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EM DESTAQUE

Código Deontológico
Disposições Gerais
capítulo II
O Fim da Vida

Artigo 59.º
(Morte)
1. O uso de meios de suporte artificial de funções vitais deve ser
interrompido após o diagnóstico de morte do tronco cerebral,
com excepção das situações em que se proceda à colheita de
órgãos para transplante.
2. Este diagnóstico e correspondente declaração devem ser verificados, processados e assumidos de acordo com os critérios definidos pela Ordem.
3. O uso de meios extraordinários de manutenção de vida deve
ser interrompido nos casos irrecuperáveis de prognóstico seguramente fatal e próximo, quando da continuação de tais terapêuticas não resulte benefício para o doente.
4. O uso de meios extraordinários de manutenção da vida não
deve ser iniciado ou continuado contra a vontade do doente.
5. Não se consideram meios extraordinários de manutenção da
vida, mesmo que administrados por via artificial, a hidratação e a
alimentação; nem a administração por meios simples de pequenos
débitos de oxigénio suplementar.
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EDITORIAL

Porquê?!

Os acontecimentos
negativos foram-se
sucedendo em todas
as áreas da medicina,
em processos conduzidos com uma estranha inépcia por parte
da tutela.As vozes
das várias associações
médicas não foram
minimamente ouvidas.
As reuniões entre
Ordem e Sindicatos
Médicos e respectivos
comunicados públicos
foram ostensivamente
ignoradas.
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A generalidade dos médicos cultivou
sempre uma postura responsável,
dialogante, equilibrada e de grande
dignidade.
Compreendendo as dificuldades
que o país atravessa, a Ordem dos
Médicos procurou colaborar com
o Governo em diversas instâncias
e os médicos aceitaram os cortes
salariais impostos em paralelo a
quase toda a população portuguesa.
Os esforços de entendimento, umas
vezes mais públicos, outras mais
discretos, nunca foram interrompidos.
De tal forma compreensiva foi a
postura da classe médica, que o
eurodeputado do PSD, Dr. Paulo
Rangel, afirmou a 2 de Junho, em
Coimbra, que o Governo tinha
conseguido realizar “reformas ambiciosas” nas áreas da saúde e da
educação sem suscitar contestação
significativa. “Conseguimos fazer
cortes brutais nestas duas áreas e,
apesar de tudo, com um consenso
bastante forte” dos seus profissionais
e da sociedade em geral, salientou o
ex-candidato à liderança do PSD.
Porém, alguém no Governo deve
ter confundido compreensão com
passividade, cooperação com sub-

missão, paciência com letargia,
resiliência com inércia.
Os avisos foram sendo lançados e
os sinais tornaram-se cada vez mais
evidentes,mas foram ostensivamente
ignorados e desprezados.
Os médicos mantiveram-se disponíveis para o diálogo, que foi
acontecendo de forma discreta,
mas, por motivos que a razão
desconhece, os resultados práticos
foram sempre demasiado escassos
e insuficientes, por vezes mesmo
frustrantes. Alguns momentos pareciam condicionados por uma agenda
estrategicamente oculta, aqui e ali
mal disfarçada.
Os acontecimentos negativos foramse sucedendo em todas as áreas da
medicina, em processos conduzidos
com uma estranha inépcia por parte
da tutela.
As vozes das várias associações
médicas não foram minimamente
ouvidas. As reuniões entre Ordem
e Sindicatos Médicos e respectivos
comunicados públicos foram ostensivamente ignoradas.
Não temos quaisquer dúvidas que a
situação de iminente ruptura a que
se chegou é da responsabilidade

exclusiva do Ministério da Saúde.
A altanaria e desaforo de um
Secretário de Estado, que deveria
pedir desculpas públicas aos médicos e aos doentes, foi lançando
mais achas para a fogueira.
Não pode surpreender ninguém
que os Sindicatos Médicos tenham
decidido avançar para a greve e que,
sem tergiversações, a Ordem dos
Médicos tenha apoiado a iniciativa
de forma convicta e explícita.
Todas as organizações médicas
foram sucessivamente apoiando a
greve, num movimento quase sem
precedentes na história médica
portuguesa.
Com uma política desastrada,
desenvolvida de forma profundamente inábil, o Ministério da
Saúde conseguiu atingir no essencial
toda a classe médica, unindo-a em
defesa dos direitos dos Doentes, da
Qualidade da medicina portuguesa,
dos princípios basilares do SNS e da
dignidade profissional.
Quais são as questões de cuja
resolução não poderemos abdicar e
que foram, atempadamente, presentes ao Ministro da Saúde?
1. Suspensão, por intolerável e
inaceitável, do concurso para contratar milhões de horas médicas
definindo como único critério o
preço/hora mais baixo, num processo
paralelo ao que culminou, para
os enfermeiros, em contratações
abaixo dos valores habitualmente
pagos a empregadas domésticas,
destruindo friamente a dignidade
e a carreira de profissionais da
saúde com formação superior e
imprescindíveis à Qualidade do
SNS. E não pode o sr Ministro vir
a acusar as empresas de trabalho
temporário de “dumping”, quando
foi o próprio Ministério a “convidar”
as empresas à prática do mais baixo
preço e, ao que se julga saber, pelo
que tem vindo a público, a estipular
um preço mínimo indigno, que as
empresas cumpriram. O Ministério
temperou o concurso para os médicos com um indefinido critério de
“Qualidade”, mas recusou alterar
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a substância deste concurso, que
permite a contratação de médicos
muito abaixo do já diminuto preço/
hora dos médicos especialistas.
Curiosamente, pasme-se, em função do alarme social levantado,
o Ministro pediu à IGAS para
analisar o processo concursal dos
enfermeiros, “tendo em vista avaliar
a sua regularidade e adequação”…
Mas insiste em manter para os
médicos um concurso que pode
conduzir exactamente aos mesmos
resultados finais.
E isto, o sr Ministro tinha obrigação
de saber, já que é a sua área de
formação (Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas).
Uma incompreensível e absurda
obstinação!
2. Contratação de médicos especialistas de acordo com os DecretosLei das Carreiras Médicas e não
recorrendo a legislação aplicável
ao Internato Médico, de legalidade
duvidosa e instabilidade garantida.
3. Abertura dos concursos para
progressão na Carreira e respeito
pelas Carreiras Médicas, o garante
da hierarquia e responsabilidade
técnico-científica dos Serviços e do
SNS.
4. Negociação das grelhas salariais
com os Sindicatos Médicos, muito
particularmente da grelha das 40
horas, que o Ministro pretende
remunerar muito abaixo dos valores habitualmente pagos os jovens
e inexperientes “assessores” principescamente contratados para os
gabinetes do Governo.
5. Legislação sobre o acto médico,
com base na proposta fundamentada
já apresentada pela OM.
6. Respeito pelas competências
médicas e pelo papel de coordenação das Equipas de Saúde, de
acordo com o Perfil Profissional
do Médico definido na legislação
da Carreira Médica. Em defesa
das grávidas e das crianças, os
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Cor

Não pode surpreender ninguém que os Sindicatos
Médicos tenham decidido avançar para a greve e
que, sem tergiversações, a Ordem dos Médicos tenha apoiado a iniciativa de forma convicta e explícita.
Todas as organizações médicas foram sucessivamente
apoiando a greve, num movimento quase sem precedentes na história médica portuguesa.
médicos não podem tolerar derivas
“autonómicas” de outras classes
profissionais que coloquem em
causa os extraordinários indicadores
de saúde materno-infantil de que
Portugal se deve orgulhar e tem a
obrigação de preservar.
7. Pôr termo à autêntica lei da
selva na dispensa de medicamentos
em muitas farmácias, alterando
a Portaria 137-A/2012 e o novo
modelo de receita médica, nomeadamente: 1) simplificação do
processo de prescrição (todas as
prescrições com marca na mesma
receita, aceitando-se a separação
entre receitas com e sem marca),
2) período transitório de acordo
com as regras possibilitadas
pelos programas informáticos (O
Ministro recusa-se a admitir este
princípio!), 3) dois locais para o
doente assinalar e assinar indicando
a opção pela troca ou pela não
troca; 4) Auditoria transparente
à dispensa de medicamentos na
farmácia para verificar se cumprem
a Lei. É particularmente chocante e
paradigmático que, para as farmácias,
o Ministério da Saúde tenha adiado
um mês o cumprimento da Portaria,
mas para os médicos tenha recusado
liminarmente esse adiamento, não
obstante os programas informáticos
não estarem preparados e os
médicos estarem formalmente
impossibilitados de cumprir a
Lei, revelando a confrangedora
subserviência do Ministério à ANF!
8. Respeitar a capacidade formativa
das Faculdades de Medicina e a
qualidade da formação médica
pré-graduada. Um primeiro sinal
positivo seria eliminar os 15% de
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vagas exclusivas para pessoas já
com um curso, algumas das quais,
quando eventualmente acabarem
uma especialidade, já estarão à beira
da reforma! Esta situação, em que
o Governo subsidia dois cursos
universitários ao mesmo indivíduo,
é ainda mais perturbadora porque
há jovens a abandonar o ensino
universitário por insuficiência económica. Sugerimos que o dinheiro
poupado seja canalizado para bolsas
universitárias.
9. Abertura anual de todas as vagas
para os internatos médicos, cujo
número é cada vez mais reduzido
devido à concentração do SNS.
Por exemplo, só o anunciado
encerramento da MAC, cuja
amplitude de consequências se
desconhecem ainda (mas não
há nenhum estudo feito, ou é
irrevelável?!), pode eliminar cerca
de 30 vagas de especialidade em
Obstetrícia e Ginecologia.
10. Alterar de imediato o processo
de limpeza das listas de MGF, que
deve ser feito obrigatoriamente
de acordo com os Médicos de
Família e respeitando os agregados
familiares. A forma com a ARSLVT tem conduzido este processo,
obstinadamente insensível aos
apelos dos médicos e das suas
organizações, é incompreensível.
11. Prossecução da reforma dos
CSP e cumprimento das indicações
da Troika quanto às USFs modelo B.
12. Continuar a apostar nas NOCs
e nas auditorias (o racionamento
nunca será deontologicamente
aceitável). A Ordem dos Médicos

aplaude a constituição de centrais
regionais de compras, que podem
conseguir uma substancial economia
de escala, mas não pode tolerar que
listas de compras se transformem
em modelos de racionamento
explícito ou implícito. A OM está
completamente disponível para
colaborar na definição e aplicação,
em todas as unidades de saúde,
de protocolos terapêuticos e de
utilização de dispositivos médicos,
mas defenderá sempre que todos
os doentes devem ser tratados da
mesma forma, independentemente
da região do País em que se
encontram.
13. Redução significativa das taxas de
manutenção aplicadas aos Médicos e
inflexão da conduta da ERS, que tem
desrespeitado médicos e médicos
dentistas de forma sobranceira e
inaceitável, e que tem iniciativas que
podem conduzir à autonomização
das profissões técnicas da área
da Saúde! A OM já contestou
juridicamente a “legalização” unilateral e pouco responsável de
clínicas de fisioterapeutas sem a
adequada e necessária supervisão
médica.
14. Participação efectiva da OM,
como autoridade competente, nas
negociações sobre as alterações às
Directivas Europeias, integrando
as delegações nacionais. Exemplo:
a negociação da Directiva das
Qualificações Profissionais.
Entretanto, e depois de promessa
expressa, há já alguns meses atrás,
de que seria rapidamente resolvido
o problema da absurda proibição
do desempenho de funções clínicas
por parte dos Directores Clínicos,
não obstante, e bem, outras funções
lhes serem permitidas, somos
informados que os Secretários de
Estado da Saúde se preparam para
autorizar o exercício clínico desde
que GRATUITO…
É inconcebível. Depois de contratar
enfermeiros e nutricionistas a 4
euros/hora, o Ministério da Saúde
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In “ Correio da Manhã” - 21 de Junho de 2012

prepara-se para implementar o
trabalho médico gratuito! O desnorte do Ministério da Saúde e a sua
insensibilidade para os problemas
dos profissionais e dos doentes são
espantosos e insondáveis.
Recomendamos vivamente a leitura
do artigo de André Freire, politólogo
do ISCTE-IUL, “A desvalorização
salarial e o excecionalismo português”, publicado no Jornal Público
de 4 de Julho de 2012. “Perante
uma tão profunda desvalorização
do trabalho, como explicar a apatia
geral?”.

In “ Correio da Manhã” - 7 de Junho de 2012

EDITORIAL

A força dos médicos está no
consenso e união entre as suas
organizações. Se nos desunirmos
seremos completamente ultrapassados pelas medidas deste Governo,
cujo fio condutor já todos entendemos.
É natural que nem todos tenham
a mesma visão estratégica no
momento presente, mas unem-nos
os doentes e os objetivos nobres e
colectivos da profissão médica, que
não podemos permitir que sejam
colocados ainda em maior risco.
Perante a maior ameaça de sempre
aos doentes e aos profissionais
de saúde desde a criação do SNS,
sem abdicar das virtudes romanas,
também inerentes à profissão
médica, gravitas, dignitas, pietas e
justitia, não podemos desmobilizar.
Temos de ser nós a decidir o
caminho nesta encruzilhada da
História.

Nota: este editorial foi escrito na
noite do dia 4 de Julho.
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Manifesto do CNMI
Internos começam a movimentar-se
A TODOS
OS INTERNOS

5 de Junho de 2012
Conselho Nacional do Médico
Interno (CNMI) da Ordem dos
Médicos
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O problema para que vos queremos chamar a atenção resume-se rapidamente:
- O Estado pretende deixar de fazer contratos de trabalho connosco no fim do
internato e pretende contratar-nos através de empresas às quais passaremos
recibos verdes.
O governo lançou na semana passada um concurso para contratação de Serviços
Médicos ao preço mais baixo apresentado a concurso. Não se trata de actividades
de tarefa em urgência. O que está em causa são consultas, cirurgias, internamento
e realização de técnicas e exames médicos. O trabalho correspondente a 1633
médicos especialistas de todas as áreas durante um ano. Não é difícil perceber
assim se cobrem todas as necessidades médicas actuais do país. As implicações
desta medida são simples:
- Nós, os jovens médicos, vamos ser todos trabalhadores precários.
• Não vamos ter direito às mínimas garantias laborais.
• Não vamos ter nenhum tipo de segurança no emprego.
• Não vamos ter licença de maternidade/paternidade.
• Podemos ser dispensados a qualquer momento só porque alguém faz mais
barato que nós.
• Podemos ser relocalizados a qualquer momento: numa semana a empresa pode
colocar-nos num hospital a dar consulta, na seguinte pedir-nos para irmos fazer
uma urgência para a outra ponta do país.
• Não vamos ter proteção social em caso de doença.
• Não vamos ter comissões gratuitas para fazermos formação em cursos ou
congressos.
• Não vamos ter férias.
• Vamos ser contratados pelo preço mais baixo.
• As horas extraordinárias e nocturnas poderão ser pagas pelo mesmo preço das
horas diárias.
• A qualidade do desempenho das nossas funções vai ser irrelevante para o papel
assistencial que nos é reconhecido e para a remuneração que vamos auferir.
• Nunca vamos poder ter a hipótese de nos formarmos uma sub-especialidade ou
uma área de competência própria dentro na nossa especialidade.
- Não vão existir garantias mínimas de formação de qualidade no
internato.
• Os serviços como os conhecemos vão, a seu tempo, desaparecer.
• Não vai haver formação de internos ou esta vai ser de péssima qualidade.
• Os nossos tutores poderão ser relocalizados/dispensados a qualquer momento
• Como quem nos forma é pago à peça não vai haver tempo de aprendermos
técnicas diferenciadas.
- A qualidade do serviço prestado à população vai-se degradar
rapidamente.
• Os doentes vão mudar de médico todos os meses/ano, consoante a empresa
que ganhar o concurso.
• Um doente de longo seguimento (oncológico p.e.) pode ver o seu médico
mudado mensalmente.
• Com a impossibilidade de diferenciação e a redução drástica na formação o
serviço prestado vai degradar-se.
• A falta de formação contínua, aliada ao critério do mais baixo preço vai tornar o
SNS num serviço de “porta-aberta”, aonde os que ficam não são os melhores, mas
os que fazem mais barato.
- Nós, médicos internos, vamos ter de nos unir para travar este modelo.
• Em conjunto com as estruturas de representação médica (Ordem e Sindicatos)
temos de mostrar uma clara rejeição desta proposta, em nome do nosso futuro,
do futuro do SNS e do futuro da saúde em Portugal.

INFORMAÇÃO

Estudo para a carta hospitalar
Apresentamos em seguida um documento que consubstancia a posição da Direcção do Colégio de Anestesiologia sobre a carta Hospitalar que a Entidade Reguladora da
Saúde emitiu em 18 de Abril de 2012.
«A emissão de documentos pelas
várias entidades que lidam com a
saúde, em Portugal, é uma forma
positiva de promover o debate e
encontrar formas conciliadoras
para obter ganhos em saúde para as
populações.
Torna-se claramente preocupante
quando entidades com abrangência
e responsabilidade emitem opiniões
incorretas, devendo por isso as
instâncias próprias, com capacitação
técnica real, tomar uma posição
clara sobre algumas ideias expressas
neste tipo de documentos.
Assim, vem por este meio, a direção
do Colégio de Anestesiologia,
veicular a sua posição relativamente
a alguns pontos do documento
supra mencionado.
1) A divisão horizontal do trabalho,
nas
organizações
hospitalares,
podendo ser efectivada de várias
formas, não tem uma solução
inequívoca nos dias de hoje,
existindo falta de evidência científica
que justifique ou corrobore determinadas posições.
2) A centralidade das organizações
no próprio doente é, para todos os
profissionais de saúde e também
para os médicos Anestesiologistas,
uma prioridade muito clara,
constituindo um dos pilares da
relação médico doente.
3) A ideia de que a extinção dos
Serviços de Anestesiologia se
justificaria por uma eventual maior
proximidade ao bloco operatório
(página 131 – “...não se justifica a
existência de serviços de anestesia,
uma vez que o seu trabalho tem
necessariamente que ser articulado
com o dos cirurgiões e o bloco…”),
é, além de tecnicamente incorreta,
totalmente redutora e prejudicial

aos doentes, revelando uma
preocupante falta de informação por
parte dos signatários do documento
supra mencionado.
4) Atualmente, tanto a nível nacional
como internacional, não existe
nem casuística nem fundamentação
factual que corrobore uma posição
como a que se refere. Apenas a
abrangência da Anestesiologia justifica a existência de um Serviço,
não fossem a Medicina da Dor, a
Medicina Intensiva, a Emergência
Médica, Medicina Peri-operatória,
áreas claras de intervenção da Anestesiologia em Portugal, conciliadoras
de competências e saberes próprios,
cientificamente indubitáveis e funcionalmente afins.
5) A realidade nacional não é nem
está próxima,da posição referenciada
no documento em análise, sendo
necessário reforçar a clara perda,
risco e perigo para o doente; ou seja,
é uma posição tecnicamente errada,
que inclusive pode pôr em perigo
todo um trabalho desenvolvido
desde há muitos anos, na formação
de médicos especialistas em
Anestesiologia.
6) No mesmo documento pode
ler-se que a aproximação de
certas especialidades médicas às
especialidades cirúrgicas, permitiria
que estas pudessem operar mais
doentes (página 132 – “...Um maior
apoio dos internistas aos doentes das
cirurgias garantiria uma intervenção
clínica mais integrada, mais célere,
possibilitando um aumento da
actividade dos cirurgiões…”).
7) Sobre esta questão reitera-se
o anteriormente veiculado junto
do Conselho Nacional Executivo
(CNE) da Ordem dos Médicos
(OM), aprovado, e publicado no

sítio da OM, relativamente à
avaliação pré-operatória.
(https://www.ordemdosmedicos.
pt/?lop=conteudo&op=ab817c9
349cf9c
4f6877e1894a1faa00&id=7
bc1ec1d9c3426357e69acd5
bf320061).
8) Nada se vê como nefasto
numa conciliação de sinergias
em torno do beneficio do
doente, contudo, existem
aspectos que tecnicamente
devem ser acautelados, nomeadamente na avaliação préoperatória, conforme parecer
anteriormente remetido ao
CNE, aprovado e publicado.
9) A direção do Colégio de
Anestesiologia toma esta
posição clara, remetendo-a ao
Sr. Bastonário, encontrandose também disponível para
outros esclarecimentos que
possam vir a ser considerados
necessários.
10) A direção do Colégio de
Anestesiologia divulgará esta
posição junto dos médicos
inscritos no Colégio de
Anestesiologia, acreditando
que veicular informação e
verdade constitui sempre uma
mais-valia para a consolidação
de posições futuras.
A direção do Colégio de
Anestesiologia
Humberto Machado, Figueiredo
Lima, Joaquim Viana, Manuel
Chedas, Manuel Costa de Sousa,
Manuel Seixas, Nuno Medeiros,
Pedro Branca, Rosário Abrunhosa,
José Veiga»
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INFORMAÇÃO

Incumprimento Por ter conhecimento de que está a ser violada, nas

da Portaria
137-A/2012

e pelas farmácias, a Portaria 137-A/2012, nomeadamente, no que se refere à dispensa de marcas de genéricos que não se encontram nos cincos mais baratos em cada momento, a Ordem dos Médicos enviou
uma carta a Jorge Torgal, presidente do Infarmed, com
conhecimento do Ministro da Saúde, solicitando informação que permita assegurar o cumprimento da
lei e a defesa dos doentes, bem como uma análise
regular da evolução da política da saúde e da sua implementação no terreno. Transcrevemos em seguida
o conteúdo dessa carta.
«Exmo. Sr. Presidente:
Preocupada, como sempre esteve,
com a qualidade dos serviços
prestados aos Doentes Portugueses,
inquietação que se tem vindo a
agravar por via das recentes medidas
tomadas pelo Executivo e por relatos
que, diariamente, chegam ao seu
conhecimento, a Ordem dos Médicos
vem, por este meio, expor o seguinte:
- Acompanhamos, com natural
interesse, a discussão que se tem
vindo a desenvolver acerca da
política do medicamento e do papel
dos medicamentos inovadores no
tratamento das respectivas patologias
e dos reflexos que o seu uso
representa no orçamento da Saúde;
- Temos vindo a receber informações
fidedignas de que, desde a entrada em
vigor, a 1 de Junho, da Portaria 137A/2012, se tem assistido, no momento
da dispensa de fármacos ao balcão das
farmácias, à substituição generalizada
de receituário, violando o espírito e a
letra da Lei 11/2012, nomeadamente,
por fármacos que não estão na lista
dos cinco mais baratos.
Face à gravidade potencial do que os
pressupostos atrás referidos podem
representar, somos, pela presente,
a solicitar a Vexa se digne, com a
máxima urgência possível, mandar
proceder no sentido de:
- Informar a Ordem dos Médicos
sobre quantos, e quais, os medicamentos inovadores que viram a
sua comparticipação aprovada pelo
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Estado, para o ambulatório e para o
sector hospitalar, desde a tomada de
posse do actual Governo;
- Ser enviado à Ordem dos Médicos
um mapa com a evolução da dispensa
de fármacos, referente aos dez
dias iniciais do mês de Junho e em
comparação com o mês de Maio,
distribuída por molécula e marca,
por forma a possibilitar uma análise
detalhada dessa desenvolvimento.
Mais se solicita que, a partir de
agora, esse mapa seja mensalmente
disponibilizado à Ordem dos Médicos,
por forma a constituir documento de
trabalho da nossa análise da política
de Saúde;
- Aceitar a sugestão da Ordem
dos Médicos, no sentido de que o
INFARMED proceda a inspecções
mensais aleatórias às farmácias, para
avaliar do estrito cumprimento
do disposto no articulado da
supracitada Portaria 137-A/2012,
sendo que tal sugestão se deve a
informações consistentes que nos
foram disponibilizadas e que apontam
no sentido do incumprimento da Lei,
nomeadamente a contínua dispensa
de marcas de genéricos que não se
encontram nos cincos mais baratos
em cada momento, facto que, a
provar-se, reputaríamos de gravíssimo.
Finalmente e em função da sua
relevância, solicitamos ainda as
seguintes elucidações:
- Sabendo que os sistemas
informáticos não estão adaptados e

não permitem a justificação/registo
informático, seria interessante explicar
com base em que legislação e com que
objetivos o Infarmed, no documento
FAQ’s, emanado em conjunto com
o Ministério da Saúde e destinado
a complementar as instruções
constantes na Circular Informativa
Conjunta n.º 01/INFARMED/ACSS,
determina que “Não. As excepções
devem ser escritas informaticamente
no espaço de escrita livre de cada
medicamento”?! Esta espantosa
determinação, sem qualquer suporte
legal, inviabiliza o cumprimento da
Portaria e, consequentemente, o
respeito pelas excepções previstas na
Lei!
- Com base em dados extrapolados, o
Infarmed insiste em afirmar, conforme
a sua nota de imprensa de 31-052012, que a quota de mercado de
medicamentos genéricos em Portugal
atingiu em 2011, pela primeira
vez, 24% do total de embalagens

de
medicamentos
consumidas,
esperando atingir 30% até final do
corrente ano. Porque é que o Infarmed
ignora ostensivamente o relatório
da “Monitorização da Prescrição
de Medicamentos de Ambulatório”,
de “Lisboa, 24 de Janeiro de 2012,
Ministério da Saúde, Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde”, com
base nos dados nacionais do CCF, que
afirma que “Entre Fevereiro e Julho de
2011 a percentagem de embalagens
de Genéricos no total de embalagens
evoluiu de 30,8% a 32,8% (CSP); de
26,9% a 28,2% (Hosp); e de 23,3%
a 24,6% (MedPriv). Entre Julho e
Novembro verificaram-se aumentos
de 32,8% para 34,2% (CSP); de 28,2%
para 30,4% (Hosp); e de 24,6% para
27,1% (MedPriv)”? Na verdade, a
média ponderada destes dados indica
que a taxa de prescrição de genéricos
em Portugal, em Novembro de 2011,
já era de cerca de 32%. Mesmo sem
fazer a análise por unidades e sem

Carta Hospitalar
Para além de outros comentários, sobre a carta em si mesma, relativamente à
qual aguardamos o parecer de alguns Colégios, não podemos deixar de fazer
três perguntas e arriscar três respostas especulativas (que não sujeitámos a
contraditório):
1 - Como é que uma Entidade Reguladora, supostamente independente e
supostamente reguladora, faz relatórios a pedido do Governo? É simples, porque
não é uma entidade independente e quer agradar à tutela que a nomeia…
2 - Porque é que, enquanto entidade que encomendou o relatório, a tutela permite
a sua divulgação para depois o criticar e dele, rapidamente, se dissociar? Por mera
estratégia. Numa primeira fase, desliga-se, para não parecer mal e acalmar os
ânimos, numa segunda fase, passada a conturbação inicial, começa a recorrer ao
“trabalho independente e de grande qualidade” da ERS para concretizar todos os
encerramentos recomendados…
3 - Em que dados se baseia a ERS para afirmar que Portugal tem excesso de
Hospitais, considerando que, na OCDE, em 2009 (ver respectivo relatório), a
média de camas hospitalares por 1000 habitantes era de 4,9, na Alemanha era de
8,2 e em Portugal era apenas de 3,3?! Em nenhuns, apenas para agradar à tutela
que a nomeia e para contribuir activamente para a demolição do SNS.

estarem disponíveis em Portugal
muitas moléculas de genéricos.
Estamos certos que estas
contribuições e o esclarecimento
destas interrogações melhoram
a análise da situação da Saúde
em Portugal, representando
inequívocas vantagens para
o País, em geral, e, muito
particularmente, para a qualidade
da Saúde dos Portugueses.
Assim, na convicção absoluta
de que receberão o pronto
acolhimento da parte de Vexa,
ficamos na expectativa de uma
resposta imediata.
Até lá, peço-lhe que aceite os
meus melhores cumprimentos
pessoais,
José Manuel Silva
Presidente da Ordem
Médicos»

dos

Em Junho de 2011, o
presidente da Entidade Reguladora da
Saúde (ERS) defendeu que Portugal tem
excesso de hospitais
e considerou que era
necessário encerrar
algumas unidades.
Agora, em 2012,
brinda-nos com uma
polémica proposta
parcial de carta hospitalar, a pedido do
Governo.

Maio | 2012 | 13

PÁGINA DO

CONSELHO DISCIPLINAR

Muita parra, pouca uva, e alguns
números…

Manuel Mendes Silva

Presidente do Conselho Disciplinar
Regional do Sul

Conselho
Disciplinar Regional
do Sul (CDRSul)

14 | Maio | 2012

Penso que a maioria dos colegas não tem ideia da
actividade dos Conselhos Diciplinares (CDRs). Por
isso resolvi, por um lado à laia de explicação e por
outro prestando contas no que ao CDRSul se refere, resolvi, dizia, dar algumas explicações e referir alguns números, antes de apresentar alguns exemplos
práticos.
Contrariamente ao pensamento
de alguns, a função dos Conselhos
Disciplinares da Ordem dos Médicos
não é defender os médicos “tout
court”, mas sim defender a ética e a
deontologia médica, fazendo cumprir
as normas constantes dos vários
Códigos e Estatutos da Ordem
dos Médicos. Ora, se é verdade
que muitas dessas regras visam
proteger os médicos, atribuindo-lhes
determinados direitos, também não
é menos certo que existem outras
regras que visam proteger os demais
profissionais de saúde, os doentes e
os interesses da comunidade.
Isso significa que,punir disciplinarmente
os médicos prevaricadores que violem
culposamente as leges artis e as normas
deontológicas, é a melhor forma de
defender o bom nome e a dignidade
da generalidade dos médicos, sendo
preferível que seja a Ordem dos
Médicos a fazê-lo, em vez de se abster
de o fazer e tal competência vir a
ser atribuída pelo legislador a uma
qualquer outra entidade.
Compete aos CDRs decidir se uma
queixa tem ou não fundamento e se o
médico participado cometeu ou não
uma infracção técnico-deontológica.
Mas já não compete aos CDRs –
nem sequer aos outros órgãos da
Ordem dos Médicos – apresentar
queixa-crime contra o participante
no caso de a queixa deste assentar
em factos falsos ou ter carácter
calunioso, injurioso ou difamatório,
também não cabendo aos órgãos da
Ordem intentar em nome do médico
lesado uma acção indemnizatória.

Com efeito, só o médico ofendido é
que tem legitimidade para recorrer
aos meios judiciais, podendo ele,
obviamente, invocar a seu favor nesses
processos judiciais qualquer parecer
ou decisão da Ordem dos Médicos,
nomeadamente dos Colégios das
Especialidades ou dos órgãos disciplinares, que eventualmente lhe sejam
favoráveis.
Conforme já tive ocasião de explicar
noutra ocasião (Revista da Ordem dos
Médicos, ROM, 27, 117, 9-13, Março
2011), as queixas/participações podem
chegar aos CDRs directamente ou
veiculadas através de outros órgãos
da Ordem dos Médicos (Bastonário,
Conselhos Regionais, Gabinete do
Doente na SRSul, etc), ou através
de outras instituições, como por
exemplo a Entidade Reguladora da
Saúde (ERS), a Inspecção Geral das
Actividades em Saúde (IGAS), o
Ministério da Saúde (MS), o Ministério
Público (MP), os Tribunais, etc. O
Presidente do CDR recebe a queixa,
avalia-a e decide, conforme a sua
natureza e circunstâncias, instaurar
procedimento disciplinar, que não
implica pré-juízo de culpa (processo
disciplinar, processo de inquérito ou
processo de averiguação sumária)
ou, em excepcionais e raras ocasiões,
arquivá-la sumariamente sem qualquer instrução. Nesta sequência,
como em toda a actividade dos CDRs,
pode haver assessoria jurídica, e no
CDRSul ela existe desde esta fase,
em que o assessor jurídico, avaliando
e fazendo um resumo da participação,
sugere os procedimentos iniciais

de instrução, nomeadamente a
solicitação
da
resposta/defesa
do(s) visado(s) e a pronunciação
de outros intervenientes, para que
o relator a quem for distribuído
o processo tenha já instrumentos
básicos de avaliação. Após essa
avaliação básica inicial, o relator a
quem for distribuído o processo
pode considerar que já existem
condições para decisão ou então
que é necessária mais instrução,
nomeadamente informação dos
Directores Clínicos de Centros de
Saúde, Clínicas ou Hospitais, com
eventuais cópias dos Processos
Clínicos, parecer(es) técnico(s)
do(s) Colégio(s) de Especialidade,
exposições de testemunhas ou
informações, pareceres ou decisões
de instituições judiciais, entre outras.
No CDRSul as propostas de decisão
de todos os processos dos cinco
relatores (arquivamentos, acusações,
condenações, penas, …) são discutidas
em reunião e entregues ao assessor
jurídico que as prepara e redige para
posterior aprovação final em reunião
do Conselho. O Conselho Disciplinar
do Sul reúne-se uma vez por semana,
ininterruptamente durante três a
quatro horas (por vezes mais), e tem
sempre o apoio do assessor jurídico
e de uma funcionária administrativa.
Semanalmente são distribuídos três
a cinco processos a cada Conselheiro
para avaliação, sendo alguns deles
de considerável volume e/ou
complexidade.
Infelizmente todos estes procedimentos são mais difíceis e
demorados do que desejaríamos,
apesar da existência de prazos.
Existem demasiadas queixas, muitas
delas muito extensas, confusas e/
ou mal fundamentadas, algumas
manuscritas, de difícil caligrafia e mal
redigidas, que fazem perder tempo
e paciência, os procedimentos
administrativos são pouco ágeis e
a burocracia é pesada, as respostas
das pessoas e das instituições são
frequentemente mais demoradas do
que o pretendido, nomeadamente
de algumas testemunhas, de algumas
Direcções Clínicas de Instituições

de Saúde e, na própria Ordem dos
Médicos, de alguns Colégios de
Especialidade. Frequentemente é
necessário insistir várias vezes para
se obter a colaboração pretendida.
A resposta jurídica e administrativa,
apesar de grandes esforços, nem
sempre é tão célere quanto se
desejaria, e todas estas circunstâncias,
para além de outras de menor
peso, fazem com que haja atrasos e
acumulação de processos, apesar do
grande esforço dos Conselheiros.
Só com uma revisão do Estatuto da
Ordem dos Médicos e do Estatuto
Disciplinar, com mais Conselheiros
por número de médicos afectados (a
SRSul tem mais do dobro do número
de médicos do que as outras regiões
juntas mas tem o mesmo número de
Conselheiros…), com procedimentos
mais ágeis e menos burocráticos
e responsabilização dos agentes
de instrução, com informatização
adequada, com mais resposta jurídica
e administrativa, com um qualquer
processo de selecção de queixas (por
exemplo, com pagamento quando não
se revelar procedente), e com outras
acções a vários níveis, se poderá
modificar o actual estado de coisas.
Enquanto isso não se verificar, com o
número de queixas que existem e que
são cada vez mais (e todas as queixas,
mesmo que de fundamento muito
duvidoso, têm de ser avaliadas, sendo
o processo pelo menos minimamente
instruído, decidido e redigido),
enquanto isso não se verificar, dizia,
apesar de toda a boa vontade e de
todos os esforços dos Conselheiros,
avaliando um número de processos
muito superior ao que deveria ser,
reunindo com elevada frequência
e duração, promovendo uma
maior agilização de procedimentos,
insistindo com a celeridade e eficácia
da resposta jurídica e administrativa,
será difícil fazer mais e melhor.
Para que haja uma noção quantitativa
da actividade do CDRSul, aqui
deixamos alguns números:
2008 - Processos instaurados – 228.
Arquivamentos – 121.Acusações – 13.
Condenações – 17. 2009 – Processos
instaurados – 200. Arquivamentos –

95.Acusações – 15. Condenações – 15.
2010 – Processos instaurados – 253.
Arquivamentos – 416. Acusações – 6.
Condenações – 13. 2011 – Processos
instaurados – 281. Arquivamentos –
422. Acusações – 25. Condenações –
9. (Todavia houve mais 134 processos
resolvidos pelos Conselheiros que
aguardavam, no fim do ano, redacção
final. E o ano de 2011 corresponde a
11 meses efectivos devido a atrasos
eleitorais). 2012 (4 meses, Janeiro a
Abril) – Processos instaurados – 194.
Arquivamentos – 218.Acusações – 23.
Condenações – 15. (Todavia existem
no fim de Abril mais 143 processos
resolvidos pelos Conselheiros que
aguardam redacção final).
De 01/02/2011 até 30/04/2012, 15
meses, foram resolvidos e decididos
pelos actuais Conselheiros do
CDRSul 617 processos (cerca de 41
por mês, incluindo férias e doenças
dos Conselheiros e apoios), e,
após elaboração do relatório pelos
juristas, julgados 474 processos (com
cerca de 225 transitados da gestão
anterior). Existem todavia muitos
processos atrasados (no início de
2011 havia cerca de 1250, no final de
Abril de 2012 cerca de 1035), pois,
apesar do trabalho desenvolvido, a
recuperação e a resposta são lentas,
visto que as participações entradas
são muitas, cada vez mais, muitas
delas de fundamentação duvidosa
ou com outros objectivos para além
de queixas de eventuais violações ao
Código Deontológico e as condições
de trabalho são deficientes, como
atrás se referiu.
E, para que se tenha uma ideia da
(falta de) fundamentação de muitas
das queixas recebidas (muitas vezes
feitas “a quente” após algo que não
correu bem, por vezes também tendo
em vista ressarcimentos financeiros
quando o que se pretende é avaliação
disciplinar, outras vezes queixas mais
de mau funcionamento institucional
do que de falta deontológica médica),
e, às vezes até, da falta de colaboração
posterior dos próprios participantes,
mas em todos os casos exigindo
contudo avaliação, instrução (com as
raras excepções dos arquivamentos
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sumários), decisão e redacção de
relatório, aqui se publicam alguns
(e só alguns, dos mais recentes…)
exemplos. O trabalho que o Conselho
tem com este tipo de queixas faz
abafar trabalho mais importante com
queixas fundadas, independentemente
de resultarem em arquivamento ou
acusação, e este tipo de participações
justificam, em grande parte, os cerca de
noventa por cento de arquivamentos
dos processos. Há realmente muita
parra e pouca uva… Todavia, Importa
também realçar que apesar de haver
muitos arquivamentos, estes têm
um efeito pedagógico, na medida em
que são sempre fundamentados, o
que explica que na grande maioria
dos casos os participantes não
recorram das decisões porque
ficaram esclarecidos, já que muitas
vezes o motivo da queixa é a falta de
esclarecimento e a falta de diálogo.
Acresce que qualquer médico que
já tenha sido algum dia alvo de um
procedimento disciplinar, mesmo que
arquivado, tornar-se-á mais cuidadoso
e prudente e aconselhará certamente
os seus colegas ou subordinados a
fazerem o mesmo.

Propostas de arquivamento
Processo de Averiguação
Sumária nº .../11,
1. Neste processo o Senhor … queixase da assistência médica que lhe foi
prestada no Hospital Psiquiátrico ...
2. Na sua participação, o queixoso
relata que esteve detido em
estabelecimento prisional e que
foi internado compulsivamente,
por ordem judicial, no Hospital
Psiquiátrico … durante oito meses.
3. Alega
o
queixoso
que,
“erradamente”, lhe foi diagnosticada
doença mental grave e que os médicos
Dr. … e Dr. … o obrigavam a “tomar
drogas”.
4. A participação – extensíssima (30
páginas A4) e reveladora de uma
personalidade perturbada – visa
também juízes, advogados e polícias, a
quem são tecidas numerosas críticas,
contendo também comentários
sobre a ex-mulher do queixoso, o
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seu primeiro emprego, a terra onde
nasceu, o 25 de Abril, uma acção de
despejo de que foi alvo, etc…
5. Tomando posição, o Relator do
presente processo de averiguação
sumária considera que a queixa, tal
como está redigida, indicia que o
participante estava mentalmente
doente quando a redigiu, não sendo
minimamente credíveis as acusações
delirantes que dirigiu “contra tudo e
contra todos”.
6. Assim sendo, proponho, na minha
qualidade de Presidente do Conselho
Disciplinar Regional do Sul, o
arquivamento liminar do presente
processo de averiguação sumária, sem
necessidade de mais instrução, nos
termos do artigo 6.º n.º 2 do Estatuto
Disciplinar dos Médicos.
Lisboa, …/…/2011, O Presidente do
Conselho Disciplinar Regional Sul
Processo de Averiguação
Sumária nº …/11
1. Neste processo o Senhor… queixase do médico Dr. ….
2. Na sua participação, o queixoso diz
resumidamente o seguinte:
a) O participante telefonou para o
consultório do médico participado
para marcar uma consulta, porque lhe
doía um dente;
b) Quem atendeu a chamada foi o
médico participado e, assim que o
participante se identificou, aquele
respondeu “Deve estar enganado.Vou
desligar”.
3.
Tendo
sido
solicitados
esclarecimentos
ao
médico
participado, este veio declarar o
seguinte – e passamos a transcrever:
«O denunciado recebeu, de facto, no
dia …/…/…, pouco depois das 13
horas, uma chamada telefónica no seu
telemóvel.
Na altura encontrava-se no Restaurante
…, almoçando com pessoa amiga.
Apenas pode reportar esta ocasião como
sendo, eventualmente, o participado nos
autos, por se recordar ter informado a
quem lhe ligava ser engano no número,
e em momento algum dessa muito breve
chamada lhe foi referido o motivo da
mesma.
O denunciante não voltou a tentar

contactar-me nesse dia, ou nos sequentes,
a horas normais de consultas.
Não ocorreu qualquer acto ou
comportamento do denunciado que seja
conduta imprópria ou desadequada para
com o denunciante.
E que mereça censura ou queixa legítima
do denunciado para este Conselho, o que
não faz qualquer sentido».
(estivemos a transcrever a resposta
do médico participado)
4. Tomando posição, o Relator do
presente processo entende que o
assunto em análise não tem dignidade
disciplinar, não parecendo ter havido
violação do dever de correcção,
quanto mais não seja porque o médico
participado não é suposto ter que
reconhecer o nome do participante
ou falar com este durante o seu
período de almoço.
5. Importa frisar que o participante
não telefonou para o consultório do
médico, mas sim para o telemóvel
particular deste num momento em
que não era conveniente para o
médico falar, sendo de notar que não
houve qualquer recusa ilegítima de
prestação de acto médico.
6. Acresce que o participante
não voltou a contactar o médico
participado, tendo este ficado na
ignorância acerca da identidade de
quem lhe telefonou e do motivo do
telefonema.
7. Assim sendo, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
de averiguação sumária, por não
haver indícios da prática de qualquer
infracção técnico-deontológica.
Lisboa, …/…/2012, O Relator …
Processo de Averiguação
Sumária nº …/11
1. Neste processo o Senhor … queixase do médico Dr. …, do Centro de
Saúde ….
2. Na sua participação, o queixoso diz
o seguinte – e passamos a transcrever:
«Venho por este meio, relatar e expressar
a minha indignação sobre o assunto que
vou relatar, passado no meu Centro de
Saúde …, no dia …/…/… pelas 17:45
horas.
Fui atendido pelo Médico Dr …, que
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estava a substituir a minha Médica de
Família. O médico em questão atendeme como se não fossem precisos
Médicos e que nós os Pacientes fossemos
autónomos.
Bem eu fui chamado e lá entrei no seu
gabinete, cumprimentei-o e o médico
perguntou-me:
• Então o que tem? (Médico)
• Sr. Doutor eu preciso de 1 atestado
médico para entregar na embaixada
Angolana, em como não tenho problemas
de Saúde e posso Trabalhar (Paciente)
•
Eu não passo Atestado médico
a ninguém. O Sr. é que pode passar
a si mesmo porque o Decreto-lei nº
242/2009 de 16 Setembro assim o diz...
(Médico)
•
Bem Sr. Doutor mas a Embaixada
Angolana é que me pede esse Documento,
mas se o Sr. diz isso quem sou eu para
duvidar.Vou lá novamente (Paciente)
•
Então e mais? (Médico)
•
Sr. Doutor eu também precisava
de uma baixa de 3 dias pois eu ontem
faltei ao trabalho por causa de uma
dor de dentes de louco. Pois eu tenho
problemas de estômago e ando a ser
seguido no Hospital Santa Maria, e não
tenho muitos dentes. E não ando bem
(Paciente)
•
Pois meu Sr. eu não posso passar
a baixa de ontem e também a de hoje
e nem de amanhã. Só se for ao guiché
pedir a justificação em que esteve aqui
hoje (Médico)
•
Bem, sendo assim muito obrigado
pelo seu tempo perdido comigo (Paciente).
Nota:
Penso que entendei-me o meu dilema,
pois se eu não entregar à minha
firma o atestado médico para eles
entregarem na Embaixada Angolana.
Eu fico desempregado. Quanto à Baixa
médica de 3 dias, não era para receber
dinheiro da segurança social, era sim
para justificar na empresa dos dias em
falta. Fico muito triste com esta situação,
pois só vou ao médico mesmo em último
caso, e penso que sou um cidadão que
sempre trabalhei para que o nosso
Pais Portugal fosse Melhor. Mas como
Humano também vejo algumas coisas
menos boas, se eu fosse de outra Etnia
e fizesse uma escandaleira no centro, se

calhar tinha todos os atestados e baixas
que pedisse sem ter que ir ao posto de
saúde. Mais lamento por haver médicos
com esta postura, pois penso que poderia
melhorar e entender os seus Pacientes. E
não ser tipo um mecânico que tem que
vender peças (Medicamentos), para uma
máquina=Humano».
(estivemos a transcrever a participação)
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao médico participado, este
veio declarar o seguinte – e passamos
a transcrever:
«1°. - O Sr. … marcou uma consulta
no âmbito da «Consulta de Recurso»
para o dia …/…/…, como se prova
pela agenda médica desse dia, que
anexamos. (anexo 1).
2°.- O Sr. … solicitou a emissão de
um atestado de saúde para efeitos
de contrato de trabalho a entregar na
embaixada de Angola.
3°. - O Sr. … solicitou seguidamente
uma Incapacidade temporária para o
trabalho, a justificar dias já passados,
por se encontrar doente e incapaz de
trabalhar.
4°. - Apesar de estar inscrito na Dra.
…, médica que já não se encontra em
funções, a primeira e única vez que o Sr.
… se dirigiu a este Centro de Saúde foi
no atrás referido dia, como prova a cópia
da Ficha Clínica que anexamos. (anexo
2).
Explica-se:
1º A recusa em passar o atestado de
saúde prende-se com o facto de:
O DL nº 242 / 2009 de 16 e Setembro,
que anexamos (anexo 3), é muito claro
em relação à substituição do atestado
médico por declaração subscrita pelo
próprio.
O utente nunca foi visto ou tratado por
mim, o que impossibilita à partida atestar,
com verdade, se este sofre ou não de
alguma doença física ou psíquica que o
impeça de trabalhar.
Considerando ainda o contra senso de
no mesmo tempo e acto médico se
pedir de seguida uma incapacidade
temporária para o trabalho por motivo
de doença, justificando «que não anda
bem»...
2° A recusa em emitir uma incapacidade
temporária para o trabalho prende-se
com o facto:

Membros do Conselho Disciplinar Regional Sul (Manuel Mendes
Silva,Amândio Santana, Helena Canada, Rosa Gouveia e Rui Costa),
e consultores jurídicos (Diogo Bártolo e Patrícia Delgado)

Desconhecimento completo dos motivos
que levaram o utente a ausentar-se
do serviço, não fazendo ele prova de
nenhuma das afirmações acerca das
presumíveis doenças que o impediram de
trabalhar ou vir a trabalhar nos próximos
dias.
A minha assinatura não pode servir de
chancela ou autorização, nem tornar-me
solidário ou responsável pela justificação
de ausências duvidosas da actividade
profissional.
Repudiamos ainda o facto de na sua
pretensa reclamação serem feitas
conotações de índole racista, e as
suposições e conclusões prenhes de
incorrecções que estas acarretam.
Deduzido que:
1°. - O Sr. … dirigiu-se uma única vez a
este Centro de Saúde por motivos que
nada tem a ver com saúde mas sim com
atestados ou justificações para serem
entregues em âmbito da sua actividade
profissional.
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2°. - Por se tratar de uma única consulta
e não ser o seu médico de família invalida
à partida todo o conhecimento anterior
do utente que possa levar à emissão de
qualquer atestado de saúde, sendo que
este é desnecessário pelo constante no
articulado do DL 242/2009 de 16 de
Setembro.
3°. - Por não terem sido provadas as
razões da necessidade de justificação de
faltas ao trabalho por motivo de doença,
não foi deferido o pedido de emissão
de qualquer incapacidade temporária
(baixa)».
(estivemos a transcrever a resposta
do médico participado)
4. Tomando posição, o Relator
do presente processo considera
razoáveis e convincentes as explicações apresentadas pelo médico
participado, não vislumbrando indícios
da prática de uma qualquer infracção
técnico-deontológica.
5. Assim sendo, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
de averiguação sumária.
Lisboa, …/…/ 2011, O Relator …
Processo de Averiguação …/05
1.Neste processo a Senhora D. …
queixa-se do médico Dr. ...
2. Na sua participação, enviada ao
Director Clínico do Hospital …
com cópia à Ordem dos Médicos, a
queixosa diz o seguinte – e passamos
a transcrever:
«Eu, …, venho por este meio apresentar
queixa contra o Dr. …, em virtude de
me ter recebido de forma incorrecta na
consulta de dermatologia, bem como por
ter diagnosticado mal o problema que
me levou ao hospital.
1 - No passado dia … desloquei-me ao
Centro de Saúde de … por apresentar
uma erupção cutânea no couro
cabeludo e por estar com uma íngua
bastante dolorosa no pescoço. Foi-me
diagnosticada Zona, tendo sido receitado
Bridic, medicamento que tomei durante
sete dias. Findo o tratamento comecei a
piorar. A erupção alastrou para o corpo,
com especial incidência no pescoço.
2 - Voltei ao supra citado Centro de Saúde
e a médica que me atendeu receitoume Atarax, aconselhando-me a recorrer
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a uma Consulta de Dermatologia no
Hospital … o que fiz uns dias depois.
3 - Depois dos passos dados nas
urgências encaminharam o meu processo
para a dermatologia. Aí fui atendida
pelo referido médico Dr. … com quem
se passou a situação lamentável que
passo a descrever: Depois de ouvir as
minhas queixas mandou-me despir e
observou as zonas afectadas, tendo
fixado o seu exame no couro cabeludo,
sítio onde havia tido, recorde-se, Zona.
Indiquei as borbulhas no pescoço, peito,
braços, pernas...enfim, pelo corpo todo.
Contudo, o clínico continuou a fixar-se
no couro cabeludo. De seguida chamou
três estagiárias e prosseguiu na sua
“descoberta”. Estas viram como aquela
região estava ferida por coçar devido à
comichão que a Zona causou e todos
por entre sorrisos mais ou menos
dissimulados, e álcool para desinfecção
das mãos, resolveram insultar a minha
inteligência para confirmarem uma
suspeita inacreditável, a qual apenas
revelaram após ter colocado a questão.
O “esclarecido” médico revela-me que
tenho lêndeas receitando, por isso,
Permetrina. Nesse momento, apenas
fui capaz de perguntar se estaria a
brincar comigo, e que tal não poderia ser
verdade, pois além de ter erupções pelo
corpo, até febre tinha tido. Este retorquiu
de forma veemente que eram mesmo...
lêndeas. Imagine o Exmo. Senhor Director
quão vexada me senti explicando o meu
historial clínico e obter este diagnóstico
“fantástico”. Mais ainda quando, em tom
trocista o Dr. … me alerta para dizer à
minha filha, que me havia visto a extensão
da erupção no couro cabeludo, não usar
a mesma escova que eu e que também
ministrasse o produto receitado na sua
cabeça para evitar contaminação...
4 - Não quis saber de mais nada e saí
do gabinete com a maior vergonha
da minha vida. Todavia, determinada
a descobrir do que de facto padecia,
dirigi-me, uma vez mais, ao Centro de
Saúde de …, para ser atendida numa
urgência. Após uma resenha do meu
boletim clínico, e sem mencionar o triste
acontecimento minutos antes, o médico
afiançou-me estar a fazer uma forte
reacção alérgica ao Bridic, pois estava
com um Enxantema Puriginoso. Foram-

me logo feitos dois anti-histamínicos
fortes (injectáveis) e receitados Atarax e
Kestine. Até ao momento já fiz 6 antihistamínicos fortes e sigo o tratamento,
estando já bastante melhor.
5 - Aguardo resposta e um pedido de
desculpas formal. Uma vez que considero
este um erro crasso e inadmissível. Esta
carta segue, também, para o Ministério
da Saúde, Ordem dos Médicos e para
médico contra o qual apresento este
protesto».
(estivemos a transcrever a participação
– folhas … dos autos)
3.
Tendo
sido
solicitados
esclarecimentos
ao
médico
participado, este veio declarar o
seguinte – e passamos a transcrever:
«A doente Sra. D… foi observada
por mim no dia … na Consulta de
Dermatologia do Hospital …, em
consulta não agendada, de urgência.
Efectuei o diagnóstico de pediculose do
couro cabeludo baseado na anamnese
e exame objectivo: prurido no couro
cabeludo com algumas semanas
de evolução, pápulas eritematosas
escoriadas em áreas do couro cabeludo,
nuca e ombros, adenopatias occipitais
inflamatórias e a visualização com lupa
de ovos fixados a hastes capilares na
região temporal e occipital.
A doente foi também observada por
3 colegas internas do Internato de
Dermatologia, em programa de formação.
Não existiu da minha parte, nem de
qualquer das colegas, qualquer atitude, ou
comentário desrespeitoso, que justifique a
queixa da utente quando afirma ter sido
recebida de forma incorrecta na Consulta
de Dermatologia».
(estivemos a transcrever a resposta
do médico participado – folhas …
dos autos)
4. Tomando posição, o Relator do
presente processo considera razoáveis
e convincentes as explicações dadas
pelo médico participado e não
vislumbra na sua conduta indícios da
prática de uma qualquer infracção
técnica-deontológica.
5. Importa notar que, independentemente da questão de saber se
o médico participado fez ou não fez
o diagnóstico correcto, o que parece
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ter melindrado a participante foi o
facto de lhe terem sido diagnosticadas
lêndeas e pediculose, tendo a queixosa
reagido com uma despropositada e
excessiva indignação, talvez por pensar,
erradamente, que com tal diagnóstico
a estavam a acusar de falta de higiene.
6. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional
do Sul o arquivamento do presente
processo de averiguação.
Lisboa, …/…/2012, O Relator …
Processo Disciplinar nº …/09
1. Neste processo, o Senhor …
apresentou uma queixa que diz o
seguinte – e passamos a transcrever:
«No dia 7 do corrente mês cerca das
14h30m, quando acidentalmente me
encontrava em casa de férias, m/ mulher
…, de 70 anos de idade, caiu, bateu
com a cabeça no chão, partiu a prótese
dentária, fez um corte profundo no lábio
superior por dentro, sangrava bastante,
com fortes dores de cabeça.
Desloquei-me à Urgência do Hospital …
em viatura própria.
Após a inscrição, cerca das 15h30m, foi
feita a triagem por uma enfermeira de
serviço e colocada uma sinalética amarela
para identificação, mas previamente
identifiquei-me como marido da doente
e acompanhante.
Avisei a enfermeira que a doente tinha
problemas graves de saúde do foro
psíquico por vezes com perturbações
mentais, ausências, doença de Alzheimer,
hipotensão, etc., etc., dificuldade de
raciocínio, com medicação especial do
médico psiquiatra.
Por tal facto, pedi que eu, acompanhasse
a doente, minha mulher na consulta,
para das mais detalhes da doença,
ao que a enfermeira respondeu que
aguardássemos quando fossemos chamados.
Decorrido um breve tempo, chamaram
para a consulta mas quando eu, como
acompanhante ia entrar com a doente
para falar com a Médica fui impedido
de entrar pelo Segurança de nome …,
alegando que não podia entrar como
acompanhante da doente, mesmo depois
de dizer que era marido da doente, que
ela tinha dificuldades em falar com a
médica, era portadora de doença grave

de Alzheimer, respondeu-me que estava
a cumprir ordens do Director do Hospital.
Dirigi-me à recepção para informação
do sucedido e fui aconselhado que
contactasse com o Gabinete de Apoio e
Informação ao Utente (GAIU).
Falei com a funcionária que me atendeu,
relatei o Historial Clínico da doente, citei
o meu grau de parentesco, identifiqueime e citei a interdição da minha entrada
como acompanhante pelo Segurança
e pedi para contactar com a Médica
na consulta de urgência autorizando a
minha entrada como acompanhante.
Respondeu que não autorizava a minha
entrada como acompanhante da doente
porque estava a cumprir ordens do
Hospital, e citou várias vezes que eram
ordens tinha de cumprir. Respondi que
a doente tinha direito ao acompanhante
na consulta médica.
De nada serviu. Disse-me que esperasse
quando me chamassem, que a doente já
tinha sido anestesiada e suturada, mesmo
sem ter sido autorizada a entrada do
acompanhante a seu pedido no acto da
consulta.
Muito mais tarde, cerca das 17h30m
fui chamado para o gabinete da Médica
consulta de urgência que informou na
presença da doente, já ter sido tratada,
mandou fazer TAC, análises, de seguida
fez-me perguntas sobre os antecedentes
clínicos da doente que respondi e
agradeci os bons serviços prestados
pela médica, enfermagem, etc., com
um grande sentido de profissionalismo,
mesmo impecável, mas não deixei de
lamentar a atitude quer do segurança
… quer da funcionária do GAIU, que
não permitiram que o acompanhante
entrasse previamente com a doente para
prestar mais dados, que só ajudaria o
acto médico.
Para conhecimento e tomar as
medidas que mais achar convenientes,
atenciosamente agradeço a Distinta
Direcção Geral de Saúde que me informe
porquê que não me foi permitida a
entrada como acompanhante da doente,
minha mulher, com patologia grave na
consulta de urgência?
Porque motivo não é cumprida no
Hospital … a LEI EM VIGOR em todo
o Território Português em que o doente
tem o direito ao acompanhante no Acto

da Consulta Médica?
Será legal a recusa sistemática da entrada,
neste caso, alegando que são Ordens do
Director do Hospital … em desrespeito
da Lei? Quem seria responsabilizado
pelas consequências graves a não permiti
a entrada do acompanhante e prestar
dados estado de saúde que só ajudaria
e em nada prejudicava a actuação da
médica?». (estivemos a transcrever a
participação)
2. Na resposta dada pelo Presidente
do Conselho de Administração do
Hospital … à reclamação, dizia-se o
seguinte – e passamos a transcrever:
«Agradecemos o envio da sua exposição,
uma vez que nos deu um contributo
importante para a melhoria dos nossos
Serviços.
Analisada a reclamação e a ficha de
urgência verificou-se que a doente
entrou na Urgência às 15 horas e teve
alta às 18h30m. Ou seja em 3h30m fez
triagem, foi observada pelos médicos, fez
exames complementares (análises, RX
convencional e TAC), foi suturada a ferida
inciso-contusa e orientada para o exterior,
o que nos parece excelente.
O Sr. Utente queixa-se de não terem
permitido o acompanhamento.
O Serviço de Urgência tem normas
e regra geral quando os profissionais
necessitam ou entendem necessário
chamam os acompanhantes.
Esperamos ter contribuído para a melhor
solução do problema que nos expôs».
3. Tomando posição, o Relator do
presente processo constata que o
objecto da queixa é uma questão
de natureza organizacional, que
não é imputável a nenhum médico
em concreto, sendo razoáveis e
convincentes as explicações dadas
ao participante pelo Presidente
do Conselho de Administração do
Hospital ….
4. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional
do Sul o arquivamento do presente
processo disciplinar, por não existirem
indícios da prática de uma qualquer
infracção técnico-deontológica.
Lisboa, …/…/2012, O Relator …
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Processo de Averiguação
Sumária nº …/11
1. Neste processo a Entidade
Reguladora da Saúde encaminhou
para a Ordem dos Médicos uma
reclamação apresentada pelo Senhor
… contra o médico Dr. …, do
Hospital ….
2. Na sua reclamação, o queixoso diz
o seguinte – e passamos a transcrever:
«Vim a uma consulta de dermatologia
com a minha esposa ao Dr. …, o qual
deu um diagnóstico em que ela teria uns
sinais infecciosos e tratou logo de pedir
autorização à Companhia de Seguros
… para uma cirurgia no valor de 780
€. Desconfiámos deste médico e pedimos
outra opinião médica onde o diagnóstico
era totalmente contrário. Não era
infeccioso, não era o que ele tinha dito.
Pedi o cancelamento da autorização da
cirurgia à Companhia de Seguros … e
expliquei o sucedido».
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao médico participado,
este veio declarar o seguinte – e
passamos a transcrever:
«Relativamente à reclamação apresentada em nome da D. … cumpre esclarecer o seguinte:
O diagnóstico do quadro clínico
apresentado pela paciente, foi de
moluscos contagiosos.
Trata-se de um quadro viral e como
tal contagioso e daí a necessidade de
tratamento com relativa urgência. A
curetagem das lesões é a forma de
tratamento mais eficaz nesta situação
clínica. Foi o que se explicou e se propôs
à paciente.
A confirmação de eventual erro de
diagnóstico só é possível após realização
de uma biópsia a uma das lesões. Não
me parece que isso tenha sido efectuado.
A reclamação é feita com base numa
observação clínica efectuada por um
outro colega. O que garante ao queixoso
que o diagnóstico do colega é que está
correcto?
Serei o primeiro a aceitar a reclamação
e a pedir desculpa aos visados se se
confirmar o meu erro de diagnóstico. De
outra forma não entendo e não aceito
esta reclamação. Por outro lado, fico a
aguardar um pedido de desculpas por
parte do queixoso, se se confirmar o meu
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diagnóstico».
(estivemos a transcrever a resposta
do médico participado)
4. Tomando posição, o Relator do
presente processo considera razoáveis
e convincentes as explicações dadas
pelo médico participado e entende
que não existem provas cabais de
que o diagnóstico efectuado pelo
participado estivesse errado, não
bastando que o participante afirme
que outro médico fez um diagnóstico
diferente.
5. Pelo exposto, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do presente
processo de averiguação sumária,
por não existirem indícios da prática
de uma qualquer infracção técnicodeontológica.
Lisboa, …/…/2012, O Relator …
Processo de Averiguação
Sumária nº …/11
1. Neste processo a Senhora D.
… queixa-se do médico Dr. …, do
Hospital ….
a)
2. Na sua participação, a queixosa diz
resumidamente o seguinte:
a) Em …/…/2011 consultou o médico
participado, que lhe prescreveu alguns
exames médicos, prévios a cirurgia
estética para remover gordura da
barriga;
b) Um mês depois a participante
foi internada para ser submetida à
referida cirurgia nesse mesmo dia;
c) Contudo, o médico participado
informou a queixosa que tinha que
fazer mais uma ecografia – que foi
realizada – após a qual deu alta à
participante recomendando-lhe que,
durante uma semana fizesse dieta,
acompanhada por nutricionista;
d) Duas semanas depois a queixosa
foi novamente internada para ser
submetida a intervenção cirúrgica,
mas o médico participado informou-a
que não iria realizar a cirurgia, pois
a participante não iria gostar do
resultado, o que nunca tinha sido
referido nas consultas.
e) O médico participado acrescentou
que a queixosa teria que fazer dieta
por mais um mês, ao que a participante

disse não ser possível, pois ia para o
Canadá. O médico terá respondido
“Olhe, então faça a operação no
Canadá!”;
f) A participante considera que
foi enganada, pelo que pretende a
devolução do dinheiro que gastou nas
consultas e exames realizados.
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao médico participado, este
veio declarar o seguinte – e passamos
a transcrever:
«Recebemos pedido de informação sobre
reclamação apresentada pela paciente
supracitada, inscrita nos registos do
Hospital … com o nº ….
Assim e após análise do processo em
questão constatamos:
1- Paciente que recorre à nossa consulta
externa a …/…/2011, referindo
obesidade e flacidez abdominal.
Os antecedentes pessoais que nos foram
contados eram irrelevantes.
No exame objectivo apresentava
ligeira dermolipoptose abdominal, com
lipodismorfia e importante diastáse
dos músculos rectos abdominais. Após
avaliação clínica detalhada concluiu-se:
doente com Índice de Massa Corporal
ligeiramente aumentado (ainda excesso
de peso) com obesidade localizada a
nível abdominal e com franca diastáse
da parede abdominal.
2 - Foi-lhe explicado que a correcção
da situação passaria pela realização
de uma reconstrução da parede
abdominal associada a lipoaspiração
(lipoabdominoplastia).
3 - Foram explicados os aspectos técnicos do procedimento e proposta
intervenção sob anestesia geral em
regime de internamento de 1 dia.
Foi também explicado, que para a
realização da intervenção proposta
seria necessário a realização
de exames complementares de
diagnóstico (pré-operatórios de
rotina) (Análises ao sangue, Rx de
tórax e Electocardiograma), bem como
consulta de anestesia pré-operatória, que
a paciente realizou.
4 - Nestes exames, constataram-se alterações das provas de função hepática
que após consulta de anestesia foram
enquadradas no contexto de hábitos
alimentares e não foram valorizados,
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nomeadamente como contra indicação
cirúrgica.
5 - Foi agendada a cirurgia para um mês
depois.
6 - Na observação e marcação préoperatória (cerca de 1 mês após a
observação em consulta externa)
constatámos marcadíssima distensão
abdominal, facto que a doente
corroborava e associava ao período
menstrual.
7 - Para o esclarecimento da situação
considerámos indispensável a realização
de ecografia abdominal, para o despiste
de organomegálias / massas abdominais
que justificassem o quadro apresentado.
A paciente concordou com a realização
do exame proposto.
8 - A ecografia (a que assistimos) constatou o quadro de distensão apresentado
no exame objectivo e a diastáse da
parede.
9 - Foi-lhe explicado que a franca distensão abdominal contra-indicava a
intervenção cirúrgica e foi proposta
consulta de nutrição para despiste de
erros alimentares. A paciente realizou a
referida consulta. Foi sugerido reavaliação
da situação após 1 semana e explicado
que a indicação cirúrgica passaria pela
me1horia do quadro apresentado. A
paciente concordou com o proposto.
10 - Antes da reobservação entrámos em
contacto telefónico com a paciente para
sabermos qual a evolução da situação. Foi
referido que o abdómen se encontrava
muito menos distendido.
11 - Cerca de duas semanas depois foi
reobservada mantendo marcadíssima
distensão abdominal.
12 - Foi cancelada a intervenção e
explicado que nestas situações a
intervenção cirúrgica não resolve
a condição clínica apresentada. Foi
proposto continuação do programa
de nutrição e agendada consulta de
reavaliação dentro de 1 mês.
13 - A paciente por motivos pessoais
(viagem) referiu que não estaria
disponível.
14 - Continuamos com inteira disponibilidade para o seguimento da situação
clínica apresentada e realização da
intervenção anteriormente proposta, se e
quando estiverem reunidas as condições
clínicas adequadas para garantir o

sucesso da mesma».
(estivemos a transcrever a resposta
do médico participado)
4. Para instrução do presente
processo, foi solicitada ao Director
Clínico do Hospital …, cópia do
processo clínico da participante – que
foi junto aos autos.
5. Tomando posição, o Relator
do presente processo considera
razoáveis
e
convincentes
as
explicações apresentadas pelo médico
participado, não vislumbrando na sua
conduta indícios de comportamento
anti-deontológico, sendo boa prática
médica evitar as intervenções
cirúrgicas quando existem fortes
contra-indicações ou quando devem
ser antecedidas por outras medidas
terapêuticas.
6. Assim sendo, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
de averiguação sumária, por não haver
indícios da prática de uma qualquer
infracção técnico-deontológica.
Lisboa, .../…/2012, O Relator …
Processo de Averiguação
Sumária nº …/11
1. Neste processo o Senhor …
queixa-se da assistência médica que
lhe foi prestada no Centro de Saúde
de ….
2. Na referida participação, enviada
por e-mail, o queixoso diz o seguinte
– e passamos a transcrever:
«Venho assim comunicar e informar que
para todos os efeitos, no dia …/12/2010,
por volta das 18:00 hs, fui ao Centro de
Saúde de …, Consultas, para solicitar
receita médica de alguns medicamentos,
o que me foi negado pela médica de
serviço, Dr.ª … (apenas referido o nome
próprio), sendo que eu solicitava quatro
tipos de medicamentos diferentes e todos
me foram negados, além da falta de
educação da Dr.ª …, em voz alta e aos
gritos comigo. Acusando-me de excesso
de medicação, abuso, que eu estava a
vender medicamentos e abusar destes
medicamentos todos. Solicitei a sua
identificação, pelo facto de ela não estar
identificada no serviço. Ela, a Dr.ª., negouse a identificar-se, nem nome nem nada.
Estavam presentes alguns funcionários

do Centro e um Agente da Autoridade
(PSP), que presenciou o acontecimento
todo.
Hoje, sete dias depois, fui novamente ao
Centro de Saúde de … solicitar a receita
para os medicamentos, e nas consultas
abertas, na pasta das Receitas, estava
em letras garrafais o meu nome e o
nome da minha esposa, indicando que
não era para fornecer nenhum tipo de
medicamento e que estávamos a ser
acusados de abuso de medicamentos.
Numa pasta onde muitos tinham acesso.
Dei conhecimento, agora vou procurar
um advogado e informar-me sobre essa
situação.
Tenho cerca de cinco testemunhas,
clientes do Centro e mais alguns
funcionários que viram essa situação.
Venho apenas solicitar que seja apurada
esta situação».
3.Para instrução do presente processo,
foi solicitado ao participante que
enviasse por correio a participação
devidamente assinada, que informasse
o nome completo da médica referida
e quais os medicamentos para os
quais tinha solicitado receita médica
bem como quem tinha prescrito a
toma dos mesmos, mas aquele não
deu resposta ao solicitado, apesar de
ter sido repetido o envio de e-mail
por parte do secretariado do CDRSul.
4. Tomando posição, o Relator do
presente processo constata que o
participante não colaborou com o
Conselho Disciplinar, facto esse que
inviabiliza a instrução do presente
processo.
5. Assim sendo, proponho ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento liminar do presente
processo de averiguação sumária.
Lisboa, …/…/2011, O Relator …
AGRADECIMENTO: Agradece-se
a colaboração de todos os restantes
membros do Conselho Disciplinar
Regional Sul, Drs Amândio Santana,
Helena Canada, Rosa Gouveia e Rui
Costa, e dos consultores jurídicos Drs
Diogo Bártolo e Patrícia Delgado.
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Este é um momento de decisão:
que futuro?
A Ordem dos Médicos iniciou, no dia 18 de Junho,
um novo ciclo de conferências mensais, abertas
ao público em geral, que pretende trazer uma série de personalidades de relevo, nos mais variados
campos, para falar do futuro do país e do mundo.
A conferência inaugural foi proferida por Marcelo
Rebelo de Sousa e teve como tónica principal um
apelo à honestidade e transparência políticas: «não
gosto que se tomem decisões de fundo com a aparência de que não se decidiu nada»…

A falta de uma linha
condutora
hierárquica
no Ministério, não
beneficiando o SNS,
ainda prejudica os
doentes.
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Com o objectivo de reunir um conjunto de contributos exteriores (de
sociólogos, políticos e médicos, entre
outros) que permita enriquecer a visão da Ordem dos Médicos na análise
dos problemas do país que, directa ou
indirectamente, influenciam e afectam o estado da Saúde em Portugal,
por forma a apontar novos e melhores caminhos, iniciou-se este ciclo de
conferências com a participação de
Marcelo Rebelo de Sousa, professor
catedrático da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e antigo
presidente do PSD.
Na introdução à conferência, José Manuel Silva, presidente da Ordem dos
Médicos, falou do intuito de continuar a contribuir com sugestões válidas
para a recuperação do país, a sustentabilidade da Saúde e o processo de
melhoria contínua da qualidade. Citando o relatório do Observatório da
Saúde, José Manuel Silva referiu a «falta de uma linha condutora hierárquica
no Ministério», a qual «não beneficiando o SNS ainda prejudica os doentes»,
tendo citado o seguinte exemplo: com
o Hospital de Torres Novas, integrante do Centro Hospitalar do Médio
Tejo, a deixar de prestar consultas de
HIV devido à cessação do contrato do
médico que as assegurava, os mais de
duzentos doentes infectados com HIV,
que eram assistidos por nesse Centro,
passaram a ter que se deslocar ao

Hospital de Santarém, ficando toda a
região, que inclui algumas áreas com
incidência significativa desta patologia,
sem assistência na área da infecciologia e «como estes doentes significam,
em média, muito mais de mil consultas
por ano, acrescentou-se ao seu seguimento cerca de 100 mil quilómetros
anuais de deslocações». «Esta pers-pectiva de centralizar não traz, em
muitas situações - não posso dizer
se na maioria ou minoria -, qualquer
benefício». Como referiu o presidente
da OM, esta medida, não beneficiando
em nada os doentes transferidos, ainda vai implicar um aumento de custos
a vários níveis (aumento das deslocações, maior absentismo, etc.). «Não se
percebe bem qual a linha política para
o futuro do nosso sistema de saúde».
No início da conferência, Marcelo Rebelo de Sousa fez um breve enquadramento histórico para demonstrar o
porquê e o como de termos chegado
onde chegámos, o qual reproduzimos
de seguida por ser de especial interesse para os médicos mais jovens
que não viveram estas realidades e
que, com certeza, compreenderão
melhor o presente conhecendo um
pouco do passado.
Enquadramento histórico da
evolução do sector
«Até 1958 não havia Ministério da
Saúde e a prioridade da Saúde públi-

ca era inexistente na lógica salazarista,
embora já existissem os hospitais civis de Lisboa e os hospitais escolares,
mas cabia à iniciativa privada o domínio da saúde», com as Misericórdias,
por exemplo. «Os cuidados primários
não existiam e havia uma situação
gravíssima em termos de Saúde Pública. (…) O prestígio do médico era
elevadíssimo e assumia-se como um
verdadeiro guru, uma figura marcante
na vida de um país basicamente rural»,
descreveu, traçando os contornos de
um panorama em que não se entende
como prioritária a intervenção do Estado na Saúde.
Entre 1958 e 1961 (nota da redacção:
esta fase não foi referida na conferência) a OM torna-se no organismo
marcante na medicina portuguesa.
Um grupo de jovens médicos organiza, durante três anos, vários debates e
assembleias-gerais muito participadas,
das quais resulta a publicação do Relatório das Carreiras Médicas, que continha um estudo detalhado da situação de saúde em Portugal, no qual se
propunha um conjunto de reformas
a implementar - com a colaboração
da classe média – que lançavam, pela
primeira vez, a ideia de um Serviço
Nacional de Saúde. Um dos subscritores e principal relator desse relatório
sobre as carreiras médicas é precisamente Miller Guerra.
A partir daqui, começa uma nova fase:
o jurista Henrique Martins de Carvalho seria o primeiro Ministro da
Saúde, sem ser, na opinião do conferencista, uma figura marcante, tendo
ocupado essa pasta até 1962. Com a
entrada nos anos 60 e as mudanças
sociais e económicas do país, com
um crescimento económico intenso,
uma classe médica que aumenta e
reivindica mais poder político e mais
direitos económicos sociais e culturais, migração interna para Lisboa e a
consequente alteração da organização
urbanística e a mulher a assumir um
papel diferente e a família ampla que
existia no ambiente rural a diminuir.
Este é o contexto em que Neto de
Carvalho assume o Ministério, tendo
tido um maior protagonismo no seu
desenvolvimento. Segue-se Cancela

de Abreu que seria o primeiro médico a ocupar a cadeira de Ministro da
Saúde.Vindo de Moçambique, Baltazar
Rebelo de Sousa, médico sanitarista,
pai de Marcelo Rebelo de Sousa, assumiria a pasta da Saúde na década de
70 e traria consigo a ideia de – à semelhança do que havia implementado
em Moçambique – estabelecer uma
ligação entre a Saúde e a Segurança
Social. É uma fase em que, correspondendo aos desejos da classe média
ascendente, o Estado assume a Saúde a seu cargo: criam-se centros de
saúde, faz-se a ligação com as caixas,
multiplicam-se os planeamentos de
novos hospitais (muitos deles nunca
chegaram a ser concretizados até à
actualidade e outros estão, só agora,
a passar à concretização), etc. Nesta
fase há um novo reforço do papel do
médico, cujo prestígio está profundamente enraizado na sua independência profissional. Era, por essa altura,
Bastonário da Ordem dos Médicos
Miller Guerra (que dirigiu a OM entre 1968 e 1970). Nos anos seguintes
a sociedade portuguesa enfrentou,
simultaneamente, diversos desafios:
descolonização, fim de um ciclo imperial de 500 anos, democratização
política e da educação. Em 1979 «cria-se o SNS propriamente dito com o
contributo do também constituinte
António Arnaut», explicou o conferencista. «A prioridade da saúde é
acentuada» nesta fase. O SNS tem o
seu apogeu até meados dos anos 80.
Seguir-se-iam mais mudanças com a
integração europeia, a convergência e
a reconstrução económicas. E vários
anos e vários ciclos políticos em que
«muitas reformas estruturais ficaram
por fazer» e em que as clivagens e assimetrias se acentuaram. É nos anos
90 que se começam a detectar «obstáculos financeiros à máquina do Estado» e «surge a ideia de racionalização
do SNS e de afirmação da autoridade
relativamente à separação público/privado». «A discussão doutrinária sobre
o SNS começou há mais ou menos
25 anos». No final dos anos 90, «a governação de Cavaco Silva tem gestos
exemplares contra as corporações,
sendo a OM uma das escolhidas»,
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com a Ministra da Saúde Leonor Beleza. Uma fase que é ultrapassada com
a entrada de Arlindo Carvalho para
a pasta da Saúde. «O país continuava
com um ritmo de mudança acelerado: no papel da escola, formato das
estruturas familiares, crise dos velhos
gurus e surgimento dos novos, etc.».
Os médicos mantêm o seu prestígio
mas passam a ombrear com os novos
ícones ligados aos Media em geral e
à televisão em particular. «A Ordem
dos Médicos – como todas as outras
ordens profissionais – tem que representar uma realidade que não é aquela para que nascera» pois a instituição
surgiu para um país em que só tinha
que representar profissionais liberais
e o alargamento gera a necessidade
de encontrar equilíbrios com os sindicatos.

A discussão
doutrinária sobre
o SNS começou há
mais ou menos 25
anos.
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A actualidade e a necessidade de
fazer escolhas
Marcelo Rebelo de Sousa explicou
como «a Ordem dos Médicos sobreviveu a vários debates, às polémicas
sobre o numerus clausus, sobre o
número de faculdades de medicina,
ao surgimento de novas faculdades, às
polémicas suscitadas pelas farmácias
e lobbies farmacêuticos, à polémica
da prescrição, etc.». Neste momento vivemos uma nova clivagem entre
dois países: o país velho, acima dos 55
anos, «com o seu distanciamento em
relação a tudo, excepto à televisão» e
o país jovem «que circula, lê, recorre
à emigração, procura soluções alternativas, reconverte-se», com uma pequena faixa entre os 35 e os 55 anos
de pessoas que percebem as duas realidades anteriores. «É neste contexto
que surge a Troika», no meio de um
debate ideológico que dura há décadas e que «faz com que ninguém queira tomar medidas definitivas quanto
ao SNS», um «assunto tão melindroso» que os sucessivos decisores resolveram «empurrar para a frente».
Com as constantes «não decisões»,
a realidade foi seguindo o seu curso,
baseada em decisões pontuais e experiências mais ou menos mal (ou bem)
sucedidas, que se traduzem hoje em
dia pelo que Marcelo Rebelo de Sousa

caracteriza como sendo a coexistência de três subsistemas: «O SNS, empurrado para a frente com frequentes
medidas de ajustamento; o privado,
com novos grupos e que começou
por ser ‘clandestino’ à falta de legislação que o consagrasse; e o subsistema
social, que não se auto-financia e que
depende do financiamento público».
Esta realidade de coexistência de
subsistemas «nasceu como tudo em
Portugal: sem reconhecimento legal, a
realidade nasce e acaba por, mais tarde ou mais cedo, ser aceite», referiu
o conferencista. «As opções foram
sendo adiadas sucessivamente e agora
temos o SNS a viver em crise, o privado a crescer em crise e o social em
crise permanente». Sobre o acordo
da Troika, explicou que o seu fundamento é a consciência essencialmente
económica de que não é sustentável
o que a saúde custa em termos de
orçamento público. Um acordo cujo
«modelo implícito é a redução do papel do Estado com o aumento do privado» e a presunção de que o social,
que não é referido no acordo mas que
depende do público, também terá que
ser reduzido. A esta primeira fase de
cumprimento do acordo, que Marcelo
Rebelo de Sousa caracterizou como
«mais economicista e tecnocrata»,
visou essencialmente o cumprimento
das metas mas «o problema de fundo
não se resolveu». Mais de duas décadas depois de iniciado o debate, «está
a chegar a altura de ter que haver
uma opção política». Uma opção que
será essencialmente ideológica e que
deveria ser feita de forma estruturada, definindo o papel de cada um dos
três subsistemas e o que competirá a
cada um: «olhando para a sociedade
e não esquecendo os constrangimentos económicos» e fazendo o levantamento de quem não poderá recorrer
ao privado e contemplando para esses
a isenção de taxas moderadoras. «O
próprio Governo declara que existem
3 milhões e meio de portugueses que
não podem sequer pagar taxas moderadoras. Isso significa que estamos perante um país muito pobre», o que, à
partida, é impeditivo de «sonhar com
um modelo ideal em que exista uma
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primazia do subsistema privado», num
país que, com os seus 10 milhões de
habitantes, tem um terço de tal forma depauperado que não pode pagar
taxas moderadoras. A decisão política
terá que, no entender do conferencista, responder a muitas questões:
«como é que se vai organizar o sector público? Obedecendo a que prioridades? Começar-se-á pela reforma
hospitalar ou dos centros de saúde?
Qual o papel dos cuidados primários?
Faz sentido manter as carreiras médicas ou avançar para contratualização
privada?» - questões que o próprio
orador referiu como «complexas» e
que merecem «tempo, planeamento e
a análise das perspectivas demográficas e sociais e para a saúde para os
próximos anos, a capacidade financeira do país»… «Estamos a aproximar-nos do momento da escolha», referiu,
constatando que «teria sido mais fácil
fazê-lo há dez ou quinze anos antes de
estarmos em plena crise», mas é com
o nosso país actual e os seus condicionalismos que devemos contar: «é
neste país que é preciso fazer opções
que têm que ser muito cuidadosas.
Não podem ser maximalistas e, mesmo que se cultive uma visão liberal
militante, que eu não cultivo, tem de
se ter a noção, com os pés assentes
na terra, de qual a nossa realidade social. Nada pior do que definir sistemas
ou fazer reformas para um país que
não existe». Marcelo Rebelo de Sousa
considerou que a gestão casuística da
saúde não pode continuar, sob risco
de aumentar a degradação dos três
subsistemas e criticou a postura de
quem «faz escolhas de fundo fingindo
que não as fez» bem como a influência mediática nas decisões políticas
que, muitas vezes, origina essa «gestão casuística» ou o «empurrar para
a frente» que nos trouxeram a este
ponto. Pior do que qualquer opção
é, para o conferencista, a não explicação das escolhas, consequência de
não serem assumidas e exemplificou
com a possibilidade de, não se refe-

rindo qualquer intenção de privatizar
a saúde, se poder introduzir um elemento – não assumido como opção
e, como tal, sem explicações – privado
na contratação, o que acabaria por se
traduzir na prática numa «privatização
sui generis do SNS». Marcelo Rebelo
de Sousa deixou um apelo à classe política e, especificamente ao Governo,
de que «expliquem as escolhas feitas
para a Saúde», referindo quais as opções que existiam e qual o caminho
que Portugal vai seguir e porquê. Se
essa clarificação não acontecer corremos o risco de, enquanto dura indefinidamente o debate, as decisões
concretas vão sendo tomadas «sem
serem debatidas com ninguém e sem
serem assumidas como escolhas políticas» que, de facto, são.
No debate com a assistência foram
abordadas as questões dos seguros de
saúde privados («quantas pessoas, da
mesma maneira que tiraram os filhos
das escolas privadas, tiveram de prescindir dos seus seguros de saúde?»),
das carreiras médicas e do seu papel
estruturante na organização do sistema de saúde, segurança dos doentes e
garantia de qualidade da medicina praticada, o futuro estatuto das ordens
profissionais (neste ponto, o conferencista defendeu que a proliferação
de ordens profissionais pode ser um
factor de desvalorização e que lhes
poderá retirar força), as contratações
ao mais baixo preço («se na Faculdade
de Direito tivéssemos um quadro de
docentes em constante mudança em
que primeiro se iria buscar os mais
competentes e depois os mais baratos, o resultado não seria bom…»,
referiu Marcelo Rebelo de Sousa explicando que não concorda com «um
sistema em que se deite fora o factor
‘carreira’ e todo o seu valor institucional e de garante da qualidade»), dos
riscos potenciais do mediatismo e do
papel das Ordens como «instituições
indispensáveis porque são as únicas
que podem garantir a qualidade no
seu núcleo de atribuições».

Como é que se vai
organizar o sector
público? Obedecendo
a que prioridades?
Começar-se-á pela
reforma hospitalar ou
dos centros de
saúde? Qual o papel
dos cuidados
primários? Faz sentido manter as
carreiras médicas ou
avançar para
contratualização
privada?

É neste país que é
preciso fazer opções
que têm que ser
muito cuidadosas.
(…) Nada pior do
que definir sistemas
ou fazer reformas
para um país que não
existe (…) e a postura de quem faz escolhas de fundo fingindo
que não as fez. (…)
Expliquem as escolhas
feitas para a Saúde.
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Unidos podemos ser
grandes, juntos somos
invencíveis

Publicamos em seguida uma
carta aberta sobre a situação
dos médicos bolivianos e alguns
recortes de imprensa que
enquadram o conflito que se
tem vivido nesse país. Em Maio,
perante a união dos médicos e
a sua tomada de posição firme,
o governo boliviano cedeu
nas negociações e firmou um
acordo com estes profissionais
que pôs fim a uma greve que
durava há mais de um mês,
confirmando a máxima que
serviu de mote aos colegas
bolivianos: «Unidos podemos
ser grandes, juntos somos
invencíveis».
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Conflito médico
na Bolívia

A Na Bolívia os conflitos sucederam-se com manifestações de estudantes e profissionais em defesa dos
direitos humanos, do serviço nacional de saúde boliviano e da dignidade da Medicina. O FIEM – Fórum
Iberoamericano de Entidades Médicas, a CONFEMEL
– Confederação Médica Latino-americana e do Caribe,
a Associação Médica Brasileira, a Organização Médica
Colegial espanhola e a Ordem dos Médicos portuguesa, entre outras entidades, seguiram esta situação com
apreensão e manifestaram a sua solidariedade e predisposição para ajudar na mediação de um conflito social
em que vários médicos foram despedidos pela tutela
boliviana como forma de represália pelas suas tomadas
de posição, nomeadamente, contra o alargamento do
horário de trabalho dos médicos.
Carta aberta de um médico boliviano:
«Señor Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia
Discúlpenos por la forma informal de
dirigirnos a Ud. pero no nos queda
otro camino. Sólo queremos llamar su
atención a través de esta carta abierta
con el objeto de informarle sobre la
realidad de Salud en la que vivimos en
este país, esto no es solo culpa de su
gobierno, sino de muchísimos años en
los que nuestros gobernantes, no se
dieron cuenta que la Salud, Educación
y Vivienda son constitucionalmente
responsabilidades primordiales del
Estado, por lo tanto de cualquiera
que lo gobierne y demostrarle que
no estamos peor porque tenemos
un equipo de salud, que cada día
se sacrifica por la vida de nuestros
hermanos y aunque queramos no
nos es posible hacerlo tan bien como
quisiéramos, porque no contamos
con los medios suficientes para
cumplir con nuestra misión: curar,
mitigar el dolor, mejorar la calidad
de vida y arrebatarle sus designios
a la muerte, sino pregúntele a su
comandante Chávez, que le habría

pasado de no existir un equipo de
salud que le prolongue su vida, por
lo tanto Ud. todavía cree que este es
un problema de número de horas, de
todas maneras, Ud. mismo expreso
que los médicos no quieren trabajar
8 horas, porque luego de las 6 horas
que actualmente trabajan, se quieren
ir a trabajar en la parte privada, si
esto fuera del todo cierto, también
tendrá que reconocer que si esto
sucede, es porque la Salud Pública o
la Seguridad Social a corto plazo no
satisfacen la demanda existente y si
existe una demanda importante de
la medicina privada, debe ser porque
que algo anda muy mal, “es el sistema
estructural de salud en que vivimos”,
porque ya se habrá dado cuenta que
todo está basado en la ley de la oferta
y la demanda, claro que también
tendremos que decirle que quienes
son solicitados en la parte privada, son
los que demostraron estar capacitados
y que el resultado de su trabajo es la
vida y no la muerte, para que esto
suceda, suponemos que sabe, que no
es un acto de magia, se necesitaron
casi 12 años de estudio constante y

muchos más de experiencia y que
son pocos los que logran este éxito,
pero debería preguntarse a que
costo en: sacrificio, tiempo y dinero,
además la Constitución indica, que
debe ser recompensado a través
de una retribución económica a
lo largo del tiempo y que a mayor
experiencia y mejores resultados
mayor recompensa, pero Ud. crea
su Ley Financial y nadie puede ganar
más que Ud. excepto sus sectores
estratégicos, donde increíblemente
no está la: salud, educación, ni vivienda,
sino los petroleros, los aviadores
y …, que fueron por siempre los
mejores pagados del país, no solo
eso, indica que debemos enseñar a
salvar vidas fuera de nuestro ejercicio
profesional, le parece eso posible,
por ahora solo se da en Cuba, donde
les enseñan a los nuestros a salvar
vidas, viendo videos en el 90% de su
proceso educativo, para que cambie
de parecer, porque no evaluamos a los
nuestros y a los estudiados en Cuba,
pero graduados en nuestro país, para
saber quién garantiza mejor con sus
conocimientos y ejercicio profesional,
la vida de sus hermanos bolivianos.
Los porcentajes que Ud. presenta
si fueran ciertos, aunque estamos
seguros que lo informan con sesgos
propios de la politiquería, muestran
que en general el equipo de salud
es un sector muy responsable de
su trabajo, labor social y respetuoso
de la ley, ya que entenderá que son
escasos los funcionarios que trabajan
en un servicio de primer y segundo
nivel, siendo todos indispensables
para atender la emergencia, que por
ley no puede ser suspendida, por esto
todavía no les exigimos plegarse a la
huelga, le rogamos no nos desafíe a
demostrarle que somos un equipo
muy eficiente y que la población por
su culpa pague las consecuencias.
Es obvio que sabemos como
sobrevivir en una huelga de hambre
y sin la necesidad de un plato de
chicharon, que respetamos nuestro
juramento Hipocrático comenzando
por respetar nuestras vidas, que
siempre estarán en riesgo cuando
existe un gobierno insensible, aunque

Ud. no lo crea nuestros huelguistas
se privan voluntariamente de su
libertad y se obligan a sufrir la peor
de las torturas, que es sentir hambre y
por varios días, pero más parece que
nunca Ud. la ha sentido.
En el pasado el profesional de la
salud trabajaba en forma solitaria
e independiente, hacia su labor
como un apóstol, hoy es totalmente
dependiente de la infraestructura,
tecnología, calidad de insumos,
conocimientos actualizados, de la
interrelación con el medio ambiente
(agua, aire, alimento), nadie se enferma
porque quiere, lo enferma en general
el medio ambiente donde vive, sus
condiciones sociales, lo que hoy
llamamos salud ambiental y quien
es responsable de esto, todos, pero
principalmente la economía de estado,
que solo invierte en salud el 3% del
presupuesto general de la nación,
pero 10 veces más en la “defensa” del
territorio nacional.
En el primer nivel muchos se quedarían
todo el tiempo, como en el pasado,
para incentivar y atender la demanda
natural y la emergencia, porque como
sabe Ud. vivían en sus servicios, pero
actualmente con las condiciones
de infraestructura, equipamiento,
insumos, personal, se hace imposible
satisfacer la mas mínima demanda, sin
cometer errores, a los actualmente
ya les tenemos miedo, pero también
deberían recibir un salario mayor
y diferenciado, además de tener
derecho, en ciertas comunidades, a
la vivienda y la alimentación, como
también a procesos de capacitación
obligatorios y constantes, lo que no se
mejora con 8 horas discontinuas de
atención.
En el segundo nivel de atención se hace
imposible la prestación de servicios
durante las 24 horas, porque no se
cuenta con el personal suficiente,
ya que es necesario seis a siete
profesionales por servicio (medicina,
cirugía, ginecoobstetricia y pediatría)
para estar de turno 24 hrs. al día, 7
días a la semana y 365 días al año, sin
expresar que además se necesitan los
servicios complementarios de apoyo
(anestesiología, Rx,
laboratorios,

farmacia, etc), porque los
pacientes no se enferman en
horarios de oficina solamente,
por lo tanto a ellos no les
importa las 6 o 8 horas, ya que
trabajan en turnos de 12 o 24
horas y no necesitan las 2 horas
que Ud. indica, ya que en el área
rural se hace difícil la práctica
de la medicina privada, por falta
de estructura física para este
cometido.
Como Ud ve Señor Presidente
no es un problema de horas
es un problema de dignidad, el
no permitir que de un plumazo,
quite Ud. una conquista que
costo, como ahora, mucho
sacrificio y sin ningún argumento
válido quiere arrebatarla, peor
aun sin que esta su medida de
ninguna solución al problema
de la pésima prestación de
servicios de salud a nuestro
pueblo.
Queremos
agradecer
al
supremo creador, que se
haya cometido la tremenda
equivocación de invitarle a
implantar por la fuerza unas
horas de trabajo más o menos,
para que se haya destapado la
caja de pandora de la salud y que
Ud conozca la realidad, ya que
no se necesita ser un erudito
para darse cuenta que en Bolivia
existe la eutanasia de estado,
por la mala estructuración de su
sistema de salud, el que no tiene
dinero para pagar un servicio
de salud decente, se muere o
lo condenamos a muerte, por
lo tanto está demostrado que
estamos mal, no por nuestra
culpa y ya era tiempo de analizar,
dialogar y solucionar este tema,
haciendo de esta coyuntura
una verdadera oportunidad,
para hacer justicia social con el
pueblo boliviano.
Atentamente
MEDICO BOLIVIANO»
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Resumo do conflito
na imprensa:
MÉDICOS BLOQUEAN CONTRA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 10/02/2012
Médicos y salubristas del sistema público del país salieron ayer a protestar contra
el decreto gubernamental que instruye que su jornada laboral sea de 8 horas.
En Cochabamba, como en el resto del país, los médicos cumplieron el “bloqueo
de las mil esquinas” y los trabajadores en salud salieron a marchar. La movilización
comenzó cerca al medio día y las calles aledañas a hospitales y centros de salud
fueron bloqueadas.
“Lo que estamos pidiendo es que entremos en la Ley General del Trabajo, ese
es el objetivo nuestro, no es que no queremos trabajar, nosotros queremos
trabajar las ocho horas, pero queremos algo a cambio”, afirmó el médico Alfredo
Mendoza, en La Paz.
MÉDICOS Y EMPLEADOS DE SALUD MARCHAN Y BLOQUEAN
10/02/2012 | Ed. Imp. - LA PAZ
Médicos y trabajadores de hospitales estatales bloquearon calles y marcharon
ayer en varias ciudades de Bolivia en contra de un decreto del presidente Evo
Morales que sube su jornada laboral de seis a ocho horas.
Los movilizados provocaron un colapso en el tráfico y anunciaron que seguirán
con sus protestas a nivel nacional hasta que Morales derogue el decreto.
Los movilizados provocaron un colapso en el tráfico y anunciaron que seguirán
con sus protestas hasta que Morales derogue el decreto. El ministro de Salud,
Juan Calvimontes, convocó al sector a dialogar para hallar una solución al
conflicto, pero rechazó que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en su decisión.
AMENAZA CON SUBSTITUIR A LOS MÉDICOS BOLIVIANOS CON
MÉDICOS CUBANOS
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 25/03/2012
Médicos bolivianos formados en Cuba se gradúan, ayer. - Daniel James Los
Tiempos
Un total de 679 jóvenes estudiantes provenientes de comunidades campesinas,
pueblos originarios, municipios rurales y ciudades del país, que durante seis años
recibieron formación académica en la Escuela Latinoamericana de Medicina de
la Habana, Cuba, se graduaron ayer como médicos generales, en un acto especial
que se desarrolló en el Coliseo “La Coronilla”, de ésta ciudad, con participación
de padres de familia de los nuevos profesionales.
SE AGRAVA EL CONFLICTO
Reprimen a trabajadores en salud
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 14/04/2012
Trabajadores en salud protestan en la Gobernación de Tarija, ayer. - Apg Agencia
El Gobierno convoca a médicos a reglamentar de inmediato Decreto 1126
Pedido de renuncia y caos de salud en Cochabamba
Médicos instalan su primer piquete de huelga
El conflicto en salud se tornó ayer violento. En La Paz, la Policía gasificó y reprimió
a los salubristas que marchaban y bloqueaban el ingreso al hospital Obrero
contra el Decreto 1126; en la misma ciudad, los tres médicos que cumplían su
tercer día de huelga de hambre fueron cambiados de sede por seguridad, y en
Tarija, los trabajadores en salud tomaron la Gobernación por dos horas
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SANTA CRUZ
MÉDICOS MARCHARON EN PROTESTA POR LAS NUEVAS
CONTRATACIONES
Los trabajadores del sector salud salieron hoy nuevamente a las calles. En esta
oportunidad la protesta fue por dos motivos: en contra del Decreto Supremo
1126 y por el anuncio que hicieron los ediles masistas de contratar personal
médico para reemplazar a los huelguistas.
24 de Abril de 2012
LOS HUELGUISTAS RADICALIZARON
SUS MEDIDAS DE PRESIÓN. EL
DIÁLOGO NO AVANZA
Despiden a 13 médicos y salubristas
Por July Rojas M. - Los Tiempos 27/04/2012
Médicos y trabajadores en salud

Un trabajador del sector salud se crucificó
hoy en las puertas del hospital San Juan de
Dios exigiendo la abrogación del Decreto
Supremo 1126.
Foto: Rodrigo Urzagasti

bloquean la avenida Heroínas, ayer
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó ayer
el despido de siete médicos y seis trabajadores en salud. Además, anunció la
existencia de unos 50 memorandos para el personal médico que faltó por
más de tres días a sus fuentes de trabajo.
DENUNCIAN VULNERACIÓN DE LA
AUTONOMÍA
Universidades paralizan actividades desde
el lunes
Por Redacción Central | - Los Tiempos 5/05/2012
Las universidades estatales de Bolivia resolvieron ayer iniciar un paro nacional
indefinido y movilizaciones a partir del siguiente lunes para exigir al Gobierno
respeto a su autonomía, apoyo total al sector salud con la abrogación del
Decreto Supremo 1126 e iniciar una marcha hacia La Paz, además de acatar
las movilizaciones que disponga la Central Obrera Boliviana (COB).

POLICÍA GASIFICA A ESTUDIANTES
Plaza del Estudiante en La Paz convertida
en “campo de batalla”
Por Anf - Agencia - 24/04/2012

Después de 35 días de paro en el sector salud, el polémico decreto 1126, que
incrementa las horas de trabajo de médicos y trabajadores, de seis a ocho horas,
fue congelado por el presidente Evo Morales, que además convocó una “cumbre
por la revolución de la salud” a todos los sectores y debatir esta problemática
del 27 al 28 de julio.
El presidente Evo Morales suspendió
anoche la aplicación del Decreto Supremo
1126 que repone la jornada laboral de ocho
horas para los médicos y trabajadores en
salud.
Asimismo, convocó a una cumbre nacional
por la revolución de la salud pública para
el 27 y 28 de julio y debatir esta situación
El presidente Evo Morales anuncia y así desactivar el paro indefinido que ya
la suspensión de la aplicación del DS ingresa a su segundo mes.
1126 APG
“Quiero esperar que en esta cumbre todos
los movimientos sociales y autoridades
electas municipales y departamentales, expertos de la comunidad
internacional participen para que el pueblo boliviano y sus trabajadores
disfruten de la salud como un derecho humano. Mientras tanto el Decreto
Supremo 1126 se suspende en su aplicación”, dijo Morales.

Estudiantes queman muñecos y un ataúd frente a la policía
durante una protesta en apoyo a los médicos en La Paz, el
miércoles 2 de mayo de 2012. - Efe Agencia

LA PAZ. Cientos de médicos y
trabajadores de salud marchan hacia
la urbe paceña luego de bloquear la
carretera La Paz-Oruro, en el sector
de Apacheta
M. Chuquimia. La Paz
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Milhares de médicos,
por todo o país, apelam
à união e à greve

No momento em que esta revista for recepcionada
já terá decorrido a greve de 11 e 12 de Julho, convocada pelos sindicatos médicos e que tem o apoio da
Ordem dos Médicos. Nas reuniões gerais que decorreram em Junho no Porto, Coimbra e Lisboa, e que
tiveram como finalidade a auscultação dos colegas
e o esclarecimento de dúvidas, milhares de médicos
foram unânimes no apelo à adesão à greve, demonstrando a convicção de que ‘este é um momento crucial para o futuro da saúde no nosso país’ e que é
necessária uma clara demonstração de união e determinação por parte dos médicos para evitar que
seja posto em causa o direito constitucional à saúde
e para travar um futuro, consequência da ausência de
orientação estratégica no Ministério da Saúde que
está a degradar o ensino e a prática da medicina, em
que poderão existir médicos sem qualidade a prestar
assistência aos portugueses.
Este é o momento
dos médicos se unirem e demonstrarem
que não permitem
que, sob falsos pretextos, se destrua
o bom serviço de
saúde de que a população portuguesa tem
usufruído.
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À semelhança das reuniões do Porto
e Coimbra, a reunião geral de médicos
(organizada conjuntamente pelo SIM,
FNAM e OM) que decorreu no dia 26
de Junho na sede da OM em Lisboa,
contou com a presença de várias centenas de médicos. A opinião dos presentes foi unânime: este é o momento
dos médicos se unirem e demonstrarem que não permitem que, sob falsos
pretextos, se destrua o bom serviço
de saúde de que a população portuguesa tem usufruído.
A reunião foi conduzida por José Manuel Silva, presidente da OM, António
Pereira Coelho, presidente do Conselho Regional do Sul da OM, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM,
Mário Jorge Neves, vice-presidente da
FNAM, Edson Oliveira, do Conselho
Nacional do Médico Interno, Maria

Loureiro do Movimento Médicos Unidos e Manuel Rocha Abecasis, presidente da ANEM - Associação Nacional
de Estudantes de Medicina.
Várias intervenções reforçaram a ideia
de que, neste momento decisivo para
o futuro da saúde em Portugal, cabe
também aos médicos demonstrarem a
sua união em torno da defesa da qualidade dos cuidados de saúde prestados,
da formação dos jovens médicos (para
que no futuro não haja portugueses a
serem tratados por médicos menos
qualificados) e de um Serviço Nacional
de Saúde estruturado, com a qualidade
que nos é reconhecida internacionalmente e tendencialmente gratuito,
como está consagrado na Constituição da República Portuguesa.
Como se podia ler no pré-aviso de
greve nacional, os médicos não acei-

tam «a degradação do SNS, da qualidade do exercício técnico da medicina e
da formação médica e o golpe fatal na
Carreira Médica, agravada com a abertura de concurso para trabalho à peça,
sob a forma de prestação de serviços,
representando 2,5 milhões de horas
anuais, equivalentes ao trabalho de
1700 profissionais».
Vários foram os apelos para que, pela
saúde dos portugueses, todos os médicos mobilizassem os colegas para
esta causa, para que nos dias 11 e 12
de Julho, se fizesse uma demonstração
inequívoca ao Ministério da Saúde de
que não pode continuar a comportar-se como um (mau) Ministério das Finanças.
Perante a manifestação de opinião de
Gentil Martins, ex-bastonário da OM,
de que uma greve de zelo seria uma
solução potencialmente mais adequada, Mário Jorge Neves explicou que
não existe enquadramento legal para
esse tipo de abordagem, razão pela
qual a escolha de uma greve de zelo
poderia trazer riscos desnecessários
para os colegas que incorreriam numa
situação de ilegalidade.
A especialista em medicina interna, Nídia Zózimo, fez uma intervenção em

que questionou a assistência: «alguém
tem dúvidas que esta é uma luta justa e
que a greve é necessária? Alguém tem
dúvidas que ou defendemos agora os
doentes ou já não teremos oportunidade de o fazer?», palavras que encerram a necessidade de uma responsabilização individual e colectiva, na defesa
da saúde dos portugueses.
A reunião de Lisboa teve a participação várias centenas de médicos, entre
os quais, alguns jovens médicos e estudantes de medicina. Maria Loureiro
manifestou a sua apreensão em relação aos perigos de um certo comodismo: «Todos nós temos sido testemunhas silenciosas de ataques que nos
afastam da excelência e nos empurram
para a mediocridade. A Ordem dos
Médicos somos todos nós por isso,
quando pedimos à OM que faça por
nós, devemos reflectir sobre o que fazemos por nós próprios. Só no último
mês, quantos de nós, tendo participado, sido coniventes ou testemunhas de
situações que nos aproximam dessa
mediocridade, participámos esses
factos à OM?», questionou.
António Pereira Coelho, presidente da
Secção Regional do Sul da OM, falou
sobre a justiça desta greve e salientou
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O Governo que tenha consciência que,
em defesa do SNS, se
for necessário, continuaremos a nossa
luta com uma intervenção e um movimento muito mais
amplos e profundos.

Todos nós temos
sido testemunhas
silenciosas de ataques que nos afastam
da excelência e nos
empurram para a mediocridade. A Ordem
dos Médicos somos
todos nós por isso,
quando pedimos à
OM que faça por nós,
devemos reflectir
sobre o que fazemos
por nós próprios.

32 | Maio | 2012

a sua convicção de que a força e determinação dos médicos irá levar o
Ministério da Saúde ao que designou
como «um abrir de olhos» que culminará na concretização das pretensões
da classe médica em defesa do SNS e
da qualidade da medicina.
Manuel Rocha Abecasis demonstrou
a sua preocupação com a potencial
degradação da qualidade do ensino
médico, fruto de algumas medidas
governamentais, enquanto que Edson
Oliveira não hesitou em referir que,
caso não se impeçam as medidas governamentais que estão a desestruturar o SNS, a carreira médica, garante
de uma formação contínua dos profissionais, e o organização do ensino pré
e pós-graduado de medicina, «dentro
de alguns anos poderão existir médicos de 1ª e de 2ª, consequência da
falta de qualidade formativa» e alertou
que a privatização da saúde, caminho
que, embora contrariando o discurso
institucional da tutela, parece ser indiciado pelas medidas concretas que
têm sido tomadas pelo Ministério da
Saúde, é uma das ameaças que paira
sobre o ensino pós-graduado e que vai
pôr em causa os estágios e as demais
acções de formação. O representante
do CNMI concluiu: «quem vai sofrer
na pele a falta de qualidade da formação médica são os doentes».
Lucas Manarte, um dos internos de
psiquiatria presentes na reunião, falou
sobre a identidade da profissão médica
- «somos uma das últimas profissões
em Portugal que tem uma identidade»
- e do orgulho que os colegas devem
sentir ao defender essa identidade. Referiu igualmente que nem sempre as
questões técnicas resumem a análise
que se deve fazer das questões, muito
menos do encerramento de serviços:

«a Maternidade Alfredo da Costa, por
exemplo, representa algo mais do que
capacidade técnica, tem uma história
que devia ser tida em conta». Reforçando a necessidade de uma mobilização alargada dos médicos, resumiu:
«Vamos ganhar esta luta porque estamos unidos e porque tem mesmo que
ser».
Neste momento já se conhecerão os
números de adesão à greve nacional,
que se espera que tenha traduzido de
forma inequívoca qual a convicção dos
médicos e que tenha resultado numa
clara demonstração de força, dedicação e empenho na defesa de uma causa que ninguém pode considerar injusta: a saúde da população portuguesa.
Numa postura de diálogo, a Ordem e
os dois sindicatos médicos que convocaram a greve demonstraram sempre
a sua disponibilidade para negociar
com o Ministério mas, na reunião geral
de médicos de dia 26 de Junho, ficou
bem clara a ideia de que, caso o Ministério da Saúde não tenha abertura
para voltar atrás nas medidas que geraram «a lei da selva na dispensa de
medicamentos», que estão a degradar
o SNS e a pôr em causa «a qualidade
do exercício técnico da medicina e da
formação médica» e o ataque à Carreira Médica, «agravado com a abertura de concurso para trabalho à peça,
sob a forma de prestação de serviços,
representando 2,5 milhões de horas
anuais, equivalentes ao trabalho de
1700 profissionais», os médicos continuarão a sua luta. José Manuel Silva
referiu na reunião geral em Lisboa: «o
Governo que tenha consciência que,
em defesa do SNS, se for necessário,
continuaremos a nossa luta com uma
intervenção e um movimento muito
mais amplos e profundos».
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Qualidade e ética
em saúde
No âmbito do Congresso Nacional de Medicina,
realizou-se no dia 19 de Abril a conferência «Qualidade e ética em saúde», proferida por José Faria
e Costa, professor catedrático nas áreas jurídico-penais na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, presidente do Instituto de Direito Penal Económico e Europeu e membro eleito pela
Assembleia da República do Conselho Superior da
Magistratura. A moderação deste momento coube a António Pereira Coelho, presidente da Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médicos.
António Pereira Coelho introduziu
o tema referindo que a «qualidade e
ética são dois problemas em profunda reflexão na actualidade» mas com
os quais, explicou, já lida há 20 anos
desde que enveredou por se dedicar
à procriação medicamente assistida.
«A qualidade tem avançado ao longo
dos anos» já «em termos éticos as
questões são cada vez mais profundas
e abrangem novos sectores da sociedade», referiu.
Na introdução à sua conferência José
Faria e Costa elucidou os presentes
sobre a sua opção oratória referindo
que, «quando se fala das coisas do espírito, a palavra é suficiente para exprimir o pensamento; a palavra prescinde, neste caso, da imagem».
O conferencista, ligado à ética e à filosofia do Direito, propôs-se efectuar uma análise crítica, com cuidado e
sensibilidade, da prática médica, tendo
iniciado a sua intervenção efectuando
um enquadramento sobre como o
Estado moderno introduziu «políticas
públicas do bem-estar» que vão desde
a protecção à infância até à reforma,
com educação e cuidados de saúde
tendencialmente gratuitos, «tudo isto
introduzido pelo Estado social e que
é uma ideia forte da chamada mo-

dernidade mas que eu não sei se será
ainda uma ideia da pós-modernidade».
«Qualquer Estado, que não seja um
Estado fracassado, tem que assumir
sem rebuço políticas públicas de auto-realização e de afirmação da própria
ideia de Estado», ou seja tem que ter
políticas públicas de segurança interna
e externa do Estado, forças armadas,
representação internacional e justiça.
O orador alertou que nenhum destes
sectores poder ser auto-sustentável
porque o dinheiro, tendo uma «elasticidade dolorosamente reduzida do
lado da oferta», é um bem escasso
que não dá para tudo, sendo, portanto,
necessário alocar o dinheiro às necessidades que o poder político vai
definindo como prioritárias, com base
em escolhas que existem em todos os
momentos históricos: «não tenhamos
ilusões», enquadrou, «quando nos
lançamos nos descobrimentos, (…)
quando D. Diniz fundou a Universidade ou D. João terceiro a estabilizou
em Coimbra, ou quando com o Marquês de Pombal se reconstruiu Lisboa
após o terramoto, outras coisas ficaram por fazer», numa lógica inerente à
natureza das coisas e tão clarividente
que se torna inegável. Perante essa
inevitabilidade e a consciência da mes-

O que defendo é que
em qualquer escolha
de política pública há
uma dimensão ética
que não pode ser
arredada dos juízos
das escolhas.
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José Faria e Costa

A ética da partilha
convoca não estados
de alma, não
sentimentos,
não inclinações ou
tendências afectivas,
convoca sim uma
precisa ideia do valor
qualidade que eu
trago pela
experiência vivida no
e do acto médico.
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ma, onde reside o problema? «O problema reside na bondade, legitimidade
e na justiça das escolhas e é isso que
se discute». «O que defendo é que em
qualquer escolha de política pública
há uma dimensão ética que não pode
ser arredada dos juízos das escolhas»,
referiu, concretizando com o seguinte
exemplo: «imaginemos que se reduziam de tal modo drasticamente os
cuidados primários de saúde que os
índices de projecção da morte subiam para patamares insustentáveis
e que isso se fazia para potenciar o
ensino, de modo a que as gerações
futuras sustentassem uma sociedade
desenvolvida e promissora. Por outras palavras: haveria o sacrifício intolerável das gerações presentes para
benefício das futuras. Isto poderia ser
politicamente admissível mas seria, a
todas as luzes, eticamente insustentável». Explicando que no desenvolvimento do modelo das sociedades
ocidentais a política pública começa
por preocupações quantitativas –
tentando beneficiar o maior número
de pessoas - para, só depois, passar
para a preocupação qualitativa, José
Faria e Costa foi peremptório: «só a
partir de um certo patamar de quantificação é que se torna necessário e
importante equacionar a qualidade».
Para tornar mais claro o jogo axiológico entre quantidade e qualidade, o
orador usou o exemplo da rede pú-

blica de fornecimento de água, em que
primeiro o Estado preocupou-se com
tornar o abastecimento universal e, só
depois, começou a analisar a qualidade
da água distribuída.
No campo da determinação ética e
considerando que «o pensamento ético se exprime hoje por meio de duas
linhas essenciais: a ética da intenção e
a chamada ética da responsabilidade»,
esclareceu que «agimos como seres
morais, no território normativo do
nosso modo de ser colectivo, interrogando as consequências das nossas acções e não o sentido espiritual
das nossas intenções». O axioma ‘de
boas intenções está o inferno cheio’
é disso corolário e «sufraga a ética
da responsabilidade, afastando a ética
das intenções». O orador referiu o
paradoxo que é, neste contexto, defender uma medicina ultra-sofisticada
quando os cuidados primários estão
ainda quantitativamente muito aquém
do que é necessário e longe de assumirem um carácter universal. Querer
seguir o caminho oposto seria «uma
política pública irracional». «Podemos
e devemos questionar-nos sobre o
pensamento da medicina enquanto
um fazer de cuidado para com os
outros». «O que é e de que é feita a
Medicina?» - questionou. «A Medicina
é e é feita pelo equilíbrio entre conhecimento, instrumenta e fármacos». No
contexto do Congresso Nacional de
Medicina, que decorreu sob a égide da
‘qualidade’, o que importa analisar não
será nem a parte instrumental nem a
farmacológica, mas sim o conhecimento, «o ter consciência do que é relevante para a prática da medicina». «O
conhecimento que aqui invocamos,
não se cinge ao puro conhecimento
médico mas também há organização
que é preciso que exista para a prática
do acto médico. O saber a que aqui
se apela passa pelo saber profundo da
ciência médica mas não fica aí confinado; Exige outros conhecimentos».
Explicando que o acto de cuidar do
outro, o acto médico, é «cada vez menos um acto individual e cada vez mais
uma cadeia de actos praticados por
várias pessoas em vários momentos
com vista à cura do doente – cura no
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sentido de restabelecimento, diminuição da dor ou simplesmente melhoria
da qualidade de vida ou potenciação
do bem-estar».
Sobre o critério preferencial para se
valorar a qualidade, referiu o conferencista «aquele que o resultado nos
dá». «As políticas públicas da Saúde
querem atingir resultados positivos
que promovam os actos médicos de
modo a que estes se pautem pelos
mais elevados standards daquilo que se
vai conseguindo no complexo mundo
da ciência médica». O que transpôs,
acrescentando à ética da responsabilidade, a ideia de ética das consequências, frisando que a qualidade e a ética
médicas são áreas e conceitos que se
entrelaçam e potenciam mutuamente.
«O êxito do acto médico é uma realidade que em caso algum pode ser
esquecida», não se devendo, contudo,
permitir que a subjectividade esmague
a objectividade: a valoração subjectiva
deverá ser irrelevante, mantendo-se o
primado do juízo objectivo para aferir o êxito do acto médico, tendo em
conta o contexto organizacional. «A
valoração que se faz do acto médico
tem que ser enquadrada naquele hospital, naquele serviço e no contexto
da medicina que se pratica na região
ou no país em que é levado a cabo»,
explicou, relembrando que «a realização do acto médico traduz-se sempre
numa obrigação de meios e não de
fins, com eventual excepção dos actos do campo da cirurgia estética e
reconstrutiva». Ainda que «a vivência
pessoal dificilmente encaixe sem atrito com os parâmetros da qualidade,
isso não invalida que deva ser tida
em conta quando ajuizamos a qualidade do acto médico». Pegando no
imperativo categórico ‘age sempre de
maneira a que o teu comportamento
possa ser elevado a regra universal’,
o professor catedrático adaptou a
máxima kantiana ao universo de Esculápio: «Tu, médico, age sempre, no
exercício da medicina, de modo a que
o teu comportamento, circunstancialmente determinado, possa ser erigido
a regra universal para todo e qualquer
médico» e afirmou que «se isso acontecer podemos ter a certeza que se

está a exercer uma medicina de alta
qualidade».
Em seguida o orador falou sobre aquilo a que designa como a ética da partilha, «que mais não é do que a ética
da responsabilidade narrada por força
da crua relação existencial a objectividade da qualidade do acto médico
aparece-nos ainda mais densificada».
Explicou que, sendo todos nós doentes, tendo todos nós nascido para
a morte, qualquer um de nós já terá
experienciado um acto médico podendo, portanto sem excepção, «partilhar a experiência do acto médico»
e relembrou que esse acto médico
pode representar acção ou omissão.
«O que cada um de nós pode dizer
sobre o que é a qualidade médica
reduz-se e expande-se à partilha ética
do que é o acto médico. (…) Podemos partilhar eticamente o sentido da
experiência que se viveu» porque sendo nós seres dolentes há um patamar
comum que é o «carácter universal
que a vivência do acto médico», mais
tarde ou mais cedo, «assume». Nesta
fase da conferência, José Faria e Costa explicou a sua visão contraditória
ao que chamou «a ideia em voga de
que a nossa vida se reconduz aos afectos», considerando que os afectos não
são explicação para tudo pelo que se
afasta conscientemente dessa partilha
de afectos, defendendo a partilha de
valores e de realidades, explicando

A responsabilidade
não é condição
suficiente para que
haja qualidade, mas é
condição necessária.

António Pereira Coelho

Maio | 2012 | 35

ACTUALIDADE

Tu, médico,
age sempre, no
exercício
da medicina, de modo
a que o teu
comportamento,
circunstancialmente
determinado, possa
ser erigido a regra
universal para todo e
qualquer médico.
Se isso acontecer
podemos ter a
certeza que se está a
exercer uma
medicina de alta
qualidade.
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que a qualidade é um real construído, que, como tal, pode ser partilhado. «A ética da partilha convoca não
estados de alma, não sentimentos,
não sensibilidades, não inclinações ou
tendências afectivas, convoca sim uma
precisa ideia do valor qualidade que
eu trago pela experiência vivida no e
do acto médico». «Quando tratamos
de uma ética da responsabilidade é
normal trazer à colação o princípio
da confiança, dado o manifesto intrincamento entre as duas realidades
normativas». Referiu de seguida duas
asserções - «sou responsável por isso
confio. Confio por isso sou responsável» - e fez notar que não é a confiança que sustenta a responsabilidade
mas antes «a responsabilidade que dá
sentido à própria confiança, e porque
se considera que todos somos responsáveis, particularmente no domínio ético, é que se pode erigir a confiança como um ponto de referência
da própria ideia da responsabilidade.
(…) Quando se procura um médico
temos um horizonte de confiança que
envolve a relação do médico com o
doente, o que aumenta a responsabilidade», ideia que se torna clara, como
explicou o conferencista, quando se
pergunta se alguém confia numa pessoa irresponsável. Esta noção torna
evidente que «a responsabilidade está
antes, sob o ponto de vista lógico, da
ideia de confiança» e reforça a ideia
de que «é impossível a qualidade sem
responsabilidade», uma responsabilidade que não é meramente jurídica,
é mais do que isso, como explicou o
conferencista, disciplinar, administrativa e acima de tudo ética. «A responsabilidade não é condição suficiente
para que haja qualidade, mas é condição necessária». «Nesta perspectiva
eu – qualquer um de nós - confio no
sistema de saúde e nos actos médicos
a que sou sujeito pela clareza de que
tais actos se apresentam como responsáveis.»
Em conclusão referiu José Faria e
Costa que faz todo o sentido equacio-

nar conjuntamente a problemática da
ética e da qualidade, frisou que «sem
margem para dúvidas que a ética inunda o nosso modo de ser pessoal e colectivo», a ética da responsabilidade,
uma ética de resultados (aos quais a
comunidade atribui valor e sentido);
a qualidade tem uma dimensão indesmentivelmente objectiva e «é preciso
lutar contra a tentação de introduzir
estados de alma ou sentimentos na
análise subjectiva»; sendo o autor do
acto médico por excelência o médico, isso torna-o elemento essencial
da qualidade o que se consubstancia
na reformulação da máxima kantiana,
já atrás citada. Concluiu ainda que a
ética da responsabilidade pode ir mais
longe, incluindo uma ética da partilha,
não de estados de alma mas de valores, o que é possível se excluirmos as
inclinações hiper-subjectivas. Considerando que o grande pressuposto para
que possa haver qualidade é a existência de responsabilidade, e no caso da
qualidade da saúde pública, por ser um
campo demasiado importante, não
poderá ficar no exclusivo âmbito médico, sendo uma responsabilidade de
todos, concluiu.
Pereira Coelho, nos comentários finais a esta conferência, sublinhou a
qualidade da oratória e concordando
com a maior parte das ideias apresentadas, afastou-se um pouco do orador
no problema da lógica dos afectos: «é
um problema de subjectividade muito
marcada. Nós somos o que somos,
somos doentes.A doença pode revestir muitas formas e permite expormo-nos às circunstâncias dos afectos. Os
afectos nem sempre nos impedem de
chegar à ética da responsabilidade e
à ética da qualidade», referiu. Afirmando que a sua vida foi muito marcada
por afectos e que «essa vivência dos
afectos não me impediu de chegar a
essas conclusões, pelo contrário aproximou-me desse caminho», Pereira
Coelho reivindicou «algum papel para
os afectos na qualidade e na responsabilidade».
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Cartão de identificação médico
com assinatura digital
A Ordem dos Médicos, empenhada em encontrar
uma parceria que lhe permitisse os recursos e instrumentos que permitam responder de forma mais
eficaz às novas necessidades do sector da saúde,
nomeadamente no que se refere à segurança informática, celebrou, no dia 18 de Junho, um protocolo
com o Banco Santander com vista ao desenvolvimento de um cartão de identificação para médicos
com assinatura digital incorporada.
A segurança informática – ou a sua
ausência – têm implicações éticas e
deontológicas às quais a Ordem dos
Médicos não pode ficar indiferente.
Preocupada com estas questões, a
instituição tem encetado diversas
iniciativas quer para alertar os colegas da falta de segurança informática
da maior parte dos sistemas, quer
para tentar potenciar maior segurança e fiabilidade.
Neste sentido, e após um longo período de trabalho entre instituições,
a Ordem dos Médicos seleccionou
para uma parceria o Banco Santander Totta com vista ao desenvolvimento e implementação de um cartão de identificação para médicos
com assinatura digital encriptada
incorporada, para assim «responder
de forma cabal a novos desafios do
sector da saúde». Esta instituição financeira tem uma longa experiência
nesta área, sendo responsável pela
emissão de centenas de milhares
de cartões, para as mais diversas
instituições. Também o Banco Santander define como seu objectivo
a implementação de «iniciativas que
contribuam para melhorar a eficiência da gestão» do sector da saúde, assumindo, através do convénio
celebrado com a OM, a criação e
desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica específica para este
efeito e que se concretizará no lan38 | Maio | 2012

çamento de um cartão com inserção do certificado digital (assinatura
digital) para uso exclusivo dos médicos.
O Santander Totta comprometeu-se igualmente a continuar a atribuir
à Ordem dos Médicos e aos seus
membros, condições favoráveis noutros serviços bancários.
O protocolo agora assinado acautela questões como a confidencialidade e protecção de dados e a garantia
de segurança dos dados de carácter
pessoal, nomeadamente evitando
a sua alteração, perda, tratamento
ou acesso não autorizado. As partes
comprometeram-se, naturalmente,
ao escrupuloso cumprimento das
regras de protecção de dados e da
ética e deontologia profissionais.
O protocolo foi assinado por José
Manuel Silva, presidente da OM, e
por António Vieira Monteiro, presidente do banco Santander Totta.
Na cerimónia de assinatura do convénio, José Manuel Silva realçou em
primeiro lugar que protocolo só se
tornou possível graças «ao trabalho
excepcional de Miguel Guimarães,
presidente do Conselho Regional
do Norte da OM, e de Fernando
Gomes, presidente do Conselho Regional do Centro da OM», os quais
foram os responsáveis pelo trabalho
de preparação deste empreendimento conjunto, acompanhando e

liderando as conversações com a
instituição bancária. Naturalmente
que foi referido o empenho e entusiasmo de todos os outros membros do Conselho Nacional Executivo, nomeadamente Pereira Coelho,
presidente do Conselho Regional
do Sul da OM, na construção deste
que é «um grande salto em frente»
para os médicos portugueses. «Uma
das nossas grandes preocupações da
actualidade é a segurança informática e a encriptação digital da assinatura do médico vai trazer maiores
garantias de inviolabilidade à informação», explicou José Manuel Silva
realçando que a Ordem dos Médicos deseja «assegurar que os dados
dos doentes ficam mais preservados
da curiosidade alheia». Com a informatização dos processos clínicos,
dados de milhões de doentes passaram a estar à distância de um clique
para qualquer indivíduo com algum
conhecimento informático.
O presidente do Conselho Nacional
Executivo da OM referiu, no decorrer da cerimónia, o anseio da instituição em ver a saúde encarada como
uma potencial fonte de rendimento,
tendo exemplificado com a indústria
farmacêutica nacional que tem dado
o seu contributo para o produto
interno bruto, mas que continua a
ser posta em por uma política do
medicamento pouco razoável. José
Manuel Silva não quis deixar passar
a oportunidade de relembrar que
a dívida no sector da saúde resulta do constante sub-financiamento
do sistema e que, apesar de todas
as críticas ao Serviço Nacional de
Saúde, os dados da OCDE demonstram claramente que em Portugal se
«conseguem excelentes resultados
com um custo per capita baixo» e
que se «serve todos os cidadãos
nacionais com altíssima qualidade a
baixo custo».
Com este protocolo, que tem uma
validade inicial de quatro anos mas
que poderá, naturalmente, no futuro

vir a ser melhorado e prolongado,
a Ordem dos Médicos dá mais um
contributo para a melhoria do estado da Saúde em Portugal, potenciando, nomeadamente, o cumprimento
de um dos desígnios do Governo
que é a desmaterialização das certidões de óbito, algo que é essencial
para que se consiga obter dados
epistemológicos correctos e fiáveis
sobre a morte no nosso país.
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Resultados do inquérito
aos Internos do Ano Comum

O Ano Comum (AC) é a primeira etapa de formação do Internato Médico, sendo o seu Plano de
Conselho Nacional Formação definido pelo Portaria do Ministério da
do Médico Interno Saúde n.º 1499/2004, de 28 de Dezembro.
Embora em 2011 tenham sido introduzidas alterações pontuais à sua
estrutura, que serão mencionadas adiante, até esta data este período de
formação era composto pelos seguintes blocos formativos:
- formação em medica interna (4 meses)
- formação em cirurgia geral (2 meses)
- formação em pediatria geral ( 2 meses)
- formação em obstetrícia (1 mês)
- formação em cuidados de saúde primários (3 meses)
- formação em medicina geral e familiar
- formação em saúde pública
Torna-se essencial conhecer a percepção que os próprios internos têm
deste período formativo.

Luís Monteiro (S.R.C.),
Marta Correia (S.R.S.),
Diana Fernandes (S.R.C.),
Frederico Furriel (S.R.C.),
Inês Rosendo (S.R.C) – Coordenadora
do CNMI,
Edson dos Santos Oliveira (S.R.S.)
Luís Ruano (S.R.N.)
Elementos do CNMI que não estão na
fotografia:
Ana Rita Rapazote (S.R.S.), André Luís
(S.R.N.), Bernardo Bollen Pinto (S.R.N.),
Cláudia Melo (S.R.N.), Filipe Palavra
(S.R.C.), Maria Teresa Dionísio (S.R.C.),
Nuno Fradinho (S.R.S.), Patrícia Costa
Santos (S.R.S.), Pedro Gomes (S.R.S.),
Raquel Gonçalves (S.R.N.) e Sérgio
Chacim (S.R.N.).

Métodos:
O Conselho Nacional do Médico realizou, durante todo o ano de 2011, um
inquérito online, destinado aos internos que frequentaram o Ano Comum
(IAC) entre 2006 e 2010. Neste inquérito, procurou-se avaliar aspectos
gerais do AC, tais como a qualidade da planificação dos estágios, organização
geral e condições físicas da instituição hospitalar, ambiente de trabalho, bem
como o acesso a determinadas instalações importantes para a formação,
como biblioteca. Para além destes aspectos gerais, foram avaliados alguns
parâmetros mais específicos, de forma individual para cada um dos estágios
que integram o plano de formação do AC (Medina Interna, Cirurgia Geral,
Pediatria, Cuidados de Saúde Primários e Obstetrícia). Concretamente,
foram avaliados os seguintes parâmetros:
• a definição dos objectivos de competências a adquirir durante o estágio
• a possibilidade de participação efetiva na atividade clínica
• a possibilidade de participação efetiva na atividade científica,
• o apoio dos médicos mais diferenciados,
• o ratio IAC/tutor,
• a adequação da duração do estágio
• o interesse para a formação a nível prático
• o interesse para a formação a nível teórico
Para a maioria das questões, foi solicitada a resposta numa escala de 1 a 5,
em que 1 é a pior classificação e 5 a melhor.
Resultados
Respostas
O inquérito foi respondido por 264 ex-IAC, o que representa cerca de 5%
do total de IAC do período em estudo. A maior parte dos respondedores,
159 (60%), tinham frequentado o AC no ano de 2010. A instituição de
realização do AC era muito diversificada. O centro com maior número de
respostas foi os Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E. (21 – 8%), e em
quatro do total de 47 hospitais/ centros hospitalares com idoneidade para o
ano comum não foram conseguidas respostas.

40 | Maio | 2012

Gráfico 1 - Resposta para ano de frequência do Ano Comum

Aspectos Gerais
A generalidade dos aspectos gerais do AC teve uma apreciação positiva.A maioria
dos participantes, atribuiu uma classificação de 4 ou 5 a todas as questões,
destacando-se como aspecto melhor cotado a planificação adequada dos estágios.
1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom) Média ponderada

Como avalia a planificação dos estágios?

1%

3%

19 %

45 %

31 %

4,0

Como avalia a acessibilidade ao Diretor do
Internato/ Secretariado?

4%

7%

17 %

33 %

38 %

3,9

Como avalia a organização geral da instituição?

2%

9%

29 %

42 %

16%

3,6

Como avalia a qualidade das instalações físicas
da instituição?

5%

13 %

30 %

38 %

13 %

3,4

Como avalia a qualidade/disponibilidade do
equipamento médico disponível?

2%

7%

32 %

44 %

14 %

3,6

Como classifica a qualidade do ambiente de
trabalho na instituição?

2%

7%

16 %

45 %

29 %

3,9

Sim

Não

NS/NR

Possibilidade de participação nas atividade médicas de
outros serviços além do Programa do AC?

55 %

43 %

3%

Existe biblioteca médica, e está habitualmente
disponível?

67 %

28 %

5%

Estágio de Medicina Interna
O estágio de Medicina Interna recolhe uma boa opinião dos participantes neste
inquérito. Depreende-se dos resultados que a maioria dos IAC tem oportunidade
de participar ativamente na rotina clínica, de forma devidamente acompanhada, daí
resultando uma sensação de proveito a nível teórico e prático.
A duração do estágio foi também considerada adequada por 76%.
1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom)

Média ponderada

Possibilidade de participação ativa nas
atividade clínicas

2%

2%

8%

39 %

49 %

4,3

Apoio dos médicos mais diferenciados
nas atividades clínicas

3%

8%

19 %

38 %

31 %

3,9

Atividade científica do Serviço e
possibilidade de participação

5%

14 %

30 %

31 %

19 %

3,5

Rácio IAC/Tutor

3%

4

10 %

31 %

52 %

4,3

Possibilidade de executar técnicas de
diagnóstico/tratamento

8%

14 %

23 %

30 %

23 %

3,5

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir.

6%

9%

23 %

40 %

20 %

3,6

Proveito a nível teórico

6%

9%

22 %

39 %

22 %

3,6

Proveitoso a nível prático

3%

4%

14 %

38 %

39 %

4,1
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Estágio de Cirurgia Geral
Embora de forma menos expressiva que a Medicina Interna, o estágio
de Cirurgia Geral é também classificado positivamente na maioria dos
parâmetros questionados. A percepção da importância do estágio na
formação é mais intensa a nível prático. A duração do estágio foi também
considerada adequada por 73% dos participantes.
1(Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom)

Média ponderada

Possibilidade de participação ativa nas
atividade clínicas

4%

8%

22 %

33 %

33 %

3,8

Apoio dos médicos mais diferenciados
nas atividades clínicas

10 %

17 %

28 %

24 %

20 %

3,3

Atividade científica do Serviço e
possibilidade de participação

14 %

29 %

25 %

18 %

12 %

2,8

Rácio IAC/Tutor

3%

8%

17 %

31 %

39 %

4

Possibilidade de executar técnicas de
diagnóstico/tratamento

9%

14 %

23 %

27 %

25 %

3,5

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir.

9%

18 %

28 %

23 %

19 %

3,3

Proveito a nível teórico

11 %

20 %

33 %

21 %

13 %

3,1

Proveitoso a nível prático

6%

12 %

22 %

27 %

32 %

3,7

Estágio de Pediatria
O estágio de Pediatria goza também de uma avaliação positiva por parte
dos IAC, quer no concerne à sua participação ativa, mas também pelo apoio
que sentiram na sua aprendizagem. A grande maioria considerou o estágio
importante para sua formação, com uma duração apropriada.
1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom)

Média ponderada
3,6

Possibilidade de participação ativa
nas atividade clínicas

4%

13 %

24 %

33 %

25 %

Apoio dos médicos mais
diferenciados nas atividades clínicas

7%

13 %

23 %

31 %

25 %

3,5

Atividade científica do Serviço e
possibilidade de participação

11 %

16 %

23 %

34 %

14 %

3,2

Rácio IAC/Tutor

8%

11 %

18 %

31 %

30 %

3,7

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir.

6%

17 %

30 %

31 %

15 %

3,3

Proveito a nível teórico

7%

13 %

25 %

37 %

16 %

3,4

Proveitoso a nível prático

6%

12 %

22 %

27 %

32 %

3,7

Estágio de Obstetrícia
Contrariamente às demais valências do AC, os IAC fazem uma avaliação
globalmente mais negativa do Estágio de Obstetrícia. Talvez pela menor
possibilidade de participar ativamente nos aspectos clínicos e científicos
desta área, a maioria dos participantes considera o estágio pouco proveitoso,
quer a nível prático quer no plano teórico. Ainda assim, mais de metade
(57%) considera que este estágio tem uma duração adequada (1 mês).
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1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom)

Média ponderada

Possibilidade de participação ativa
nas atividade clínicas

26 %

19 %

29 %

18 %

7%

2,6

Apoio dos médicos mais
diferenciados nas atividades clínicas

19 %

26 %

26 %

18 %

9%

2,7

Atividade científica do Serviço e
possibilidade de participação

32 %

28 %

27 %

7%

5%

2,2

Rácio IAC/Tutor

19 %

19 %

22 %

19 %

19 %

3

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir.

27 %

26 %

25 %

14 %

6%

2,4

Proveito a nível teórico

24 %

26 %

28 %

15 %

5%

2,5

Proveitoso a nível prático

29 %

21 %

25 %

15 %

8%

2,5

Estágio de Cuidados de Saúde Primários
A valência de Medicina Geral e Familiar dos Estágio de Cuidados de Saúde
Primários é aquela que recolhe uma melhor impressão junto dos IAC.Todos
os parâmetros avaliados tiveram uma avaliação francamente positiva, com
destaque para a possibilidade de participar ativamente nas tarefas clínicas.
Valência de Medicina Geral e Familiar:
1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Muito bom)

Média ponderada

Possibilidade de participação ativa nas
atividade clínicas

1%

2%

9%

32 %

55 %

4,4

Atividade científica do Serviço e
possibilidade de participação

3%

14 %

22 %

33 %

25 %

3,6

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir.

2%

6%

20 %

37 %

33 %

3,9

Proveito a nível teórico

3%

6%

20 %

38 %

29 %

3,9

Proveitoso a nível prático

3%

4%

11 %

39 %

40 %

4,1

5 (Muito bom)

Média ponderada

Valência de Saúde Pública:
Também incluída no Estágio de Cuidados de Saúde Primários, a valência
de Saúde Pública é avaliada de forma mais modesta pelos IAC. Embora
considerem possível alguma participação ativa, a maioria considera o
estágio escassamente proveitoso. Para além disso, embora 50% considere
a sua duração adequada, 43% dos IAC entende que este deveria ser mais
curto.
1 (Muito mau)

2

3

4

Possibilidade de participação ativa
nas atividade do departamento

11 %

11 %

24 %

33 %

18 %

3,4

Transmissão, de forma clara, dos
objectivos de aprendizagem e
competências a adquirir

15 %

18 %

27 %

25 %

11 %

3

Proveito a nível teórico

21 %

24 %

25 %

20 %

8%

2,7

Proveitoso a nível prático

23 %

22 %

27 %

18 %

8%

2,7
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Gráfico 2 Resposta à questão “Considera que a duração do estágio tem a duração adequada
aos seus objectivos?”

Gráfico 3 Apreciação da percepção do proveito
prático e teórico de cada estágio

Análise geral
1 (Discordo
absolutamente)
No cômputo geral, sente que a
sua formação no Ano Comum
o preparou para o exercício da
profissão no futuro?
Como classifica, de forma geral,
a qualidade de formação do Ano
Comum nessa instituição?

5 (Concordo

4

plenamente)

8%

23 %

42 %

23 %

1 (Muito mau)

2

3

4

5 (Excelente)

2%

6%

20 %

54 %

19 %

2

3

4

4%

13 %

27 %

não)
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3

4%

1 (Absolutamente

Recomendaria a outro colega a
realização do Ano Comum nessa
instituição?

2

4%

Média ponderada

3,7

3,8

5 (Certamente que
sim)

50 %

4,2
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Discussão
A maioria dos estágios que integram
o Plano de Formação do AC colhe
um classificação razoável ou boa,
sendo de realçar pela positiva a
valência de Medicina Geral e Familiar
e o bloco formativo de Medicina
Interna. A Cirurgia Geral e a Pediatria
receberam também uma classificação
globalmente positiva. O estágio de
Obstetrícia é, de todos, aquele que
IAC consideram menos proveitoso
para a sua formação. Este aspecto já foi
alterado no Programa de Formação do
AC a partir do ano 2011, pela Portaria
n.º 111/2011, ao suprimir a frequência
integral de um estágio de Obstetrícia,
embora mantendo a participação
obrigatória em pelo menos 4 períodos
de Urgência Obstétrica. O estágio
de Saúde pública é avaliado de forma
muito modesta pelos IAC, pelo que
seria importante adoptar atitudes que
visem motivar e despertar os jovens
médicos para a importância desta área
médica.
Quarenta e três por cento dos
participantes indicaram que não
havia possibilidade de participar nas
atividades de outros serviços além
do Programa do AC. Esta dificuldade
que já se encontra ultrapassada, dado
que desde 2011 é reservado um
período de 1 mês de formação para
a realização de estágio noutro serviço
(ou prolongamento de um dos que já
compõem o Programa de formação)
escolhido pelo interno, de acordo
com as possibilidades da instituição
formadora – segundo a Portaria do
Ministério da Saúde n.º 111/2011.
Há alguns aspectos que são transversais
a todos os estágios e importam
relevar. O ratio IAC/tutor parece
ser adequado em todos os estágios
hospitalares, os únicos em que foram
avaliados. Este é um aspecto crítico
para uma formação de qualidade, a
que as entidades responsáveis pelo
Internato Médico devem estar atentas,
conhecidas que são as tendências da
demografia médica para um futuro
próximo – um número crescente
de internos em contraponto a
um decréscimo de médicos mais

graduados em ativo no SNS.
Por outro lado, a possibilidade de
participação dos IAC na atividade
científica que decorre nos serviços é
um dos aspectos com uma apreciação
menos positiva, no contexto dos
demais parâmetros de avaliação de
cada Estágio. Tal poderá dever-se, em
parte, à curta duração absoluta dos
estágios, mas haverá certamente uma
responsabilidade partilhada entre
os Serviços e próprios internos que
expliquem esta menor participação.
Este aspecto poderá ser motivo
de reflexão futura por parte das
entidades que regulam o internato,
dado o interesse em fomentar a
capacidade e desejo de investigação
dos jovens médicos desde o início do
seu percurso formativo.
Não se realizou uma análise detalhada
por Instituição de Formação, pois os
reduzidos números de participantes
de algumas destas dificultariam esse
tipo de análise. Dado que a recolha
de avaliações se mantém em curso –
decorre, neste momento, o inquérito
destinado aos IAC do ano de 2011 – a
construção de uma base de respostas
mais sólida e abrangente poderá, no
futuro, vir a permitir a identificação de
problemas pontuais em unidades de
formação específicas.
Outra limitação deste estudo é a baixa
taxa de resposta, que poderá ter efeito
sobre os resultados. Este aspecto
poderá implicar uma modificação
da estratégia de implementação do
inquérito no futuro, por forma a
possibilitar uma maior participação.

âmbito do bloco formativo da
Saúde Pública, e na participação
dos IAC na atividade científica
dos serviços.
Numa época em que se discute
o futuro da formação médica
pós-graduada em Portugal e na
Europa, o Conselho Nacional
do Médico Interno visa com
este estudo contribuir para uma
percepção mais detalhada sobre
a realidade desta etapa formativa
do Internato Médico que é o
Ano Comum, incrementando
assim as ferramentas que
poderão servir de suporte
de investigação e decisão às
entidades responsáveis nesta
matéria – Ordem dos Médicos
e Ministério da Saúde

Conclusão
Genericamente, os resulta-dos deste
estudo permitem concluir que os
IAC valo-rizam a formação que o AC
lhes proporciona e a preparação que
com que esta etapa os mune para
enfrentar o seu percurso formativo e
profissional subsequente.
Apesar de alguns parâmetros com
menor índice de satis-fação já se
encontrarem corrigidos pela recente
revisão do Programa do Ano Comum,
outros poderão ainda merecer alguma
atenção especial, nomeadamente no
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Em defesa do Serviço Nacional
de Saúde e dos Portugueses
No dia 6 de Junho, Ordem dos Médicos e sindicatos
médicos realizaram uma conferência de imprensa conjunta sobre a situação na área da saúde e em que divulgaram o comunicado que reproduzimos em seguida.
Como foi explicado pelo presidente da OM, José Manuel Silva, este comunicado é uma tomada de posição
em defesa dos direitos dos doentes, da qualidade da
medicina e da formação médica. FNAM e SIM convocaram uma greve nacional dos médicos para os próximos dias 11 e 12 de Julho, greve essa que conta com a
solidariedade da Ordem dos Médicos.
O comunicado conjunto apresentado na conferência do passado dia 6
de Junho exalta o papel central do
Serviço Nacional de Saúde na coesão social e alerta que a contratação de médicos através de empresas de prestação de serviços é um
indicador de destruição das carreiras médicas e sublinha que as exigências das três instituições que o
subscrevem são o respeito pelos direitos dos doentes e a manutenção
da qualidade da medicina praticada
em Portugal e a excelência da formação nessa área. Para atingir esses
objectivos haverá uma «mobilização
de esforços» e procurar-se-á «a
união dos médicos».
Já no período de interpelação pelos
muitos jornalistas presentes, Roque
da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, referiu que «na
saúde, usar como critério único o
preço não faz qualquer sentido» e
José Manuel Silva, presidente da OM,
acrescentou que «em nenhum outro sector profissional se aplica o
critério exclusivo do preço mais baixo» e exemplificou com a contratação de assessores dos ministérios,
realçando o ridículo da aplicação
desse critério em algo tão sensível
e importante como é a Saúde dos
portugueses. «Em saúde só se poupa
com qualidade» mas «a falta de qua-
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lidade é potencialmente introduzida
com a contratação de médicos ao
mais baixo preço». «Como é que é
possível organizar o funcionamento
de um serviço em que o profissional, de 30 em 30 dias, pode mudar?»,
concluiu José Manuel Silva explicando que esse tipo de soluções, ao desorganizar os serviços, «desagrega o
trabalho de equipa e põe em causa
a qualidade da formação e a capacidade formativa dos mesmos». Sobre
o mapa de vagas que foi entretanto
apresentado pelo Ministério da Saúde, Mário Jorge, da FNAM, falou de
uma «demonstração inequívoca do
grau de desorientação que vai no
Ministério da Saúde» e de um «padrão de comportamento político»
que traduz «desonestidade e falta de
ética negocial». Não fechando a porta às negociações com o Ministério
de Paulo Macedo, as três instituições
concordaram que o comportamento da tutela não inspira confiança
enquanto interlocutor. Nesse sentido, José Manuel Silva completou:
«estamos sempre disponíveis para
um diálogo franco e honesto (…)
e esperamos que o Ministério esteja aberto para o diálogo em defesa da qualidade da medicina, (…)
do respeito pelas competências dos
médicos, pelos direitos dos doentes
e pelas carreiras médicas», garante

de formação contínua e qualidade
na medicina. Relativamente à greve,
Roque da Cunha salientou «a paciência dos sindicatos» que têm adiado
esse protesto desde Dezembro, na
expectativa de uma negociação honesta com o Ministério da Saúde e
explicou que «para um médico a
decisão de fazer uma greve é difícil
de tomar» e o presidente da OM reforçou essa ideia relembrando que
«quando reduziram os horários e
vencimentos, não fizemos greve. Estamos solidários com o país e com
os sacrifícios que todos temos que
fazer para dar um contributo para a

recuperação económica do país» e
explicando que a greve é «um grito
de alerta essencial» e que «os médicos estão a ser tratados de forma
diferente dos restantes profissionais», uma diferença «para pior»
que «põe em causa a saúde dos portugueses». Publicamos em seguida
o comunicado que, nas palavras de
José Manuel Silva, traduz a posição
destas três instituições «em defesa
dos doentes e do seu direito a uma
saúde de qualidade, com cuidados
de proximidade, como está previsto
na Constituição da República Portuguesa»:

Comunicado
conjunto das organizações médicas
A situação na área da saúde tem conhecido uma preocupante e dramática degradação nos últimos meses que está a limitar o acesso aos cuidados de saúde a uma parte muito significativa da população. O direito à
protecção da saúde para todos os portugueses está consagrado no artigo
64º da Constituição Portuguesa e é dever de todos, e em particular dos
nossos governantes, defendê-lo e promovê-lo.
A Saúde é, no nosso país, um exemplo marcante de capacidade de desempenho de um serviço público ao ter atingido excelentes indicadores que
o colocam nos primeiros lugares a nível mundial. O SNS, como instrumento de garantia do direito constitucional à saúde, tem desempenhado
um papel central na concretização da coesão social e constituído um
sólido pilar do Estado Social.
Os médicos, ao longo de diversas décadas, têm apoiado a universalidade dos
cuidados de saúde e têm garantido um elevado nível de exigência formativa
que confere ao exercício da profissão médica uma inquestionável qualidade
técnico-científica, reconhecida claramente no plano internacional.
A política desenvolvida pelo atual Ministério da Saúde, com o obsessivo pretexto da crise, tem generalizado os cortes sistemáticos sem qualquer preocupação

Federação Nacional
dos Médicos – FNAM
Ordem dos Médicos – OM
Sindicato Independente
dos Médicos – SIM
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com a qualidade dos cuidados de saúde, e consequentemente com elevado impacto negativo humano e social.
Embora o Ministro da Saúde se desdobre em profusas declarações públicas de suposto apego ao SNS, as medidas práticas em execução mostram que os resultados vão todos no sentido da sua integral destruição.
A mais recente medida do Ministério da Saúde, ao publicar um concurso para entregar a empresas privadas as
contratações de médicos dos serviços públicos, para além de pretender destruir a contratação colectiva e as
carreiras médicas, visa eliminar também a qualidade e a segurança da profissão médica e dos cuidados prestados.
Nos últimos 5 meses, o Ministério da Saúde adoptou um comportamento negocial deplorável e revelador de
uma evidente falta de seriedade política ao protelar a apresentação de propostas concretas, enquanto preparava medidas de desarticulação e de destruição do SNS e da qualidade assistencial.
Num momento desta gravidade e com as medidas ministeriais em curso, a Ordem dos Médicos, o Sindicato
Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) consideram que se tornou
inadiável desencadear um conjunto de medidas enérgicas em defesa do SNS, do direito dos cidadãos à saúde e
da qualidade da Medicina no nosso país.
Assim, vêm divulgar as seguintes medidas ontem decididas em reunião conjunta:
- Exigir o respeito pelo direito dos doentes a uma medicina qualificada e cuidados médicos credenciados, defendendo a qualidade da formação médica pré-graduada, pós-graduada e contínua.
- Pelos direitos dos Doentes, pela Qualidade da Medicina portuguesa e pela qualificação profissional médica,
exigir a imediata anulação do concurso ministerial de contratação de empresas privadas e a implementação dos
concursos legais de recrutamento dos médicos, aplicando na prática a legislação sobre as Carreiras Médicas.
- Desencadear contactos com o Movimento “Médicos Unidos”, com a Associação Nacional dos Estudantes de
Medicina (ANEM) e com outras associações sectoriais médicas para colaborarem com esta plataforma, numa
perspectiva de ampla unidade dos médicos em defesa do SNS e da qualidade dos cuidados médicos.
- Desenvolver contactos imediatos com as várias organizações de doentes e utentes dos serviços de saúde,
com o objectivo de articular acções na defesa do SNS.
- Contactar as Centrais Sindicais para analisar as formas de cooperação na defesa do SNS e da Contratação Colectiva.
- Contestar pelas vias judiciais possíveis uma medida que viola os direitos constitucionais da contratação colectiva, do acesso à Função Pública e do direito ao trabalho.
- Solicitar uma audiência ao Senhor Provedor de Justiça para apelar à sua acção quanto ao pedido de inconstitucionalidade do citado concurso.
- Solicitar uma audiência ao Senhor Presidente da República.
- Solicitar uma audiência à Comissão Parlamentar da Saúde.
- Desencadear a muito curto prazo, a nível nacional e regional, reuniões de médicos nos principais locais de trabalho
com o objectivo de proceder à mais ampla mobilização de esforços na defesa dos objectivos reivindicativos definidos.
- Efectuar 3 plenários regionais de médicos no Porto, em Coimbra e em Lisboa em data a designar.
As duas organizações sindicais médicas decidiram também convocar uma GREVE NACIONAL DOS MÉDICOS
para os dias 11 e 12 de Julho e face à qual a Ordem dos Médicos, compreendendo e partilhando as preocupações dos Sindicatos Médicos, não pode deixar de se solidarizar com esta e as outras medidas decididas, certa
que está que os interesses dos doentes estarão sempre defendidos.
Lisboa, 6 de Junho de 2012

Congresso da UMEM - Setembro
A BELEZA DA PALAVRA EM
MEDICINA
Inscrições: sopeam@gmail.com
Informações - Dra. Maria José
Leal: majoleal@hotmail.com
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Congresso que se realiza em Setembro de 2012 em Lisboa.Aconselha-se que além
da língua materna todos os textos tenham uma versão nas línguas oficiais (francês
e alemão), para melhor partilha dos trabalhos apresentados.
Resumo do programa preliminar
26 de Setembro - 18:00h - Cocktail | 20:00h – Jantar com Fados
27 de Setembro - 9:15h – Visita ao Museu de Arte Antiga | 14:30 – Inauguração
de exposição de artes plásticas na galeria da OM em Lisboa | 15:30h – Sessão
literária - prosa | 20:00h – Jantar com Poesia no restaurante da OM
28 de Setembro - 9:00h – Prosa - apresentações | 18:00h – UNEM - Reunião do
Comité | 20:00h – Jantar com poesia no restaurante do Grémio Literário
29 de Setembro - 13:30h – Visita ao Palácio da Pena, Cabo da Roca e Cascais |
20:00h – Jantar de poesia
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Visita ao Hospital do Barreiro
O mapa de vagas publicado através do Despacho
7702-D/2012 trouxe alguma perplexidade, entre outras questões como o facto de se estarem a contratar
especialistas como se ainda fossem ‘médicos internos’,
por verificar-se que não foi contemplado um único
procedimento de contratação para a Península de Setúbal, em nenhuma especialidade médica e para nenhuma das instituições hospitalares dessa região. Numa
visita ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo E.P.E., a
Ordem dos Médicos pôde facilmente constatar uma
situação de capacidade instalada sem os necessários
recursos humanos. Um desperdício inaceitável, num
momento em que a crise que o país enfrenta nos obriga a potenciar o que temos de melhor, nomeadamente
na área da saúde.
«A gestão de recursos humanos,
em particular, no sector da saúde, impõe uma análise ponderada
das necessidades, no sentido de
se minimizarem as assimetrias de
acesso e cobertura de natureza
regional. Sendo certo que o País
possui hoje uma rede hospitalar
com capacidade instalada para assegurar a prestação de cuidados
de saúde com qualidade à população, há, no entanto, especialidades
e estabelecimentos, em particular
os situados em zonas de extrema
periferia, os quais se debatem com
acentuadas carências de pessoal
médico» - esta é a informação que
se lê no preâmbulo do Despacho
7702-D/2012. No entanto, ao analisar o número de vagas abertas e
a sua distribuição é impossível não
nos questionarmos sobre a «análise ponderada» que supostamente
subjaz a essa listagem. Exemplifiquemos com a análise da distribuição na especialidade de oncologia
médica: os Centros Hospitalares
do Médio Tejo e de Torres Vedras
são contemplados com a abertura
de uma vaga, em cada um, para um
especialista em oncologia médica.

Estamos a falar da contratação e
1 oncologista para passar a trabalhar sozinho em cada uma dessas
instituições. Esta abertura de vagas
é curiosa em termos de gestão de
recursos (humanos e financeiros)
se tivermos em conta que serviços de oncologia que funcionavam
bem estão agora com dificuldades
por falta de especialistas e que nenhuma vaga foi aberta para a contratação de médicos para esses
serviços…
A visita dos representantes da
Ordem dos Médicos – José Manuel Silva, presidente do Conselho Nacional Executivo da OM,
Anita Conceição Vilar, presidente
da mesa da Assembleia Distrital
do Distrito Médico de Setúbal e
Jorge Espírito Santo, membro consultivo do Conselho Regional para
o Distrito Médico de Setúbal - ao
Centro Hospitalar Barreiro Montijo E.P.E. começou pelo Serviço de
Oncologia. Na conversa que manteve com os médicos deste e de
outros Serviços do CHBM, José
Manuel Silva realçou que, tendo
existido, há cerca de dois anos,
um investimento de 400 mil euros
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para melhoramentos, e estando o
Serviço de Oncologia do Hospital do Barreiro a prestar uma boa
assistência à população da região,
«não faz sentido que não se mantenha em funcionamento», assim
como no que se refere ao Serviço
de Neurologia: «quando a capacidade está instalada e é só rentabilizar, não sendo sequer necessários
quaisquer novos investimentos,
basta dar uso aos recursos que
já existem e não faz sentido encerrar Serviços de proximidade».
José Manuel Silva realçou que esta
é uma forma de poupar recursos
e que os gestores não se devem
esquecer de contabilizar devidamente todos os custos: absentismo profissional e escolar, por
exemplo. «Têm sido cometidos
erros de gestão pois fecharam-se
camas baratas e de proximidade
e aumentaram-se custos ao encaminhar os doentes para os hospitais centrais onde as camas saem
muito mais caras ao Estado. (…)
Sempre que é tecnicamente possível, o melhor para a população
são os cuidados de proximidade»,
concluiu o presidente da OM.
Factos e números de alguns Serviços do Hospital do Barreiro
O número total de consultas do
Serviço de Oncologia tem subido
exponencialmente, embora sem
um correspondente aumento dos
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recursos humanos: 9316 consultas em 2007, 12362 consultas em
2009 e 14021 consultas em 2011.
Já em 2009 a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Isabel Pinto Monteiro, considerava que esse Serviço não teria
margem para crescimento sem um
aumento dos recursos médicos: «a
actividade da Unidade de Oncologia tem crescido a um ritmo sempre muito elevado, tendo duplicado em 2009 os valores registados
em 2004, mantendo sensivelmente
os mesmos recursos humanos, o
que dá a ideia do esforço acrescido a que estão sujeitos todos
os profissionais deste serviço, não
existindo aqui margem para novo
crescimento», podia ler-se no seu
editorial do nº 35 do Boletim Informativo do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário – Barreiro.
No entanto, o crescimento manteve-se, assegurando este serviço
o acompanhamento de cerca de
5000 doentes por ano, nomeadamente o seguimento de situações
para as quais outros hospitais, nomeadamente hospitais centrais,
referem «impossibilidade de resposta, em tempo útil», ou «dificuldades em tomar a cargo terapêutica tão rápida» quanto os doentes
oncológicos necessitam e desejam,
fazendo o encaminhamento «ao
hospital da sua área de residência»,
neste caso o Hospital do Barreiro.
Este Serviço de Oncologia tem
um especialista a trabalhar, todos
os dias do ano, até à meia-noite,
assegurando urgência interna. Entretanto, o serviço perdeu um dos
cinco especialistas que aí trabalhavam e está em risco de perder
mais um membro da equipa, o que
poderá inviabilizar a manutenção
do seguimento dos cerca de 5 mil
doentes que tem a seu cargo. O
Serviço de Neurologia deste hospital também enfrenta dificuldades,
contando com quatro especialistas, sendo que três têm mais de
55 anos. Os colegas do Serviço
de Neurologia expressaram o seu
descontentamento e preocupação
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com a população pois «estamos a
afastar os cidadãos dos cuidados e,
consequentemente, a aumentar a
despesa para o Estado». José Manuel Silva concordou que «a tutela
devia ouvir os Serviços afectados
pelas suas potenciais decisões antes de tomar medidas definitivas».
Uma das preocupações manifestadas pelos colegas foi que, com a
mudança dos locais de assistência,
alguns dos doentes deixem de se
deslocar às consultas.
Na reunião com o Conselho de
Administração deste Centro Hospitalar, em que estiveram presentes os representantes da OM e
Izabel Pinto Monteiro, engenheira
que preside do CA, Elisabete Rodrigues, pediatra e Directora Clínica do CHBM, e Ruben Raposo, vogal do CA, foram referidos outros
problemas que afectam a instituição: das 35 valências existentes
«seria mais fácil dizer quais os serviços em que não temos carência
de recursos humanos», explicou a
Directora Clínica. «Em anatomia
patológica existiam três especialistas, a Directora de Serviço saiu
para o Hospital de Loures e, das
duas que ficaram, em regime de 28
horas, uma está de baixa por doença grave»; «Os serviços são pequenos e a saída de um elemento provoca imediatamente dificuldades»,
explicou. «Temos um óptimo bloco operatório, com cinco salas»,
prosseguiu, «que não conseguimos
rentabilizar porque temos falta de
anestesistas (…); também o nosso
Serviço de Radiologia está subaproveitado por falta de recursos
humanos». O serviço de Radioterapia aguarda há meses autorização para contratação de, pelo menos, um especialista. Em conversa
com os colegas de Anestesiologia
os representantes da OM ficaram
a saber que existe o objectivo de
vir a fazer formação de internos
nessa especialidade pois, como foi
referido, «um serviço que não se
renova, morre» e os internos são
essenciais para essa renovação.
Pediatria (neste Serviço, incluindo

a Unidade de Neonatologia, trabalham 78 profissionais) e cirurgia
geral foram as únicas duas especialidades referidas pelos elementos
do CA como não tendo graves carências de recursos humanos.
No Hospital Garcia de Orta, em
Almada, que não foi incluído nesta visita, o Serviço de Oncologia
necessita de um especialista para
assumir a Direcção de Serviço,
estando a ser estudada a hipótese de ser cedido um dos médicos
que está a trabalhar no, já muito
carenciado de recursos humanos,
Serviço de Oncologia do Hospital
do Barreiro.
No entanto, o mapa de vagas instituído pelo Despacho 7702-D/2012
não contempla nenhuma vaga para
nenhum dos Serviços de nenhum
dos hospitais da Península de Setúbal…

A
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Visita à USF do Pragal
O Presidente da Ordem dos Médicos visitou a Unidade de Saúde Familiar de São João do Pragal onde
conversou com todos os colegas que aí trabalham sobre as dificuldades que sentem em termos de gestão
financeira e organizacional e da formação de internos.
A Unidade de Saúde Familiar de São
João do Pragal, está localizada no
Concelho de Almada, na Freguesia
do Pragal. As listas de utentes
inscritos nos médicos especialistas
de Medicina Geral e Familiar, são,
maioritariamente, constituídas por
utentes residentes nas freguesias
do Pragal, de Almada e da Cova
da Piedade. A equipa desta USF
é constituída por 8 Médicos, 7
Enfermeiros e 6 Administrativos
que prestam cuidados de saúde
aos Utentes inscritos na lista dos
Médicos especialistas de Medicina
Geral e Familiar que a integram.
Na equipa integram-se ainda três
internos da especialidade.
Deolinda Diniz, coordenadora desta
Unidade de Saúde Familiar, começou
por falar dos problemas que se têm
verificado na chamada «limpeza» das
listas de utentes e da incongruência
que consiste em aplicar uma taxa
de utilização a um jovem de, por
exemplo, 25 anos, perfeitamente
saudável, considerando que a
obrigatoriedade de cumprimento
dessa taxa de utilização será, em
alguns casos, um mero desperdício
de recursos.
Relativamente aos cortes impostos
«pela Troika» foram referidas
algumas situações que dificultam o
funcionamento das USF: «aqui na
USF do Pragal vamos ter que fazer
uma redução de despesa na ordem
dos 17% porque comparativamente
com outras USFs temos custos
mais elevados. O que não é tido
em consideração neste cálculo é
que nós atendemos uma população
basicamente envelhecida e com
patologias crónicas, como por
exemplo alguns doentes que sofrem
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de esquizofrenias. Já a USF da
Sobreda, por exemplo, trata uma
população mais jovem, logo é natural
que tenha despesas menores». Esta
situação poderá implicar que a USF
do Pragal não venha a receber os
incentivos contratualizados, por
incumprimento da meta financeira
de redução de 17% da despesa total,
o que significa que não receberão
o valor que iriam reinvestir na
Unidade. «Esses incentivos que
recebemos são reinvestidos na
Unidade que gerimos», explicou.
Sobre a possibilidade de aumento
das listas de utentes, Deolinda Diniz
explicou que a equipa optou por
não o fazer por considerar que esse
aumento, apesar de benéfico em
termos financeiros, seria prejudicial
aos utentes.
As novas regras de prescrição
associadas às taxas moderadoras
mais elevadas têm gerado situações
em que os doentes se queixam
porque entre o pagamento da
consulta e a deslocação, o medicamento comparticipado com
receita médica acaba por se tornar
mais caro do que se for adquirido
directamente na farmácia sem
receita.
A prescrição electrónica também
tem trazido muitas dificuldades,
nomeadamente por falhas generalizadas do sistema informático
que acabam por impedir o normal
funcionamento da USF e das
consultas, mas também porque os
programas não estão preparados
para as regras da nova Portaria.
«Além disso, as tabelas que existem
na farmácia, muitas vezes não
são iguais às que estão inseridas
nos programas de prescrição e

recebemos reclamações dos doentes
porque o valor que indicamos como
referência não é o praticado depois
na farmácia», situação que é agravada
pela constante alteração dos preços
dos medicamentos.
Na conversa que teve com os
médicos desta USF, internos e um
aluno de 6º ano, José Manuel Silva
explicou que o cumprimento da
Portaria, neste momento é, de facto,
impossível e que o processo não foi
devidamente pensado e preparado:
«O Infarmed considera obrigatório
que a excepção venha escrita por
via informática mas os programas
não prevêem essa situação».
«Apesar dos alertas que fizemos ao
Ministério, a Portaria foi aprovada
e entrou em vigor sem acautelar
todas essas falhas e erros».
Os internos presentes nesta
reunião referiram o paradoxo que
existe entre o facto de haver falta
de especialistas de Medicina Geral
e Familiar e os seus contratos
levarem mais de um ano até serem
formalizados com a contratação
como especialistas. Muitos dos
colegas, ao terminar o internato,
têm passado cerca de um ano ainda
com contratos ao abrigo do regime
de internato, em vez de serem,
como seria correcto, contratados
como especialistas de pleno direito.
Outra dificuldade referida foi a
impossibilidade de, findo o internato,
pedir a mudança de região.
Manifestando a preocupação com
o futuro que assola todos os estudantes de medicina, o aluno de 6º
ano interpelou o Presidente da OM
sobre o que deverão fazer os alunos
que não conseguirem colocação no

internato. José Manuel Silva explicou
que, sendo a formação em Portugal
uma das melhores, ou mesmo a
melhor a nível europeu no que se
refere à MGF, um jovem que consiga
colocação no internato deverá
aproveitar essa oportunidade para
auferir de uma formação de qualidade.
Quanto aos que não conseguirem
colocação no internato, e apesar da
OM estar decidida a estudar forma de
lhes atribuir autonomia, José Manuel
Silva foi peremptório: «a solução para
os médicos a mais que estamos a
formar será emigrar» e realçou que
vários países europeus, conscientes
da formação de qualidade praticada
no nosso país, estarão disponíveis
para os receber.
Uma questão final que surgiu nesta
reunião foi o facto dos médicos
estarem a ser obrigados a trabalhar
ao sábado sem que haja lugar ao
pagamento de horas extraordinárias,
tendo sido dada a indicação para
que estes profissionais retirassem
6 horas durante a semana, algo que
os membros da equipa desta USF
não podem fazer pois essa redução
implicaria o incumprimento da
carteira de serviços a que estão
obrigados em termos de contratualização. À semelhança de outras
medidas da tutela, esta situação era
«provisória até Dezembro de 2011»
e os colegas aceitaram fazer essas
seis horas ao sábado, rotativamente,
com empenho e dedicação. Contudo
a situação provisória mantém-se
até este momento (Junho de 2012)
e não existe nenhuma previsão
de quando voltará a ser reposta a
normalidade.
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Queremos formar médicos,
preferencialmente açorianos
A ROM foi recebida pelo Secretário Regional da Saúde, Miguel Correia, no Centro de Saúde (CS) de Ponta Delgada, num dos espaços que está destinado a
ser substituído por novas instalações, que permitam
eliminar a dispersão de serviços que se verifica, neste
momento, com esse CS. Mas o desafio da Secretaria
Regional ultrapassa o trabalho no melhoramento de
infra-estruturas: Miguel Correia explicou como se poderá melhorar a articulação entre cuidados primários
(expressão que publicamente já afirmou achar desadequada) e hospitalares e deixou claro que a grande
aposta é na formação pós-graduada para permitir à
região vir, a curto prazo, a dispor de um número de
especialistas suficiente para as necessidades que tem.
Miguel Fernandes Melo Apesar de reconhecer que o ideal é oferecer a tode Sousa Correia dos os açorianos um médico de família que seja esSecretário Regional da Saúde da
pecialista em MGF, Miguel Correia não esconde que
Região Autónoma dos Açores
o essencial é atribuir médico a todos, mesmo que
indiferenciado, porque a população assim o reclama.
Sobre as relações com a OM, o Secretário Regional
da Saúde explica algumas divergências mas reforça
que considera o diálogo salutar e que conta com a
colaboração da Ordem dos Médicos e dos profissionais que esta representa.
Revista da Ordem dos Médicos
- Como analisa a situação
das várias áreas da saúde nos
Açores?
Miguel Correia – Estamos muito
satisfeitos com as melhorias das
infra-estruturas: temos um novo
hospital na região, um marco de
bons anos de governação, vamos
definir a entrega do CS de Ponta
Delgada por concurso público,
fizemos remodelações no Hospital
da Horta e temos um novo CS
na Madalena cuja obra arrancou
no segundo trimestre de 2012.
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Precisamos de bons edifícios para
motivar as pessoas a trabalhar de
outra forma e queremos acreditar
que um bom edifício permite que os
médicos se preocupem mais com a
qualidade dos serviços prestados.
A saúde oral está com uma excelente
cobertura: temos, em todos os
centros de saúde, gabinetes de
medicina dentária (o CS da Horta
- que faltava - vais ser inaugurado
em breve). Essa cobertura está
particularmente direccionada para
a nossa linha de prioridades: idosos,
crianças e pessoas mais carenciadas.

Relativamente às outras áreas um
dos grandes desafios que temos,
ao nível dos cuidados de saúde
primários, tem a ver com os centros
urbanos de maior expressão (Ponta
Delgada, Angra do Heroísmo e
Ribeira Grande) onde sentimos, de
facto, falta de profissionais médicos.
Não sei porquê pois os incentivos
são iguais, aliás são até majorados
nos conselhos onde existem
menos profissionais. A nossa acção
tem sido no sentido de conseguir
contratar recursos médicos para
os conselhos mais deficitários.
ROM – A que incentivos se
refere?
MC - Incentivos de natureza
financeira atribuídos a médicos com
a especialidade de Medicina Geral e
Familiar que queiram exercer funções
- pelo menos - durante cinco anos, na
região autónoma dos Açores.
ROM – E enquanto não
conseguem um número de
especialistas suficiente para as
necessidades?
MC – A população valoriza e
reclama a existência de médicos de
família, o que realça a importância
da especialidade de Medicina
Geral e Familiar. Como não há
especialistas
suficientes,
para
conseguirmos atribuir mais médicos,
temos recorrido a diversas soluções,
nomeadamente a contratação de
médicos indiferenciados. Até ao momento, nunca conseguimos ter apenas
especialistas em MGF e acabámos
por recorrer à contratação de
médicos sem a especialidade, ainda
que em prestação de serviços.
Alguns deles continuam em
actividade. Mas essa não é uma
solução nova. A única novidade
neste mandato foi a contratação
de médicos colombianos, mas a
nossa aposta é na formação de
especialistas. Queremos formar
médicos, preferencialmente açorianos, que queiram ingressar nos
centros de saúde da região.
ROM

-

O

objectivo

será,

então, substituir os médicos
indiferenciados por médicos
especialistas?
MC - Sim, quando for possível. Não
existe nenhum CS em que só existam
médicos indiferenciados. Temos
sempre uma maioria de médicos
especialistas. Especificamente Santa
Maria tem sido uma ilha em que
é difícil fixar médicos. Para fazer
face a essa situação colmatámos as
insuficiências com prestações de
serviços de médicos indiferenciados.
O fundamental para nós é garantir
assistência médica à população.
Mas quando existir disponibilidade
de médicos de Medicina Geral
e Familiar, obviamente que estes
contratos serão terminados.
ROM - As condições dadas
aos médicos colombianos são
idênticas às que são dadas aos
médicos portugueses com a
especialidade?
MC - Há uma diferença de valores.
Mas não é comparável porque uma
das situações em causa resulta de
um acordo internacional celebrado
entre o governo português e o
governo colombiano. A tabela
salarial foi negociada entre os
dois Estados e diverge da que está
estabelecida nas carreiras médicas.
Não foi uma decisão nossa. O que
quisemos foi aumentar a assistência
e também o fizemos recorrendo a
um aumento das listas de utentes
de cada médico, criando um
suplemento remuneratório para
esse fim, aplicável a especialistas
em MGF que têm horários de
35 horas. Já negociámos com os
sindicatos e esperamos ainda em
Maio assinar o acordo colectivo
de trabalho. A remuneração desses
especialistas passará a ser – com
o suplemento – superior à dos
médicos indiferenciados. Desejamos
trazer alguma igualdade em relação
ao número de utentes das listas
e, obviamente, pagar mais aos
especialistas que investiram na sua
formação. Estamos atentos aos
valores que se fixam a nível nacional.
ROM - No que se refere

Nasceu em Angra do
Heroísmo a 8 de Janeiro
de 1972. Licenciou-se em
Economia na Universidade Nova de Lisboa, com
especialização em Economia de Empresa, e tem
trabalhado no sector
empresarial, designadamente como director
financeiro. Colaborou na
implementação do modelo de contratualização
dos hospitais açorianos
e coordenou a preparação do concurso público para a construção e
exploração do Centro de
Radioterapia dos Açores,
que funcionará em Ponta
Delgada. Membro da
Ordem dos Economistas
e da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas,
assumiu, em 2007, o
cargo de vogal do Conselho de Administração
da Saudaçor – Sociedade
Gestora de Recursos e
Equipamentos da Saúde
dos Açores, SA. É, desde
2009, Secretário Regional da Saúde da Região
Autónoma dos Açores
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aos indiferenciados, a
população tem a noção
que o médico que lhe
é disponibilizado tem
menos qualificações?
MC - Atendendo à polémica
que se gerou, julgo que a
população tem essa informação. Mas creio que o que
é importante é as pessoas
valorizarem o seu médico. É
claro que um especialista em
Medicina Geral e Familiar
oferecerá, à partida, mais
garantias de qualidade e
segurança e prestará melhores cuidados. Mas essa é uma
regra que pode nem sempre
funcionar pois no final do
internato temos avaliações
muito díspares. Melhor do
que ninguém, são as pessoas
que recebem os cuidados que
poderão analisar a qualidade.
Das reuniões que tive com
os médicos colombianos
a percepção que tenho é
que não há dificuldade de
comunicação - sendo que
essa questão é analisada pela
OM através de uma prova de
comunicação.
ROM – Há uma melhor
articulação entre Centros
de saúde e hospitais?
MC – Sim. Tivemos necessidade de actualizar o
regulamento que rege as
deslocações porque existiam
algumas dúvidas quanto ao
transporte de doentes em
situação de emergência. Agora está bem esclarecido que
é o médico que o está a
observar o doente que tem
a palavra final decisória sobre
se há ou não necessidade
de efectuar a deslocação
para um hospital. Fiquei
satisfeito pois essa medida
não trouxe um acréscimo
de deslocações. Há uma
auto-responsabilização
dos
profissionais. Mas a articulação
tem que ser melhorada
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através de requisitos clínicos
para a referenciação a consultas
hospitalares. Alguns hospitais têm
essa definição mas não é nada
específico, são apenas indicações
genéricas. Temos muito trabalho a
fazer para orientar os especialistas
em MGF sobre quando referenciar
a consulta hospitalar. Existem
médicos que referenciam pouco
e outros que têm níveis de
referenciação nocivos para o
sistema, eventualmente porque não
conseguem transmitir confiança
ao doente e acabam por sentir
necessidade de referenciar. Temos
que estabelecer critérios clínicos
objectivos para a referenciação.
ROM – Há dados sobre as taxas
de referenciação dos médicos
indiferenciados?
MC - Não tenho dados objectivos
que permitam dizer se os médicos
indiferenciados referenciam mais ou
menos para a consulta hospitalar. A
Direcção Regional de Saúde ainda
está a preparar a informação para
apresentar. Há sempre a tendência
de considerar os médicos sem
especialidade como maus médicos
mas isso não é verdade. Cada caso
tem que ser analisado e alguns deles
têm muitos anos de experiência
clínica.
ROM - Desde o Verão de 2011
que implementaram a Via
Verde Coronária. Quase um
ano depois, que resultados
obtiveram?
MC - Ainda é cedo para fazer
uma análise. Uniformizámos os
procedimentos e todos os médicos
em situações de urgência, dentro
de um determinado quadro de
sintomas, têm o mesmo tipo de
procedimentos. Era uma falta do
serviço regional de saúde que foi
suprida e hoje é uma garantia que
podemos dar a todos os açorianos.
ROM - Sente que é possível
os médicos dos Açores manterem-se a par das inovações
tecnológicas e da evolução

em termos de boas práticas
ou continua a ser difícil fazer
formação quando se vive tão
longe dos grandes centros de
Lisboa, Porto e Coimbra?
MC - Temos sempre apoiado a
formação. Damos dispensa de
serviço para toda a formação
contínua e autorizamos deslocações para frequência de acções
de formação. A questão da
formação contínua foi discutida
com os sindicatos e proposta a
que chegámos foi a uma maior
dispensa em termos de horário
(pois as deslocações são todas mais
morosas). Não foram levantadas
questões financeiras nessa área.
Além disso, quando a formação
está incluída no Plano Regional de
Formação, que é desenhado pela
Direcção Regional de Saúde e tem
várias acções destinadas a médicos,
está tudo incluído (despesas de
deslocação, estadia, ajudas de custo).
ROM - As estruturas regionais
de tutela da saúde não
incluem médicos. Não sente
falta desses profissionais para
fundamentação das decisões
nesta área?
MC - Temos todo o apoio de
médicos. Aliás, criámos a figura
do Coordenador Geral de Saúde
Pública que é, necessariamente, um
médico, para nos apoiar e sempre
tivemos um diálogo muito próximo
com os profissionais de medicina.
ROM - Considera que tem
uma boa comunicação com a
estrutura representativa dos
médicos na Região Autónoma?
MC - A nível das coordenações de
internato, o diálogo é feito com a
Direcção Regional de Saúde e tem
corrido sempre bem. Relativamente
ao diálogo com os sindicatos
fiquei surpreendido pela positiva
pela forma como decorreram
os trabalhos. Com a Ordem dos
Médicos devo confessar que
ocorreram várias divergências
nomeadamente quando decidimos
suspender algumas prevenções.
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ROM – Ocorreram algumas
situações complicadas por
causa dessas suspensões…
Chegaram à conclusão que a
OM estava certa?
MC - A questão de fundo é esta:
quem tem autoridade para definir as
prevenções na região é a Secretaria
Regional de Saúde e, portanto,
o tribunal deu-nos toda a razão.
Legalmente a posição da OM não
era defensável. O que se passou foi
que queríamos ter avançado mais
para a suspensão das prevenções
mas não pudemos fazê-lo porque
alguns médicos atingidos por esse
corte (salarial) deixaram de estar
disponíveis para a prevenção no
horário todo, portanto, começaram
a fazer a presença física até às 12
horas e não quiseram fazer mais
horas. Em algumas especialidades
em que há poucos médicos
tivemos de facto períodos em
que não havia assistência. Mas os
casos mediatizados foram fora
do período em que a Secretaria
suspendeu as prevenções. O que
andámos a discutir foi uma questão
remuneratória e não uma questão
assistencial…
ROM – Tendo em conta os
condicionalismos específicos
da região…
MC – Sim, mas estávamos a falar
apenas de suspensão nas ilhas
onde há hospitais: Horta, São
Miguel e Terceira e era só para
algumas especialidades que, quanto
a nós, não tinham justificação
de se manter as prevenções. De
qualquer das formas, esse assunto
está ultrapassado. Creio que
sem fazermos uma alteração às
carreiras médicas é impossível
fazer qualquer tipo de reforma
nas urgências ou no pagamento do
trabalho extraordinário.
ROM – Mas houve outras
situações de desacordo.
MC – Sim. Com a contratação
dos
médicos
colombianos
também houve divergências mas
considero o diálogo sempre

salutar e continuamos com um
bom relacionamento institucional.
Contamos com a Ordem dos
Médicos, submetendo sempre a
parecer da instituição tudo o que é
devido e continuaremos a fazê-lo.
ROM - Uma das
medidas que
preconizou foi
a redução de
gastos com
pessoal na
área da
saúde...
MC Conseguimos
de facto uma
diminuição dos
custos com
pessoal: em
2011 baixámos
muito os custos
de exploração
(com pessoal,
com material de
consumo clínico e
com medicamentos).
Os dados vão ser
apresentados
em breve mas
já posso
afirmar
que

Com a contratação dos
médicos colombianos
também houve
divergências mas
considero o diálogo
sempre salutar e
continuamos com um
bom relacionamento
institucional. Contamos
com a Ordem dos
Médicos, submetendo
sempre a parecer da
instituição tudo o que é
devido e continuaremos a
fazê-lo.
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invertemos de forma sustentada a
curva do crescimento dos custos
em saúde, nomeadamente através
de uma gestão mais rigorosa
do trabalho extraordinário por
parte dos hospitais. Conseguimos
fazê-lo com uma proposta de
diminuição do número de médicos nas urgências - que não foi
fácil de implementar mas foi bem
sucedida - e substituímos alguns
profissionais que estavam contratados com valores exorbitantes
por colegas com vencimentos
mais adequados.
ROM – E das aquisições
centralizadas na saúde, já tem
algum retorno?
MC - A Saudaçor lançou agora

o concurso para a aquisição
centralizada de medicamentos e
esperamos uma grande poupança
nessa área.
ROM - Como analisa o trabalho
desenvolvido pela OM e DGS
na criação das Normas de
Orientação Clínica?
MC - Saúdo bastante a criação
das normas de orientação clínica
que são uma mais valia para a
gestão das unidades de saúde e
e respectivas direcções clínicas.
Estamos na expectativa de medir
que impacto que terá a aplicação
das normas em termos de custos
de saúde, mas ainda é cedo
para fazer tal avaliação. Demos
indicação para que todas as
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normas que saem sejam aplicadas
na região autónoma.
ROM - De que forma tem
o Governo regional implementado a qualidade na Saúde?
MC - Qualidade tem sido uma
preocupação constante, nomeadamente para os hospitais: o
Hospital de Ponta Delgada tem
uma acreditação internacional e
está a preparar a sua revalidação; os
hospitais de Angra e Horta também
estão a preparar a sua candidatura
para a acreditação. Relativamente
aos Centros de Saúde foi assinado
um protocolo entre a Direcção
Regional de Saúde e a Direcção
Geral de Saúde para fazer a
respectiva acreditação.
ROM - Como é feita a gestão
das vagas formativas?
MC – Ao nível governativo aprovamos (todas) as propostas
da coordenação de internato
relativamente à abertura de vagas.
ROM - Como é que é possível
abrirem vagas sem haver um
orientador pré-definido ou
mesmo em locais onde não
existem orientadores?
MC - A missão das unidades
de saúde é prestar cuidados de
saúde à população. Se existe
falta de médicos e se é imposta a
abertura de vagas para internos, as
direcções clínicas e os conselhos
de administração o que têm que
fazer é, rapidamente, arranjar um
orientador. É fundamental para
que consigam ir avante com a sua
missão. Nas unidades de saúde com
idoneidade são quase sempre os
mesmos médicos a dar formação.
Não vejo porque razão no ano
seguinte não podem ter novos
internos.
ROM – Acha possível impor a
alguém dar formação?
MC - Mas porque é que não
existem orientadores suficientes?
Porque é que os médicos não têm
disponibilidade para dar formação?

Os médicos que têm contratos com
a função pública têm que perceber
que nem tudo o que nos é pedido
pode ser remunerado. No exercício
das nossas funções públicas, somos
chamados a intervir em muitas situações e não pode haver
sempre contrapartidas financeiras.
Temos que pensar do ponto de
vista colectivo e do interesse da
instituição em que trabalhamos.
Se um médico trabalha 35 horas,
por vezes com menos de 1500
utentes na lista, sendo que essa lista
até pode nem estar actualizada,
considero que o mínimo que tem
que ter é disponibilidade para
ajudar na formação de internos.
Creio que existe maior capacidade
formativa nos Açores – formadores
que poderão não estar a orientar
internatos e esses profissionais
têm que ser convencidas pelas
direcções clínicas e conselhos de
administração a desempenhar essa
tarefa.
ROM - Mas quem sai prejudicado
é o interno que pode não ter
a devida orientação… Se a
qualidade da formação for
posta em causa poderá ter
como consequência a perda de
idoneidade.
MC - Não tenho conhecimento
de insatisfação por parte dos
internos quanto à qualidade da
formação que está a ser dada. Essa
parece-me que seria uma situação
delicada mas, de facto, não tenho
conhecimento de nenhum caso em
que a qualidade da formação esteja
a ser prejudicada. O internato
só pode, naturalmente, começar
quando existe um orientador
que tem que estar previamente
definido. Especificamente no que
se refere à formação pós-graduada
em MGF sei que houve dificuldade
em encontrar um orientador numa
das ilhas que não tem hospital (São
Jorge), mas foi uma situação pontual,
recente e que já está resolvida.
Creio que uma das competências
dos médicos é precisamente dar
formação. Se têm essa competência,

e se não têm utentes a mais na
sua lista, têm a ‘obrigação’ de
aceitar internos e de partilhar
com eles a sua experiência
profissional. O que esperamos
é a melhor colaboração por
parte dos médicos nessa área.
ROM – Mas não sente
nenhuma dificuldade nesse sector?
MC - A questão do internato
é essencial e crítica para uma
posterior fixação dos internos.
Embora na MGF isto não
aconteça, nas especialidades
hospitalares há algumas dificuldades porque os recém
especialistas, que receberam
bolsas para a sua formação na
região, acabam por pedir para
fazer a sua devolução para
poderem ir para unidades de
saúde no continente. Creio
que, muitas vezes, o que se
passa é que alguns médicos,
em algumas especialidades,
não têm interesse em dividir
o trabalho com os jovens
especialistas.
ROM - O que é que
considera mais importante num cargo de
chefia, nomeadamente na
área da saúde?
MC - A experiência, obviamente, conta muito. A idade
é que não deve contar: nem
por se ser jovem, nem por
se ter mais idade. O que
deve contar, acima de tudo,
é a competência técnica. No
Hospital do Divino Espírito
Santo em Ponta Delgada
sentimos essa preocupação
por parte do conselho de
administração com a atribuição das direcções de
serviço aos médicos que
têm mais competência e que
são capazes de propor um
plano de actividades, que seja
o melhor para o hospital.
Naturalmente que só têm
interesse planos exequíveis.

Maio | 2012 | 59

A experiência,
obviamente, conta muito.
A idade é que não deve
contar: nem por se ser
jovem, nem por se ter
mais idade. O que deve
contar, acima de tudo, é a
competência técnica.

Só podemos ter um
sistema sustentável se
tivermos dinheiro para
pagar todas despesas
com a prestação de
cuidados e isso tem
que ser conseguido de
duas formas: baixando
os custos e reforçando
as verbas afectas ao
sector. Não conseguimos
sustentabilidade se não
reforçarmos as verbas
dedicadas à saúde. (…)
Temos um bom serviço
regional de saúde, que
pode obviamente ser
melhorado, mas que
é muito valorizado
pelas pessoas e cuja
sustentabilidade temos
que garantir.
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A atribuição da direcção de
serviço é uma competência das
administrações dos hospitais e a
única coisa que não aprecio é que
um cargo seja atribuído apenas
porque o profissional em causa é o
mais antigo no serviço. Esse não me
parece ser um critério aceitável.
ROM - Em resumo…
MC - Conhecimento técnico e
empatia com os doentes são coisas
fundamentais. Não se colocam
aqui questões de lealdade porque
as direcções de serviço não são
cargos políticos mas sim técnicos.
ROM - Como tem procurado
assegurar a sustentabilidade?
MC - O sistema regional de saúde
tem que gastar verbas orçamentadas.
Só podemos ter um sistema
sustentável se tivermos dinheiro
para pagar todas despesas com a
prestação de cuidados e isso tem
que ser conseguido de duas formas:
baixando os custos e reforçando
as verbas afectas ao sector. Não
conseguimos
sustentabilidade
se não reforçarmos as verbas
dedicadas à saúde, tal como fizemos
este ano, com um reforço de 22
milhões de euros no orçamento,
e como espero que consigamos
fazer no futuro. Temos um bom
serviço regional de saúde, que
pode obviamente ser melhorado,
mas que é muito valorizado pelas
pessoas e cuja sustentabilidade
temos que garantir.
ROM – Sustentável mas, com
certeza, não lucrativo…
MC - Lucrativo não poderia ser:
mesmo que houvesse lucros teriam
que ser reinvestidos no sector.
ROM - Uma das prioridades
em termos de poupanças era
reduzir as deslocações da
população.
MC – Sim e temos conseguido alguns
avanços nessa área: ainda temos
cerca de 2000 deslocações por
ano numa ilha como as Flores, por
exemplo, que tem uma população

de 3900 pessoas. Estamos a falar
de mais de metade da população.
Isto passa-se em todas as ilhas
que não têm hospital mas temos
vindo a conseguir uma poupança
nessa deslocação de doentes.
Essencialmente efectuámos mais
deslocações de especialistas às ilhas
sem hospital e, com a deslocação
de um médico, subtraímos várias
outras deslocações e, ainda por
referência às Flores, desde 2009,
conseguimos uma poupança de
30%. Evidentemente que com o
funcionamento da telemedicina
o número de deslocações pode
continuar a diminuir. Estamos a
fazer esse tipo de intervenção,
por exemplo, entre o Centro de
Saúde de Vila do Porto e o Hospital
de Ponta Delgada. A aposta na
diferenciação dos nossos cuidados
pode diminuir as deslocações ao
continente.
ROM – Que avanços têm
acontecido em termos de
telemedicina?
MC - Atendendo à nossa situação
geográfica, a telemedicina sempre
foi um objectivo de todos os
governantes da área da saúde. Sem
necessidade de grandes inovações
tecnológicas muito específicas,
essa forma de trabalhar tem-se
instalado com naturalidade: todos
os raios-x são digitais nos CS o que
permite o envio dos exames para
serem vistos por especialistas, o
mesmo sucedendo com as análises
clínicas. Com a ajuda de pequenas
webcams tem havido teleconsulta
de nefrologia entre São Jorge e o
Hospital de São Miguel. Também
há um protocolo de cardiologia
entre o hospital de Gaia e o CS das
Flores para a transmissão e análise
dos exames por especialistas.
ROM – Mas a nível informático
a multiplicidade de programas
é uma dificuldade…
MC – Em termos de prescrição
electrónica está tudo implementado
com um programa único e igual
em todas as unidades. Mas quanto

ENTREVISTA

ao ficheiro clínico, para o qual
lançámos em 2005 um concurso
público de aquisição de um sistema
único que desse resposta a todas
as necessidades no âmbito da
informatização, a ferramenta que
foi desenvolvida não correspondia
ao que necessitávamos. Temos que,
gradualmente, informatizar todo
o sistema. O processo clínico
electrónico é fundamental mas,
neste momento, temos consciência
que primeiro temos que ter a base
informatizada
uniformemente.
Estamos na fase de dotar as
unidades de bons programas
para a gestão clínica, sendo que
um bom programa é aquele que
tem aceitação por parte dos
médicos. E essa foi uma das nossas
principais preocupações: saber que
programas eram bem acolhidos por
parte dos profissionais. Estamos
também em vias de implementar
devidamente a informatização das
áreas administrativa e financeira.
Depois de termos tudo a funcionar
devidamente passaremos à construção do ficheiro electrónico
único e para isso terá que ser
desenvolvida uma ferramenta que
faça a gestão de toda a informação
que é gerada nas unidades de
saúde. Obviamente que para o
fazermos teremos que obter todos
os licenciamentos necessários.
ROM - Em termos de saúde
pública quais são as prioridades
na região?
MC - As prioridades estão
definidas no Plano Regional de
Saúde. Já fizemos muito na área
da saúde pública e com resultados
muito satisfatórios. Criámos a
figura do coordenador regional que
é necessariamente um médico e
que tem que coordenar o trabalho
de todos os delegados de saúde
concelhios. Existem programas que
visam um tratamento mais eficaz
de várias doenças e medidas de
prevenção de certas patologias.
É na prevenção que temos que

investir mais. Um dos principais
problemas é a falta de médicos de
família. Se tivéssemos a garantia de
ter médico de família para toda a
população não precisaríamos de
alguns rastreios, como o do cancro
da mama ou o do cancro do colo
do útero, que acabamos por fazer
ciclicamente porque as medidas de
prevenção não estão asseguradas
sem essa cobertura.
ROM – Mas todos os delegados
são médicos de saúde pública?
MC - Normalmente os delegados
de saúde pública são médicos
dessa especialidade. Quando não
existem especialistas disponíveis
são nomeados outros médicos.
Mas temos delegados de saúde
pública em todos os concelhos.
Não escondo que temos alguma
carência de médicos de saúde
pública e que me parece ser
uma especialidade que, mesmo a
nível nacional, não atrai muitos
profissionais. De qualquer das
formas todas as medidas que são
tomadas – rastreios organizados
etc. – são medidas de saúde pública
e reconhecemos as vantagens da
colaboração de médicos dessa
especialidade em qualquer serviço
de saúde. Mas é preciso que eles
existam. Um interno terminou
recentemente essa especialidade
e espero em breve tê-lo como
delegado.
ROM - Como vê o papel da
Ordem no desenvolvimento da
saúde na região?
MC - O papel da Ordem é
fundamental quanto à formação
de especialistas. É igualmente
importante enquanto órgão que
emite pareceres sobre a saúde dos
açorianos. Vejo com agrado um
bom relacionamento com a OM.
Já tivemos divergências públicas,
mas isso é normal e saudável.
Aliás, tentamos manter um bom
relacionamento com todas as
ordens profissionais.

Vejo com agrado um
bom relacionamento
com a OM. Já tivemos
divergências públicas, mas
isso é normal e saudável.
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O lamento de Adriano
e o poder dos médicos

José Fernandes e Fernandes
Cirurgião Vascular e Professor
Catedrático da FMUL

Mas qual é a essência
deste Poder Médico?
Conhecimento,
dedicação e espírito
de serviço, empatia
e o reconhecimento
dos doentes, isto é, os
valores fundamentais do
Profissionalismo médico.
Tão simples quanto
isto. O nosso poder e
influência é tanto maior
quanto melhor e mais
competente for o nosso
exercício profissional.
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Os médicos portugueses encontram-se novamente
em situação de confronto sério com o governo em
exercício, realidade preocupante em si e, sobretudo, no contexto actual da vida nacional. O motivo é
conhecido e teve ampla repercussão mediática. De
facto a implementação da proposta do Ministério
da Saúde de compra de horas de serviços clínicos
a agências contratantes de médicos e ao menor
custo financeiro, é um erro grave com repercussão
muito negativa na prestação de serviços clínicos à
população.
A Ordem dos Médicos no exercício
da sua missão e da responsabilidade
que a Sociedade lhe confere não
poderia ficar indiferente a esta
situação, porque ela compromete
os verdadeiros alicerces do
Profissionalismo Médico.
Não foi certamente fácil ou
leviana a posição da Ordem ao
endossar a greve proposta pelos
sindicatos médicos; a informação
veiculada e não desmentida sobre o
processo negocial, não terá deixado
alternativa.
De facto, não se trata de questão
ideológica, de exercício de oposição
a medidas gerais de contenção
financeira com impacto muito
negativo na organização dos serviços
de Saúde ou mesmo de uma questão
salarial, importante sem dúvida, mas
que nunca foi determinante para
uma decisão de greve com o apoio
da Ordem dos Médicos.
O que a proposta governamental
comporta é o enorme risco de
desestruturação
da
profissão
médica, de destruição da cultura
institucional
com
repercussão
negativa na educação médica
continuada e nos mecanismos de
avaliação institucional, o fim de uma

carreira que deve ser meritocrática e
do dever de competência, substituídos
por uma total desregulação da
profissão e desvirtuamento da
ligação dos médicos às instituições de
Saúde, ambulatórias e hospitalares,
substituídas por agencias de
emprego, com total capacidade de
mudar e/ou recolocar os médicos
segundo os seus interesses e
necessidades.
Esta decisão da Ordem dos Médicos
e dos Sindicatos suscita inquietação e
oposição diversificada, das entidades
oficiais, à população que teme
disrupção em serviços fundamentais,
aos actores políticos ou da esfera
mediática, que procuram desvirtuar
preocupações fundamentadas e
reivindicações justas, promovendo
identificação fácil e imediata com a
defesa corporativa de interesses e
privilégios da classe médica.
A linguagem é simples: combater o
Poder Médico e libertar o Estado,
prisioneiro dos constrangimentos
daí decorrentes e do poder
corporativo das Profissões.
Esta dicotomia liberdade social
versus poder corporativo das
profissões não é linear e deve ser
clarificada.

No conflito entre o Estado e as
Profissões, há uma conjugação de
factores distintos. Por um lado, o
poder das burocracias dirigentes,
reclamando-se virtuosamente do
bem público, seguras da bondade
das soluções que propõem, e, por
outro lado, a desconfiança ou temor
das Profissões, da sua independência
e da sua influência, que temem e
apressadamente consideram lesivas
do bem público e obstáculo às
reformas pretendidas. Recorrese a este discurso sem cuidar das
consequências da desvalorização
das Profissões perante a Sociedade
e
menosprezando
valores
fundamentais que configuram o
Profissionalismo e o seu suporte
ético e moral, alicerce da confiança
dos cidadãos.
Em relação à Medicina, estes
conflitos têm uma dimensão
particular que não pode ser
escamoteada, porventura diferente
de outras profissões e bem
evidenciado no lamento de Adriano
a propósito da sua visita à casa do
seu médico Hermógenes: É difícil
permanecer imperador na presença
de um médico e difícil também
conservar a qualidade de homem.
Esta descrição de Marguerite
Yourcenar nas suas Memorias de
Adriano é um eloquente relato
deste conflito permanente entre
a liberdade e a excepcionalidade
da condição humana, o temor, o
receio da doença e da morte, a
dependência da actuação médica e
a resignação perante a decadência
física, a aceitação da doença e da
morte próxima, acompanhados
pelo reconhecimento de que
Hermógenes era competente, sábio,
e a sua probidade inquestionável.
Mas qual é a essência deste Poder
Médico? Conhecimento, dedicação
e espírito de serviço, empatia e
o reconhecimento dos doentes,
isto é, os valores fundamentais do
Profissionalismo médico.
Tão simples quanto isto. O nosso
poder e influência é tanto maior
quanto melhor e mais competente
for o nosso exercício profissional.

O contraponto a este Poder da
profissão médica é a Responsabilidade
pública, individual e das associações
dos médicos. Materializa o nosso
dever de competência que integra
o nosso ethos profissional e é
obrigação indeclinável de cada
médico.
A
Competência
Médica
é
multifacetada; inclui o conhecimento
científico, biomédico e clínico,
capacidades essenciais no domínio da
comunicação, com os doentes e seus
familiares, empatia, disponibilidade
e espírito de sacrifício, respeito
pela dignidade essencial da Pessoa
Humana e honestidade pessoal e
profissional.
Mas
a
manutenção
dessa
competência, a criação de condições
objectivas para o seu exercício e
manutenção é uma responsabilidade
das
instituições
públicas
e
privadas prestadoras de serviços
e da Ordem dos Médicos, a quem
compete, por dever constitucional,
a responsabilidade essencial da
sua defesa, porque esta é a sua
verdadeira raison d´être.
É esta dimensão institucional
do nosso dever de competência
profissional que será inevitavelmente
destruída se as novas orientações
consignadas na proposta do governo
forem implementadas.
Por estas razões, compreendo e
defendo a posição da Ordem dos
Médicos e considero que seria
profundamente desejável que esta
proposta governamental fosse
revista e houvesse um debate sério,
isento e descomprometido sobre
as reformas que são efectivamente
necessárias na Saúde.
Percebe-se a limitação orçamental,
a necessidade de contenção das
despesas, mas este é o caminho
errado e a Profissão Médica não
pode, nem deve ser indiferente.
Porque este não é o único problema
que temos que enfrentar. Outros,
produto da evolução da Medicina,
da emergência de novos modelos
de actuação noutras profissões da
Saúde, vão requerer dos médicos

portugueses inteligência e
bom senso para a procura
das soluções eficazes e
económicas, sem prejuízo da
qualidade dos serviços que
prestamos à população.
A necessidade de agir em equipa
e no contexto de organizações
estruturadas e complexas,
conduziu
a
alteração
substancial do estatuto médico.
De profissional liberal, isto
é, vinculado ao seu Doente,
ocorreu a sua funcionalização
progressiva, pública ou privada,
peça duma engrenagem cujo
controle lhe escapa, um
fenómeno irreversível.
O desenvolvimento científico
e
tecnológico
que
foi
determinante para o sucesso
da Medicina actual teve dois
efeitos colaterais. O primeiro
foi a desumanização do acto
médico, da sua dimensão
pessoal e íntima, perdida algures
na voragem da tecnologia e
dos seus múltiplos intérpretes,
com consequências inevitáveis
na relação médico-doente
tradicional.
O segundo, resulta de novos
modelos de actuação das
outras profissões da Saúde,
enfermagem
e
técnicos
paramédicos, cujo papel assume
cada vez maior relevância na
complexidade da Medicina
Clínica contemporânea. A
sua participação informada
e competente é decisiva
para o sucesso da nossa
actuação.
Permitam-me
que registe o apreço que,
no exercício da actividade
como
cirurgião
vascular,
tenho pelos enfermeiros, dos
cuidados intensivos, do bloco
operatório à enfermaria, cuja
proficiência e capacidade de
actuação, são tão relevantes
para a cirurgia como para a
detecção rápida de alterações
clínicas potencialmente graves
ou fatais. Assim como os
paramédicos que ao serviço da
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Os Médicos portugueses
não podem pactuar
com decisões que
comprometem valores
essenciais para a sua
actuação profissional
e para o tratamento
correcto e adequado
dos seus doentes. Esta
é a essência do Poder
Médico que alguns julgam
indispensável quebrar para
imporem visões sectárias
e agendas políticas de
curto prazo e sem visão
do Futuro.

‘É difícil permanecer
imperador na presença de
um médico e difícil também
conservar a qualidade de
homem’. (…)
Vale a pena meditar no
lamento de Adriano e
na dimensão da nossa
responsabilidade: a nossa
força vem da nossa
competência, probidade e
do reconhecimento dos
nossos doentes.
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emergência médica têm contribuído,
pela sua competência, para que possa
ter operado e resolvido situações
gravíssimas que puderam chegar a
tempo da minha intervenção.
Este debate sobre a participação
dos outros profissionais na
concretização do acto médico,
requer lucidez e elevação. Todos
podemos ser úteis, mas que fique
claro: a responsabilidade é do médico,
ele é o líder da equipa, e este é o
privilégio da nossa posição, dele não
abdicamos, bem como das suas
consequências.
Duas outras questões para a
qual a profissão médica deve
estar consciente, decorrem da
transformação do ambiente cultural
em que se insere a actuação médica,
do poder da Economia e dos
seus intérpretes, que promovem
uma epistemologia própria que
menospreza o acto médico, a relação
médico-doente individual e desvia
o ênfase dos sistemas de Saúde do
bem individual para as necessidades
colectivas e do complexo industrial
associado à inovação terapêutica,
assim como, dos constrangimentos
financeiros que podem limitar o
acesso aos meios de diagnóstico e
terapêutica mais eficazes.
São desafios estimulantes para a
profissão médica nesta segunda
década do século XXI, para o qual
se exige inteligência, realismo e
defesa do essencial em detrimento
do acessório.
É na defesa dos direitos do
doente a que chamei Cidadania da
Pessoa Doente, que é componente
indissociável da actuação médica
- os médicos são os primeiros
defensores dos doentes e dos seus
direitos, esse é o ethos da profissão
– na incorporação crítica e rigorosa
da inovação, no conhecimento
científico e no respeito pelos valores
éticos e morais que configuram
o Profissionalismo Médico, que
temos que encontrar as balizas para
uma actuação clínica responsável
e equilibrada, bem como, para um
relacionamento sério e isento com
o Estado e os seus organismos.

De facto, a intervenção do Estado
acompanhou a generalização do
direito à Saúde e aos cuidados
médicos, a necessidade de adequar
os recursos disponíveis perante o
incremento dos custos da Medicina
moderna e como elemento
regulador indispensável.
Na organização da Saúde em
Portugal, com um Serviço Nacional
de Saúde essencialmente público e
sobre cuja manutenção existe um
amplo consenso político e social,
o Estado assume ainda o papel de
prestador dominante e indispensável
à salvaguarda da qualidade dos
serviços.
E se o exercício competente da
Medicina é, em primeiro lugar, uma
responsabilidade
individual
do
Médico e um dever pessoal, a sua
concretização requer condições
institucionais adequadas.
À Ordem dos Médicos compete
por dever constitucional assegurar
que sejam cumpridos os requisitos
indispensáveis para a manutenção da
Qualidade do exercício profissional
essencial para defesa dos doentes e
dos médicos.
E
é
no
exercício
desta
responsabilidade e deste dever
indeclinável que surgem conflitos
potenciais com o Poder político e
com decisões que comprometem
estes objectivos, como a situação
presente configura.
Por isso, os Médicos portugueses não
podem pactuar com decisões que
comprometem valores essenciais
para a sua actuação profissional
e para o tratamento correcto e
adequado dos seus doentes. Esta
é a essência do Poder Médico que
alguns julgam indispensável quebrar
para imporem visões sectárias e
agendas políticas de curto prazo e
sem visão do Futuro.
Vale a pena meditar no lamento de
Adriano e na dimensão da nossa
responsabilidade: a nossa força vem
da nossa competência, probidade
e do reconhecimento dos nossos
doentes.
26/6/2012
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De casa para a USF
– 5 minutos… a pé!

Quando no Ano Comum tive que escolher o local
para fazer o estágio de Cuidados de Saúde Primários
(Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública) nem pensei duas vezes!
A Unidade de Saúde da Boa Nova
parecia mesmo o sítio ideal. A poucos
metros da minha casa de então,
funcionaria como uma boa razão para
deixar o carro na garagem – fazer
caminhadas diárias, poupar gasolina,
não desesperar com filas de trânsito e
à procura de local de estacionamento.
E claro, finalmente iria conhecer a
Unidade de Saúde Familiar (USF) Nova
Via, da qual era utente, apesar de nunca
lá ter comparecido.
Os quatro meses de estágio correram
lindamente! Foi uma experiência
deveras enriquecedora e que serviu
para estimular ainda mais o meu desejo
de ser Médica de Família. Mais ainda,
no final daquele estágio, além de ter
a certeza de qual a especialidade que
queria seguir, nasceu em mim mais uma
forte vontade: ser interna de MGF na
USF Nova Via!
Até aqui, tudo bem. No auge do meu
entusiasmo, não conseguia ver nenhum
inconveniente da minha escolha, tão
antecipada, ainda a alguns meses do
dia D (leia-se, o dia da escolha da
especialidade) …
No entanto, sempre que confidenciava
a alguém – amigo, familiar, colega,
especialista de MGF – o meu local de
escolha, a resposta era invariavelmente a
seguinte:“Mas tu não moras lá à beira?”.
De facto, morava MESMO “lá à beira”…
Desde o meu primeiro mês de vida. E
não morava apenas “lá à beira”. Estudei
sempre em Valadares (primária, ciclo
preparatório e secundária), fazia as
compras e grande parte da minha vida
social por aqueles lados.
De repente, comecei a pensar na
quantidade de caras conhecidas que
vi passar pela consulta da minha
orientadora durante o Ano Comum.
Foram bastantes. E não era raro ser

interrogada “como está a mãezinha”…
Ainda por cima, sempre que sai à rua,
a minha mãe entra num estado de
“Presidência Aberta” (como eu e os
meus irmãos costumamos dizer), que
consiste basicamente em cumprimentar
e falar com toda a gente que encontra
pelo caminho…
Pois! É que nunca me tinha lembrado
disso!
Na minha cabeça estava já a pintar o pior
dos cenários: todos os utentes serem
meus conhecidos, não me encararem
como Médica de Família mas sim como
a Joaninha que viram crescer, pediremme exames e medicação a seu belo
prazer, não levarem a sério nenhum
diagnóstico, conselho ou afim… Uma
catástrofe!
Com muitas dúvidas, decidi arriscar e
escolher a USF Nova Via.
Os primeiros tempos foram fáceis,
estando eu numa atitude mais passiva de
observadora… Mas, contrariamente ao
que todos supunham, os meses que se
seguiram foram… igualmente fáceis! E a
verdade é que nem tive que me esforçar
muito por isso, apesar de, na lista do meu
orientador de formação, ter antigos
conhecidos: duas professoras, alguns
vizinhos, colegas de escola, o dono do
café onde ia com o meu saudoso avô e
que me dava sempre um chocolate da
Nestlé®…
É incrível como os utentes conseguem
distinguir a diferença de estatuto de
cada um de nós, assim que entramos
num consultório!
Lá fora, sou a Joaninha de sempre, mas
dentro do consultório médico sou a
Médica que lhes vai fazer a consulta. O
caso mais caricato passa-se com a D.
Maria (nome fictício) que me trata por
Noquinhas, não sei bem porquê, sempre
que estamos sozinhas na consulta, mas

Joana Ferreira Alves

que usa o título de Senhora
Dr.ª, quando mais alguém está
presente.
Títulos à parte (são tão pouco
importantes!), o respeito e a
relação médico-doente são
sempre mantidos durante as
consultas. E à parte o cumprimento mais caloroso, inevitável
para ambas as partes, não há
qualquer tipo de diferença no
decorrer das consultas.
O discurso de cada utente corre
fluído e sincero,por vezes pautado
de um compreensível “sei que fica
tudo entre nós.” Claro que sim!
Nunca é por mim que se sabe em
minha casa que sequer observei
o Senhor A ou a Dona B. E os
utentes já se aperceberam disso.
Da mesma forma, em três anos
de internato, nunca fui abordada
fora da USF para tratar de
assuntos médicos. A verdade é
que entretanto casei e moro mais
longe, o que pode contribuir para
essa benesse.
A minha deslocação para o
trabalho constitui agora mais uma
forma maravilhosa de me manter
activamente ligada ao local e às
pessoas que fizeram parte da
minha infância e adolescência, sem
que isso interfira negativamente
no meu desempenho profissional.
Pelo contrário, digo eu!
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Revisão dos estatutos
da Ordem dos Médicos
“ ...Não se podem prevenir nem curar os males da
sociedade, assim como as doenças do corpo, sem falar
claramente”
					John Stuart Mill
Jaime Teixeira Mendes
Médico
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A necessidade da revisão dos atuais
estatutos da Ordem dos Médicos
foi uma das bandeiras levantadas
por todas as candidaturas que
concorreram ao cargo de Bastonário/
Presidente da Ordem na última
campanha eleitoral.
As críticas feitas por todos os
candidatos incluíam a falta de
democraticidade e de transparência
dos atuais estatutos, acarretando
uma promiscuidade inadmissível
entre o poder executivo, disciplinar
e fiscal.
Nunca um assunto obteve um
consenso tão alargado na Ordem,
com quase a totalidade dos votantes
a dizer ”Não” aos atuais estatutos!
Em Junho de 2011, o Bastonário,
cumprindo uma das suas principais
promessas eleitorais (ver programa
de candidatura de José Manuel Silva),
nomeou uma comissão para a revisão
dos estatutos, tendo convidado para a
integrar todos os outros candidatos.
Apenas um recusou a participar.
Assim se formou “A comissão de
revisão dos estatutos de apoio
ao Bastonário” que tive a honra
e o prazer de presidir e que foi
constituída pelos seguintes colegas:
Adalberto Campos Fernandes, Álvaro Almeida, Álvaro de Carvalho,
Ana Barros, António Diogo, Cipriano
Justo, Graciela Simões, Henriqueta
Reynolds, Jorge Santos, Manuel de
Brito, Paulo Coelho, Pedro Miguéis,
Sérgio Ribeiro Silva e Ulisses Brito.
A comissão reuniu-se semanalmente
na Ordem dos Médicos, em sessões
abertas a todos os médicos,

nomeadamente aos membros do
Conselho Nacional Executivo, e
foram poucos os que não puderam
acompanhar os trabalhos até ao fim.
O espírito que presidiu à comissão de
revisão dos estatutos foi o de garantir
uma Democracia Representativa,
Participativa e Deliberativa, assim
como uma maior transparência e
eficácia dos órgãos dirigentes eleitos.
Os atuais estatutos, com cerca
de 30 anos de existência, são
manifestamente obsoletos e antidemocráticos, que exigiam uma revisão
urgente tendo também em conta a
existência de legislação própria para
as associações públicas profissionais.
A lei 6/2008 de 13 de Fevereiro,
Regime das Associações Públicas
Profissionais, aprovada pela Assembleia da República, serviu de base
aos trabalhos desta comissão. Este
documento é nas suas linhas gerais,
muito semelhante à nova proposta
legislativa (PL 172/2012).
A nossa proposta de estatutos
(Proposta A), que representou
muitas horas de trabalho voluntário,
foi entregue ao Exmo. Senhor
Bastonário, em Fevereiro de 2012.
Desde essa data, aguardamos uma
apreciação dos consultores jurídicos
da Ordem dos Médicos.
De realçar que a Comissão instituída
decidiu sempre por consenso de
todos os membros, nunca tendo
recorrido a uma votação, o que
mostrou uma unanimidade na
vontade de mudança.
As alterações propostas contemplam
a criação de uma Assembleia de

Representantes, alargada, com poderes deliberativos gerais, constituída por elementos eleitos por
sufrágio universal, directo, secreto
e periódico, segundo um método
proporcional, com elementos oriundos das comissões distritais e dos
colégios da especialidade.
Este órgão irá dar às Distritais um
poder maior do que atualmente têm.
A eleição do Presidente/ Bastonário
e de uma direcção por ele escolhida
deverá ser por sufrágio direto e
universal, o que dará uma maior
eficácia a este órgão executivo no
seio do Conselho Nacional.
Não retira, contudo, ao Bastonário a
regalia de órgão autónomo.
A separação clara entre órgãos
executivos e órgãos de fiscalização,
permite maior independência deste
em relação ao executivo.
Os órgãos de disciplina passam a
ser mais eficientes e céleres, com
aumento do número de membros,
quer no Conselho Nacional de
Disciplina, quer no Conselho
Disciplinar Regional.
A nossa proposta prevê a criação
do Provedor da Saúde para o
Cidadão, individualidade não médica
prestigiada a nível nacional nomeada

pela Assembleia de Representantes.
Por último, a constituição de mais
dois conselhos regionais, Madeira e
Açores, com um estatuto próprio, o
que permitirá uma maior autonomia
nas negociações destes órgãos com
os governos regionais.
Todos os estatutos são documentos
fastidiosos e longos pelo que não irei
fazer uma descrição dos 100 artigos
que o constituem e deixo apenas as
linhas mestras e as mais importantes
alterações.

Alguns dos membros da Comissão
de Revisão (Jorge Santos, Graciela
Simões, Paulo Coelho, Sérgio Ribeiro
Silva, Álvaro Almeida, Pedro Miguéis e
Jaime Teixeira Mendes) entregaram em
Fevereiro uma proposta para análise
ao presidente da OM, José Manuel Silva

Uma revisão de estatutos é um
processo dinâmico que deve ser
discutido em todas as secções
distritais, com a participação ativa do
maior número de médicos possível,
com o objetivo de melhorar a sua
redação final e não sair só da mente
de meia dúzia de iluminados.
Aguardamos que apareçam outras
propostas (B, C, etc.) para aumentar
a participação de todos, assim
como uma ampla discussão de um
documento fundamental para a nossa
ORDEM.
Lisboa, 14 de Junho de 2012
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Fim da vida
Tudo o que nasce tem que morrer, passando através da
natureza rumo à eternidade.
William Shakespeare

Francisco Patrício

Finalmente a Ordem, através do seu empenhado Bastonário, assessorado por uma equipa discreta mas eficiente, está a fazer algo que já devia ter sido feito há
muito - mas vale mais tarde que nunca! Tem organizado debates de interesse premente, no anfiteatro da
Ordem - estamos de parabéns! No passado dia 16 de
Maio o debate foi sobre o ‘Fim da vida’. Dele fiz um
pequeno resumo, o qual é, pontualmente, permeado
pelas minhas próprias opiniões.
O nosso Presidente, como qualquer
outro, apoiado por uns e por outros
não, tem o mérito de ter a coragem
e cansar-se a afrontar o comodismo
instituído dos que pararam numa
Carreira que exige constante
actualização e participação.
Evidentemente que cada um, segundo
as características da sua personalidade,
será mais ou menos interventivo, mas
o que nos caracteriza, como grupo
especial da sociedade, pois a nossa
bandeira estandarte é o de lutar pela
vida e pela Saúde, é a solidariedade.
Especialmente por ela, devemos estar
presentes na vida da Ordem, cada vez
que vêm à baila temas importantes
(e são quase todos), como o que foi
debatido no passado dia 16 com o
tema ‘Fim da Vida’.
Foi extraordinário, excelente a
qualidade do debate, quer dos
prelectores, quer do público médico,
que enriqueceu na compreensão e
tentativa de encontrar uma plataforma
consensual que fosse capaz de unir a
diversidade de opiniões, de modo a
servir como orientação da conduta
médica em situações extremas que
assim o exigirem.
O debate, moderado pela jornalista
Fernanda Freitas, contou com a
participação de Manuel Castelo
Branco, jurista e Presidente do ISCAC
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– Coimbra Business School, Filipe
Almeida, Presidente do Conselho
Nacional de Ética e Deontologia
Médicas e Professor de Pediatria
da FMUP, Manuel Pizarro, médico
e Deputado do PS, Laura Ferreira
dos Santos, filósofa e Professora da
Universidade do Minho, autora dos
livros ‘Ajudas-me a morrer: morte
assistida na cultura ocidental do Séc.
XXI’ e ‘Testamento Vital’ e Maria do
Céu Machado, Prof.ª de Pediatria
FMUL, directora do departamento de
Pediatria do Hospital de Santa Maria
e co-autora do estudo ‘A morte e o
morrer em Portugal’ e Monsenhor
Vítor Feytor Pinto, Coordenador
Nacional da Pastoral da Saúde.
Este assunto obriga a longa reflexão,
pois não é de ânimo leve que se
consegue chegar a uma conclusão
de qual será a melhor opção a tomar,
de acordo com os nossos princípios
de defender sempre a vida, quando
nos pedem para realizarmos o acto
de caridade de lhe por termo, por
insuportável a dor, quer física quer
moral.
A Professora Maria do Céu Machado
iniciou o debate, invocando o livro
‘A Morte e o Morrer em Portugal’.
Constatou que a mortalidade em
Portugal baixou 50% no grupo etário
entre os 15-24 anos neste século.

Depois do 25 de Abril começou a
morrer-se mais no hospital do que
no domicílio («a morte nos cuidados
intensivos é uma morte só», referiu).
De 2000 a 2008 houve um aumento
de 25% da mortalidade hospitalar
(46.450 em 2008), sendo 61,4% de
todas as mortes e a principal causa a
doença pulmonar. Houve um aumento
da mortalidade por tumores malignos
e uma diminuição das doenças
cardiovasculares.
A notícia da morte é dada em 76% dos
casos pelo chefe da equipa médica. A
formação pré-graduada nesta área
(fim de vida) é 51% nos enfermeiros
e 4,9% nos médicos, ficando-se com
a noção de que a preparação médica
nesta área é praticamente nula!
Como a Medicina Contemporânea
tem pretendido ser encarada como
infalível, assim como a sua imagem - o
médico -, a morte é encarada como
uma falência desta imagem…
No hospital, quem habitualmente
remove
os
cadáveres,
são
silenciosamente os enfermeiros
e os auxiliares (de limpeza)… os
médicos, ficam após «verificação
do óbito», normalmente à margem
deste processo de confirmação da
impotência da Medicina em não
conseguir manter viva ad eternum
um ser humano, como se a morte
fosse a antítese da Ciência, neste caso
médica!
A missão de prestar assistência aos
moribundos tem pertencido aos
capelães (nos locais onde existem),
que tentam dar um conforto
espiritual, de tonalidade católica, visto
o nosso país estar direccionado para
esta religião, resultado da tradição
de inserção no Ocidente, dominado
tradicionalmente pelo Catolicismo.
Creio que todos os hospitais têm
uma capela (desconheço outra
realidade) e o apoio de um padre
católico. Felizmente este monopólio
espiritual que tem privilegiado social e
fiscalmente a Igreja Católica, começa
a esbater-se, graças aos ventos de
mudança com mais equidade social,
abrindo-se também a Saúde para
a realidade de outras religiões,
permitindo que outros credos dêem

apoio aos seus fiéis.
Nós, médicos, não estamos de um
modo geral, preparados para ministrar
a extrema-unção, pois até parece
uma afronta à Medicina cartesiana
científica! Já o fiz diversas vezes,
quer na província, quer em África,
pelos Médicos Sem Fronteiras, mas
actualmente com uma tónica mais
espiritual que religiosa.
Seguidamente, foi abordado pela
Professora Laura Santos a morte
assistida/eutanásia: ou o médico
assistir ao suicídio, ou realizar ele
mesmo o pedido expresso do doente.
Aqui os consensos são conflituais,
como pode calcular-se, podendo
a Natureza ser o ‘altar de Deus’
ou de Satanás! A prelectora falou
sobre a «desintegração dolorosa do
ser humano» e de uma «liberdade
responsável» em que o «carácter
voluntário, esclarecido e livre do
pedido» são essenciais. «O direito
à vida não é um dever de viver»,
sublinhou.
Os médicos estão unidos por um fio
comum do Juramento de Hipócrates:
Guardarei respeito absoluto pela
vida humana desde o seu início,
mesmo sob ameaça e não farei uso
dos meus conhecimentos contra as
leis da Humanidade. Mesmo assim,
existem momentos da vida, em que
esta situação é vivenciada ao extremo,
como o caso dos doentes que, em
virtude da sua gravíssima doença, e
apesar de todos os esforços da Ciência
Médica, não suportam a vida e pedem
ajuda ao médico para terminar com o

seu sofrimento. É uma situação
potencialmente complexa em
que o médico tem que decidir
entre prestar a ajuda pedida ou
escolher a vida insuportável,
ética e humanamente indigna
pela
sua
intolerabilidade,
permanecendo rigidamente a
permitir uma vida, respeitando a
Ética quase que hipocritamente,
ou seja, sem complacência para
com um sofrimento extremo de
um ser humano.
Dizia ainda esta oradora que
deveríamos direccionar a nossa
preocupação mais no sentido de
proporcionar uma boa vida (até
à morte), do que propriamente
o interesse sobre uma boa
morte, que é um facto inevitável
que todos temos que aceitar, a
partir de que nascemos!
A Professora Laura Santos
enumerou 10 Mandamentos,
dos quais saliento o 6º: Não
permitirás que chamem ao teu
acto (morte assistida/eutanásia)
assassínio. A partir deste ponto,
podemos antever a dificuldade
de obtenção de um consenso,
pois à partida, há colegas em
que a defesa dos interesses
do doente terminal (quando
pede que o ajudem a morrer)
entra em contradição com os
princípios da Ética Médica!
Estou
completamente
de
acordo com o 10º mandamento
referido: o direito à vida «não é
um bem supremo» - e porquê?
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Porque, como serenamente
disse Charlotte Rampling no
filme ‘O Porteiro da Noite’ (de
Liliana Cavani), a um oficial nazi
que a obrigou a caminhar nua
sobre vidros partidos: ‘podes
ter-me o corpo, mas a alma não’!
A contradição: mais vale morrer
do que viver indignamente! É
neste ponto, ‘dignidade’, que
divergem as opiniões, consoante
a formação base/educação que
cada um teve e assimilou na sua
idiossincrasia…
Seguidamente, pronunciou-se o
jurista Manuel Castelo Branco
que explicou como este tema
é «ambivalente» pois «falamos
de morte mas também da vida»
e da «incompreensibilidade
da morte» – talvez devida a
nós ocidentais, não termos
uma preparação como os que
redigiram o ‘livro dos mortos
Tibetano’ (Bardo Thodol) ou
quem inspirou ‘Lobsang Rampa’
ou o Chico Xavier…
O hábito das nossas gentes se
vestirem de preto (em vez de
branco, como na índia), traduz
o sentimento fúnebre, sinónimo
de impotência humana perante
a evidência incontestável e
incontrolável da morte. Claro
que esta postura resulta de uma
deficiente compreensão (como
dizia o Padre António Vieira
nos seus sermões – por culpa
do orador…) da mensagem
Crística de que a vida é apenas
uma passagem!
Proferiu este prelector, uma
frase forte, mas verdadeira – «a
morte é o momento culminante
da vida»! A Medicina tem que
aceitar as suas limitações e é
neste acto que pode libertar-se
(transcender-se) ao humanizarse, pois todos sabemos que a
morte é inevitável e só podemos
apenas actuar na qualidade
de vida até esse momento
imprevisível, por mais exactidão
estatística que usemos na sua
predição.
Analisou muitíssimo bem, com
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a objectividade factual jurídica, a
Medicina Cartesiana, baseada no
mecanicismo organicista – a fractura
corpo/espírito. Para isto concorreu
o facto da medicina ter prestado
mais atenção ao visível corpo físico,
tentando tratar o órgão, a célula!
À eutanásia, chamou o jurista de
uma verdadeira «caixa de Pandora»
com exemplos históricos recentes
que nos fazem ficar apreensivos. «A
saúde deixou de ser um bem público
para ser um bem de mercado»,
referiu, explicando que esta visão
traz diferenças significativas a ter em
conta: «a racionalidade economicista
da medicina não é irrelevante num
contexto em que, para o utente ou
segurado, é muito mais lucrativa a
morte do que prolongar a vida».
Falou ainda no ‘testamento vital’, que
é uma declaração unilateral e por isso
é necessário que o paciente esteja na
posse das suas faculdades, explicando
que esse documento, «não colocando
problema nenhum, também não
resolve problema nenhum»…
Antropologicamente justifica-se a
morte assistida, mas, segundo o direito
penal, é penalizável! O direito deve vir
sempre em último, foi uma afirmação
que foi corroborada pela exposição
que fez o Padre Feitor Pinto, o qual
defendeu o direito a morrer com
dignidade. Estas afirmações abrem
a porta a uma nova abordagem
despenalizada mas responsável do
médico, outorgando-lhe o direito à
decisão final, em conformidade com a
sua consciência, com os seus valores
e com o pedido do doente. Tentará
avaliar da forma mais isenta, mais fria
e corajosa, mas simultaneamente mais
cheia de amor, que é exigida para a
tomada de decisão mais difícil, desta
opção crucial, que é escolher a morte!
A morte funciona aqui como uma
libertação de uma condenação, de um
sofrimento e não como um castigo
inapelável, imposto por um verdugo,
cego, sádico, rancoroso e eivado de
ódio, mas pelo contrário um acto de
amor!
É neste paradoxo, nesta margem de
manobra estreita, entre o certo ou
errado, que o médico deve assumir

a plenitude da sua missão, como ser
humano limitado, frágil, falível, mas
esforçando-se por se ultrapassar,
evoluir, sofrer com o paciente, capaz
do acto mais difícil se for pensado e
sentido, de morrer em vez de viver!
Qual será mais fácil, quando sofremos,
especialmente em situações extremas
de dor (física ou moral) que até
desejamos o alívio da morte, inclusive
naqueles que antes davam tudo pela
vida, ou a tortura desta?
Reencontramos neste ponto, a
plenitude do acto médico, em que
a Ética Médica se transcende, para
podermos aceitar o inaceitável (da
morte assistida, ou não), mas nunca
justificando o sofisma, como lembrou
um dos presentes na audiência
(Professor Lobo Antunes), em que os
nazis, utilizaram essa argumentação
falaciosa, interpretando como conveio
a Hitler e a ideia da raça pura o que
Nietzche escreveu… mas podemos
aproveitar um seu aforismo que
parece ter cabimento neste tema
«Aquilo que se faz por amor está
sempre além do bem e do mal».
A verdadeira Medicina é sinónimo
de amor, algo que infelizmente não
se aprende no Curso de Medicina,
conforme referiu outro interveniente,
o Presidente do Conselho Nacional
de Ética e Deontologia Médicas, o
Professor de Pediatria da FMUP, Filipe
Almeida. Devia haver uma cadeira
sobre este tema – ‘O Amor e a
Medicina’, ‘A Vida e a Morte’, ‘O Ser e
o Ter’…
Se amar é aceitar, quem ama não julga!
Logo, a existência da Justiça (da Lei) só
é necessária (tem aplicabilidade) para
aqueles que não amam. Assim como
a Medicina, também a Justiça é falível,
razão pela qual não devia existir pena
de morte.
Voltando ao que o Padre Feitor
Pinto referiu no debate, antigamente
considerava-se a morte física – o
momento em que o coração parou
de bater. Agora, com a tecnologia
incorporada
nas
manobras
de ressuscitação, que também
colaboraram para o médico se sentir
omnipotente e dificultar a aceitação
da morte, foi modificado o conceito e
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já se considera morte como sinónimo
de paragem de funcionamento do
tronco cerebral. Mas também referiu
que não existe só a morte física,
mas na sociedade actual observa-se
infelizmente a morte social, como por
exemplo numa reforma compulsiva,
ou na segregação por se ter uma
ideologia considerada marginal. Mas
também existe a morte psíquica
dos adictos, desde os ‘verdadeiros’
doentes, até aqueles que, como
resultado da terapêutica, vivem como
verdadeiros zombies, drogados pela
Psiquiatria, que utiliza esta atitude
como último recurso de uma
medicina impotente, que não é capaz
de curar uma esquizofrenia nem uma
psicose maníaco-depressiva. Referiu
ainda o Coordenador Nacional
da Pastoral da Saúde que o maior
problema do ser humano é a solidão
– tomemos nota da quantidade de
idosos que são encontrados mortos
nas suas casas, já em estado avançado
de decomposição…
Propõe Monsenhor Vítor Feytor
Pinto aquilo que chama de quatro
qualidades:
1) Ressocialização da morte - a
maior parte das pessoas morrem
no hospital e assim como se tem
tentado com bons resultados o parto
caseiro, quando existem condições
para tal, evidentemente, desde os
conhecimentos até aos cuidados de
higiene e vigilância perinatal; também
«deve ser promovida» a morte em
casa, sempre que possível, em vez da
impessoalidade do hospital.
A hipótese dos doentes em fases
terminais poderem ir passar o fimde-semana a casa – como também já
havia sido referido por Maria do Céu
Machado.
2) Medicina (terapia) da compaixão
– sofrer com o doente e «não lavar
as mãos»… quando a tecnologia ou
o conhecimento científico falham,
devemos intervir com o sentimento
de solidariedade, compaixão…
3) Cuidados paliativos – apoio, de
modo a dar a melhor qualidade
possível à vida.
4) Apoios espirituais e não
obrigatoriamente religiosos - as

pessoas necessitam sobretudo de
afecto, carinho, atenção, enfim, amor
e não propriamente ‘religiões’… Até
um ‘ateu’ pode receber esse tipo de
apoio, basta trabalhar com coração
Terminou a sua intervenção com o
seguinte conselho aos médicos, que
resume toda a sensatez possível:
‘não receiem falhar, tentem actuar
da melhor maneira’! Teve assim a
coragem de libertar os médicos do
conservadorismo
pseudo-moral,
responsabilizando-os ao ‘permitirlhes’
autonomia/liberdade
para
fazerem a/s sua/s opção mesmo que
possa por vezes ser passível de crítica
e até de condenação – o que é um
risco inerente da profissão médica!
Manuel Pizarro, médico e deputado,
falou do exagero em tentar salvar
a pessoa, do encarniçamento
terapêutico, do desrespeito pelo
sofrimento do moribundo quando
são utilizadas manobras por vezes
agressivas e até dolorosas, para tentar
salvar, ou melhor, adiar a morte,
ou deveríamos dizer antes ‘salvar
a tecnológica medicina’? Referiu e
bem, que quanto mais o ensino é
científico/tecnológico, mais difícil
é o apoio humano ao paciente e à
família e salientou o difícil equilíbrio
que é necessário encontrar entre a
radicalidade da opção pela autonomia
humana e a necessidade de a balizar.
Todos os intervenientes estão de
acordo quanto à necessidade de
criar uma especialidade e/ou uma
cadeira no Curso de Medicina, para
formar um profissional hábil em
lidar também com a morte, sendo
necessário reverter urgentemente a

falta de Humanismo do Curso
de Medicina.
O deputado do PS também
mostrou o seu desacordo em
criarem-se espaços/enfermarias
onde os doentes terminais
sejam tratados, por originar
um indesejável afastamento
da comunidade. Concordo e
parece-me evidente que quando
se torne necessário, devemos
transportar o doente para uma
unidade de cuidados intensivos,
mas logo que seja desnecessário,
retorne à sua reinserção, nem
que seja de uma enfermaria
‘normal’.

Próximos debates:
Julho, 11
– Reforma Hospitalar
Setembro, 19
- Mede-se a
Felicidade?
Participe e divulgue
estas iniciativas!
Maio | 2012 | 71

OPINIÃO

Hérnia inguinal

- Uma perspectiva pessoal
A reparação da hérnia inguinal é o procedimento
cirúrgico mais comum realizado pela Cirurgia Geral e, em 2003, foram realizados, nos EUA, cerca
de 770000. Um tal número, pelo custo que implica,
não deixa, certamente, de atrair a atenção dos responsáveis da Saúde. 1

José Esteves

Consultor de Cirurgia de Geral

1
Rutkow IM. Demographic and
socioeconomics aspects of hérnia
repair in the United States in 2003.The
Surgical Clinics of North America –
October 2003 – págs. 1045-1051.
2
Read RC. – Recente Advances in
Repair of Groin Herniation – Current
Problems in Surgery – Jan 2003 – pág.
10.
3
Skinner & Grosfeld - Inguinal and
Umbilical Hernia Repair in Infants
and Children – The Surgical Clinics of
North America – June 1993 – pág. 441.
4
Idem, pág 446.
5
Cirurgião Geral e uma referencia do
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital
de V.N. Famalicão, dirigido pelo Dr. José
Carlos Carrilho Vieira dos Santos e
onde fiz o Internato Complementar
a conselho dos Prof. Dr. Waldemar
Cardoso e Prof. Dr. Amadeu Pimenta
pois “era onde se trabalhava”.
Um Tempo, um Serviço, uma Equipa e
uma Liderança sem paralelo.
6
Junger E. – Eumeswil – Editora
Ulisseia – pág. 44.
7
Matthews RD e Neumayer L. –
Inguinal Hernia in the 21 st Century:
An Evidence-Based Review. – Current
Problems in Surgery – April 2008 –
pág. 275
8
Idem, pág. 281
9
Read RC. artigo citado, pág. 48.
10
Idem, págs. 7 e 14.
11
M. Kurzer e tal – The Surgical Clinics
of North América – October 2003 –
pág. 1102.
12
Idem, pág. 1114.
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Entre o primeiro dia do ano de
2000 e o último do ano de 2010
fui o responsável pela realização
de 747 intervenções cirúrgicas por
hérnia inguinal directa ou indirecta
no Serviço de Cirurgia (Dr. Carlos
Santos) do CHAA – unidade de
Guimarães.
Neste número estão incluídas as
intervenções cirúrgicas realizadas como indicação primária ou
recidivada, as realizadas electivamente e as realizadas em
situação de urgência incluindo as
que implicaram ressecção de ansa
intestinal.
O tempo médio de internamento
pós-operatório foi de 1,23 dias.
Gostaria de referir que, na minha
opinião, o “one day surgery” está
mais de acordo com a nossa Cultura
do que a prática de cirurgia do
ambulatório vigente nos países de
imigração e Cultura anglo-saxónica.
Foram consultados todos os
processos dos doentes do sexo
feminino quer para excluir hérnias
femurais quer para verificar em
quem realizei herniorrafias (Bassini
modificado e McVay). As hérnias
femurais representam, apenas, 2% a
4% e são mais comuns em mulheres
(62%). 2
Nos adultos do sexo masculino
utilizei a técnica de Lichenstein.
Relativamente às recidivas, parti
do princípio que as mesmas foram
reoperadas na nossa Instituição pelo
que consultei todos os processos
onde havia indicação informática de
outra intervenção por hérnia.
Das 747 intervenções realizadas, 32

foram herniotomias, 25 herniorrafias
e 690 hernioplastias pela técnica de
Lichenstein.
Após 2007 não realizei qualquer
herniotomia pois estas intervenções
passaram a ser realizadas pelos
Colegas de Cirurgia Pediátrica.
A idade média dos doentes
operados por herniotomia foi de
7,81 anos (4-13) sendo 23 do sexo
masculino (71,87%) e 9 do sexo
feminino (28,12%); o tempo médio
de cada operação foi de 40,69
minutos e o de internamento pósoperatório de 0,97 dias; 19 tinham
hérnia à direita (59,37%) e13 tinham
hérnia à esquerda (40,62%) o que
está de acordo com o referido por
Skinner e al. ou seja, 55% a 70% à
direita e cerca de 35% à esquerda. 3
Tive 2 recidivas (6,25%) o que está
muito longe da taxa inferior a 1%
referida no artigo citado. 4
A idade média dos 715 doentes
adultos operados foi de 54,07 anos
(14-90) tendo 50 anos ou mais
60,28%.
O tempo médio de cada operação foi de 41,41 minutos que
compara
com
52
minutos5.
Quando realizadas pelos Colegas
do Internato Complementar o
tempo foi de 45,35 minutos e de
37,35 minutos quando realizadas
por mim. A pequena diferença de
tempos deve-se ao facto de ser algo
interventivo enquanto orientador,
fruto do previlégio de ter sido
Interno, também, do Doutor Manuel
de Campos Pereira6 que nos impelia
a um ritmo pouco vulgar e à ideia
de Ernest Junger: “Vigo distingue

a perspectiva do cirurgião da do
anatomista; o primeiro quer operar,
ao segundo apenas interessa o
estado físico em si. O tempo do
primeiro é limitado, enquanto o
outro dispõe dele a seu bel-prazer.”7
Realizei 25 herniorrafias sendo 20
como orientador e 5 como cirurgião.
Usei as técnicas de Bassini modificada e McVay.
Registei 1 recidiva o que representou
uma taxa de 4%.
Realizei 275 procedimentos do tipo
Lichenstein e orientei a realização
de 415.
Tive uma taxa de recidiva de 0,43%.
A taxa de recidiva por esta técnica
pode ser tão baixa como 0,5% nos
EUA. A taxa de infecção também é
baixa, cerca de 0,6%.8 Não posso
deixar de referir que o Instituto

Lichenstein da Hérnia reportou, em
1996, uma taxa de recidiva de 0,1%
em 4000 hernioplastias seguidas por
um período de cinco anos e meio.9
Resultados de excelência que só
podem merecer o meu respeito e
admiração.
“A eliminação da tensão na reparação da hérnia inguinal foi o maior
avanço da herniologia no século
XX”. 10
Deste modo a técnica descrita por
Lichenstein em 1986 e realizada
por método aberto tem vindo a ser
aceite por todo o mundo excepto
nos doentes jovens e em algumas
mulheres.
Esta técnica, realizada por método
aberto, é agora o “gold standard”
em todo o mundo. 11
Uma técnica que não necessita de

uma instrumentação complexa e cara, com custos
mantidos no mínimo e sem
comprometer a segurança ou
o sucesso a longo prazo do
procedimento. 12
Um “gold standard” totalmente à altura das nossas
possibilidades!
Gostaria de manifestar o
meu agradecimento a todos
os funcionários do Arquivo
do CHAA pela paciência
e dedicação com que me
presentearam e sem as quais
não teria sido possível fazer
este trabalho.
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A propósito do encerramento dos Hospitais de Lisboa –
um desabafo de alma
“Glorificar pois a História da Medicina é oblatar a
homenagem de crente no sacerdócio da Arte de
Curar”
Cristina Moisão

Manuel Bernardo Barbosa Soeiro
Em Abril último tive o prazer e
voltar a visitar a Faculdade de
Ciência Médicas de Lisboa. Ao
entrar na minha velha Faculdade
sinto sempre algum orgulho no
trabalho realizado alguns anos
antes na recuperação do espaço
físico, nomeadamente no salão
nobre, na sala dos passos perdidos
e na escadaria de acesso, trabalho
que devemos a alguns professores
fundadores dessa Faculdade, muitos
dos quais já desaparecidos; esses
homens reconheceram o valor do
espólio artístico daquelas paredes
e apostaram na sua preservação e
restauro; para além de Médicos e
Professores, eram homens cultos e
alguns deles souberam transmitir
a sua cultura aos discípulos,
praticando um antigo princípio que
se encontra numa outra Faculdade
de Medicina que também frequentei:
“Um Médico que só sabe Medicina,
nem Medicina sabe”.
O meu regresso à faculdade
justificou-se por uma conferência
intitulada “A Colina de Santana:
Perspectivas Futuras”, que contava
com a presença de supostos insignes
palestrantes, ligados à alienação /
transformação / “modernização” do
património dos hospitais do Centro
Hospitalar de Lisboa Central após a
construção do Hospital de Todosos-Santos, nomeadamente o Arq.
Manuel Salgado (representante da
Câmara Municipal de Lisboa), o
Prof. Caldas de Almeida (Director
da FCML e parceiro do mesmo
programa) e o Prof. Miguel Seabra
(investigador ligado à FCML e
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ao referido programa); no final
também interveio o Prof. Rendas
(Reitor da Universidade Nova de
Lisboa).
A minha impressão geral sobre a
conferência levou-me à conclusão
de que, após a construção do
novo Hospital de Todos-os-Santos,
serão abandonados ou alienados
todos os edifícios dos ex-Hospitais
Civis de Lisboa e reconvertidos
num “polo do conhecimento”
(seja lá o que isso for!) com
laboratórios de investigação, polo
empresarial, residências, serviços,
etc. A obra já começou com a
reconversão do antigo Instituto
Câmara Pestana. O projecto
pareceu-me quiçá megalómano
para os tempos de crise financeira
que o país atravessa... mas o que
me surpreendeu foi o completo
ostracismo votado ao valioso
espólio imóvel (Ex: azulejaria dos
hospitais em causa) e móvel (Ex:
bibliotecas e peças de equipamento
médico que se encontram nesses
hospitais). Chegou a ser afirmado
pelo Arq. Manuel Salgado que “basta
de museus e de hotéis em Lisboa”.
No fim da conferência assisti a uma
valiosa intervenção da Drª Célia
Pilão (administradora do Centro
Hospitalar de Lisboa Central,
responsável pelo património dos
hospitais) que chamou a atenção
para a existência desse espólio
e interrogou os conferencistas
sobre o seu destino. Não obteve
resposta quanto ao dito destino,
acentuando-se a ideia que o tal
património estava a ser encarado

como “lixo”, que para o conservar
apenas geraria despesa sem
qualquer sentido de utilidade.
O facto fez-me lembrar tempos
idos no Hospital de Pulido
Valente, no momento em que foi
desmantelada uma sala do serviço
de Cirurgia Geral e Digestiva, a
qual tinha servido em tempos idos
para cirurgia experimental; todo
o material que lá se encontrava
estava destinado a ser depositado
lixo; o meu pedido de conservação
dos objectos, alguns dos quais
pertencendo à história das
primeiras intervenções de cirurgia
cardíaca executadas pelo Dr. Décio,
foi completamente ignorada por
todos os médicos sem excepção;
creio que pensaram intimamente
estar eu insana de mente! Valeu, à
data, uma única pessoa interessada
no meu protesto, a Enfermeira
Chefe Alice, com a qual tive o
prazer de organizar algum do
material num idoso e característico
armário hospitalar de portas de
vidro e expô-lo na entrada do
serviço. Ignoro se ainda lá estará...
Mas voltemos ao tema deste artigo.
No final da conferência, tive o
prazer de interpelar directamente
a Drª Célia Pilão, que se mostrava
deveras revoltada com o destino
que está a ter o património
histórico dos ex-Hospitais Civis;
informou-me que uma parte dos
livros históricos da biblioteca do
Hospital de S. José tinha ido para
a Torre do Tombo (óptima ideia!),
que uma parte do património
azulejar tinha ido para o Museu do
Azulejo (boa solução!) mas que foi
necessário “por os pés à parede”
na tentativa de salvar o laboratório
bacteriológico do Instituto Câmara
Pestana (tristeza!) e ainda que tinha
desaparecido para parte incerta
todo o arquivo do Hospital de
Miguel Bombarda (!!!). A referida
Administradora tem movido céus e
terra para inventariar o espólio dos
H. de S. José e Desterro, o que está
a ser feito em relação aos azulejos,
e muito mais quer fazer para salvar
os bens em perigo. Finalmente,

trocámos contactos e despedimonos.
Caros Colegas, penso que chegou
a hora de nos juntarmos, criando
um grupo de protecção deste
património tão importante, no que
se relaciona com bens históricos
da Medicina, não permitindo que
venham a ter como destino a casa
de algum “benfeitor” médico ou
vereador do município ou a pura e
simplesmente serem desbaratados
em algum comerciante de velharias
ou jogados na lixeira municipal. Já
assistimos ao encerramento do
Hospital do Desterro e à decisão
de matar a Maternidade Dr. Alfredo
da Costa; os restantes “velhos”
hospitais de Lisboa encontram-se
na rampa de lançamento para igual
destino. Pessoalmente, penso que
o Núcleo de História da Medicina
da Ordem dos Médicos poderá
exercer pressão “política” sobre
os responsáveis do programa de
alienação dos hospitais para que a
património não seja abandonado
a destino incerto, poderá dar a
conhecer aos cidadãos nacionais
a existência das peças em causa
na tentativa de não permitir
o seu desbarato e por fim,
poderá concretizar acções para
angariação de fundos tendo em
vista o salvamento de algum desse
espólio. Como alternativa, se a
proposta anterior não se revelar
concretizável, será a mobilização

de um grupo de Colegas
interessados no assunto,
com os mesmos objectivos,
gerando uma associação
privada de defesa desse
património.
Quanto mais não seja
para que, quando o Estado
Português decidir depositar
os objectos num enorme
contentor de um qualquer
ecoponto lisboeta, ao invés
os entregue a quem os saiba
valorizar, preservar e expor
para prazer dos muitos
indivíduos que, tal como eu,
visitam museus de história
da medicina por esse mundo
fora.
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Quem quer matar o Serviço
Nacional de Saúde (SNS)?

Paulo Mendo
Médico

Publicamos em seguida o texto de opinião sobre «o
‘assassinato’ da alma e da qualidade de um serviço
público que os frios técnicos de gestão desprezam
e que querem entregar ao privado numa persistente operação onde as parcerias público privadas
já feitas, que são uma vergonha nacional, valerão
tostões, comparadas aos custos que pagaremos no
futuro às empresas que se preparam para liderar
um sistema em que o sector público garante e paga
e o sector privado executa e mete a conta».
O SNS tem cinquenta anos de luta
cívica persistente.
Ideia surgida em fins dos anos
cinquenta, liderada pelo Prof. Miller
Guerra, então dirigente da Ordem dos
Médicos, apoiada por jovens médicos
que rapidamente foram criando um
rede de militantes em todo o país,
culminou com a apresentação de um
relatório, o Relatório das Carreiras
Médicas em que, pela primeira vez
uma classe universitária, defensora
da medicina como profissão liberal
entregava ao Governo um projecto
político em que propunha, por dever
patriótico e sentido de missão, um
programa de ação, de organização e de
financiamento de um serviço público
de saúde com quadros profissionais
de funcionários em carreiras de
Estado.
Salazar opôs-se, apesar da simpatia de
muitos dos políticos mais directamente
implicados na balbuciante política de
Saúde. E tivemos que esperar quase
dez anos para que se começasse a
executar com medo e sem foguetes
algumas das propostas do Relatório
das Carreiras.
Foi sobretudo na era Marcelista e
no Ministério da Saúde de Baltasar
Rebelo de Sousa que um grupo
notável de médicos de Saúde Pública
e de gestores, altos funcionários do
Ministério da Saúde iniciaram a grande
transformação da política de saúde do
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País com a publicação e execução de
dois célebres diplomas: os decretos
413 e 414 de 1971.
Foram estes homens, que por sorte
eram dirigentes do Ministério (por
distracção da PIDE?) que, não, só
acataram a decisão revolucionária
da inscrição na nossa Constituição
democrática do direito à Saúde,
como foram eles que, nos 1º e 2º
Governos constitucionais, orientaram,
e participaram no estudo do Diploma
criador do Serviço Nacional de Saúde
que em 79 o Dr. António Arnaut,
apresentou, defendeu e conseguiu
fazer aprovar no Parlamento:
UM SNS tutelado pelo Estado, gratuito
para todos os cidadãos no ato da
prestação, mantido por profissionais
de saúde de formação superior,
assente em carreiras profissionais de
acesso e progresso por concursos
públicos hierarquizados, onde o
mérito é o garante da dignidade de
pertencer a uma carreira de Estado.
Em trinta anos o SNS transformou a
saúde de Portugal.
Dispondo sempre de financiamento
per capita para a saúde inferior à
média dos seus parceiros europeus
e dos países da OCDE, o SNS
conseguiu trazer-nos para o grupo
dos países com os melhores serviços
de saúde do Mundo, ocupando lugares
de distinção no ranking mundial dos
serviços públicos

E a crise que nos últimos anos se
abateu sobre nós veio encontrar-nos
na situação paradoxal de possuirmos
uns serviços de saúde se não
exemplares, pelo menos de qualidade,
quase gratuitos para o cidadão, bem
distribuídos, equitativos e de eficácia
reconhecida e invejada, dos mais
baratos da Europa mas, segundo os
políticos, demasiado caros para a
riqueza do País!
E assim, os políticos que tinham
falhado em toda a Europa na previsão
da crise, que se entregaram de mãos
atadas às sociedades financeiras
que incentivaram gastos e dívidas
para depois virem obrigar ao seu
pagamento, vieram obrigar Portugal
a gastar menos na saúde, considerada
área de desperdício e de gastos
exagerados pela “Troika”.
Mito grosseiro porque Portugal
tem
dos
melhores
índices
sanitários do Mundo com custos
incomparavelmente menores.
Mas mito que ganhou raízes e os
cortes na saúde passaram a ser
brutais, obrigatórios e impostos.
Como não podia deixar de ser, os
cortes, apesar de feitos tentando
poupar as classes mais pobres e
menos protegidas, são difíceis de
suportar por muitos milhares de
doentes que têm no SNS e nos seus
benefícios a ajuda indispensável aos
seus tratamentos.
Situação dramática, porque inevitável
enquanto o país não superar a crise
catastrófica que as políticas recentes
criaram.
Mas a penúria atual que torna a
penúria histórica da saúde parecer
abastança, não pode levar à morte do
programa de saúde que o Portugal
democrático iniciou há quarenta anos
com sucesso por todos reconhecido.
Bem sabemos e sentimos que durante
a crise não podemos continuar a
desenvolver serviços e a aumentar
apoios e orçamentos, mas podemos e
temos o dever de preservar as traves
mestras do SNS: a dignidade das
suas carreiras de Estado baseadas na
excelência da formação e progressão
dos seus profissionais pelo mérito de
concursos públicos, a maior atenção e

apoio á autonomia e responsabilidade
dos serviços prestadores, Hospitais,
Centros de Saúde e USF, essenciais
servidores dos doentes, cuja proteção
tem que ser constante.
Temos dois ou três anos para
pensarmos a política pós-crise que
queremos para o nosso SNS, que
a Constituição consagra e que só
poderá acabar se esta for alterada, o
que não será o caso.
E muita coisa deverá ser desde já
estudada e corrigida.
O financiamento da Saúde tem que
ser repensado, a organização dos
Hospitais públicos em serviços deve
ser abandonada, a sua gestão tem que
ser mudada, diria mesmo invertida,
passando do figurino de empresa
industrial para o de centro comercial,
o hospital empresa (EPE), maravilha
de gestão que o Tribunal de Contas
denuncia deve acabar e voltar à gestão
pública com enquadramento jurídico
próprio.
As convenções e contratos de
funções com o sector privado têm
que ser fomentados e organizados
com o S.N.S. como cliente exigente,
referência de qualidade e guardião
do interesse do cidadão e não em
parcerias sempre ruinosas.
O cidadão tem que ser o centro
indiscutível de todo o sistema, pelo
que todas as medidas que melhorem
a acessibilidade dos serviços, o
conforto das instalações, a delicadeza
do atendimento, a pormenorizada
informação
às
populações
interessadas, o incentivo e convite
à participação nos movimentos de
Voluntariado em Saúde, a liberdade
de escolha do médico de família
e os serviços de proximidade são
objectivos essenciais que tempos de
crise devem considerar ainda mais
prioritários, porque exigindo poucos
investimentos.
Toda a minha vida profissional e
política esteve associada à execução
do programa de saúde que a
democracia escolheu.
Participei no movimento das
Carreiras Médicas em 1959, ano da
minha inscrição na Ordem.
Fiz toda a minha vida como funcionário
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público, em carreira de Estado,
cumprindo as suas regras e
batendo-me pela sua melhoria.
Após Abril, fui Secretário
de Estado da Saúde em 7677 e em 81-83 e Ministro
da Saúde em 1993-1995, fui
Director do primeiro Serviço
de Neurorradiologia do País e
Director do Hospital Geral de
Santo António de 1987 até ser
convidado para Ministro.
Conheço e respeito o actual
Ministro da Saúde cuja tarefa é,
ainda há dias o afirmou, salvar
o SNS da falência, o que tem
feito com muita coragem e bom
senso.
Não sendo um profissional
de Saúde, os seus objectivos
à frente do Ministério são
naturalmente orientados para a
recuperação financeira do SNS,
a racionalização dos custos
e o cumprimento dos cortes
impostos brutalmente à Saúde
e que atingem mais de mil
milhões de euros.
Tarefa dificílima para a qual
foi escolhida a pessoa mais
competente, corajosa e bem
preparada do País.
O que a minha consciência e a
minha experiência políticas não
aceitam é a justificação,pela crise,
do abandono dos princípios
basilares e fundadores e, pelo
contrário, se assista, por parte
dos órgãos técnicos de apoio
ao Ministro, à desvirtuação do

SNS que a Constituição consagra
até chegarmos ao ponto inaceitável
e “assassino” de contratar por
empresas privadas lucrativas de
recursos humanos o fornecimento de
profissionais médicos… pelo preço/
hora mais baixo!
Deixou de haver algum pudor e o
ataque ao SNS passou a ser à bruta
e às claras.
Por isso o meu mais veemente
protesto contra a execução cada
vez mais frequente, de medidas que
vão, sistemática e deliberadamente,
destruindo o património imenso de
experiência, satisfação do doente,
competência e dignidade que se tem
acumulado na política do sector.
Hospitais EPE, parcerias público
privadas, concentração de hospitais
em Centros Hospitalares geridos à
distância sob pretexto nunca provado
de melhor gestão, rede centralizada
de cuidados continuados que só tem
sentido ético e humano na proximidade
da família, contratações sem
concursos, destruição das carreiras (e
do orgulho de sermos servidores do
estado), a burocratização que ameaça
as USF e muito mais, tudo se insere
num ambiente geral de destruição
sistemática do melhor serviço público
da democracia portuguesa.
Coroando este ataque sistemático aos
fundamentos do SNS público, iniciado
após o Ministério de Maria de Belém
e continuado e persistentemente
prosseguido
pelos
Governos
socialistas, com o incrível pretexto de
que é para o salvar, assistimos agora,

perplexos e revoltados, como já referi,
à abertura de um concurso para as
agências de emprego colocarem mais
de mil médicos no SNS, sem concurso,
sem análise curricular de qualidade,
sem inserção em carreiras ou
programas de ação, sem participação
dos serviços prestadores e em que a
condição prioritária de colocação é…
o preço/hora de trabalho mais barato!
É o “assassinato” da alma e da
qualidade de um serviço público que
os frios técnicos de gestão desprezam
e que querem entregar ao privado
numa persistente operação onde as
parcerias público privadas já feitas, que
são uma vergonha nacional, valerão
tostões, comparadas aos custos que
pagaremos no futuro às empresas que
se preparam para liderar um sistema
em que o sector público garante e
paga e o sector privado executa e
mete a conta.
Porque eles sabem que a Saúde tem
já, no mundo, um volume de negócios
superior ao do petróleo.
Ao SNS talvez lhe entreguem
a execução dos internatos e a
preparação
dos
profissionais
atendendo a população mais pobre e
desprotegida.
Um SNS para os pobres e a liberdade
de escolha para os ricos, que irão
ao sector privado, prestador que
o Estado pagará, será o projecto a
desenvolver.
Como posso eu ficar calado!
07-06-2012

Pedido de Médicos especialistas
Clínica da Terrugem, em Sintra, necessita de médicos das especialidades de
Pediatra, Cardiologia, Derrmatologia, Ortopedia, Urologia e Otorrinolaringologia.
Mais informações: clinicaterrugem@iol.pt
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Periferia que saudades
Era o ano de 1977, e tínhamos terminado o Internato
Geral, os célebres Policlínicos, neste caso os P1 e os
P2, e íamos agora passar ao desconhecido P3, iniciado
no pós 25 de Abril e que era a chave para a continuação das Carreiras Médicas, o tão afamado Serviço
Médico à Periferia, onde íamos ser os “Bandeirantes
da Medicina” na palavras do Ministro António Arnaut.
Neste serviço, na altura já com
dois anos de experiência, os
médicos “saidinhos” do Internato
Geral, passavam um ano inteiro na
província “espalhados” por todo
Portugal, bem como pelas ilhas
em grupos de 4, 6, 8, colocados de
uma forma sistemática pelas três
regiões da ARS: norte, centro e sul.
Não havia nada a fazer se queríamos
continuar nas Carreiras e entrar
nos Internatos de Especialidade,
tínhamos que abarcar este desafio.
E lá fomos nós, “Comissão de
Curso”, levantar as vagas à DGS
para nos distribuirmos com a
recomendação de que primeiro
teríamos que dar preenchidas as
vagas das ilhas, condição para o
processo avançar.
Após muita discussão e reunião,
lá acertámos um método que era,
cada um de nós (éramos 480),
tinha um número e o sorteio era
feito através de um saco com bolas
de ping-pong, numeradas, de onde
o malogrado Mendes Leal, com
as mangas arregaçadas até quase
aos sovacos, tirava em sucessão a
nossa sorte e o nosso destino.
Nesta altura havia grandes mapas
de papel colocados em placards,
tudo isto em cima do palco da
sala de alunos, onde à mão se iam
escrevendo as vagas preenchidas,
com mais ou menos arruaça, mais
ou menos choro, mais ou menos
desilusão pois tinha havido umas
inscrições prévias muitas das quais
foram todas para o “galheiro”
alteradas pelos sorteios.

Calhou me ir para o concelho de
Lagos, juntamente com outros
3 colegas, concelho este que
englobava ainda para efeitos de
banco, Aljezur e Vila do Bispo, mas
o centro era Lagos.
Uma emoção, tudo se estava a
passar como se fosse um filme
pré-determinado ao qual não nos
podíamos opor, sucedendo em
catadupa as escolhas, as tomadas
de decisão, a ida pela primeira vez
em grupo ao Hospital de Lagos (a
nossa casa no próximo ano), ao
Centro de Saúde, às extensões
que tínhamos de cobrir, Barão
de s. João, Barão de S Miguel e
Bensafrim, todas estas na bonita
serra algarvia que circunda Lagos.
Quanto à residência a mesma
dificuldade se pôs a todo o curso
nos diversos locais onde íamos
ficar, mas também a facilidade de
utilizarmos as casas utilizadas
pelos cursos anteriores.
A mim calhou-me uma linda casa
sobranceira à Praia da Luz que
dividia com as duas colegas de
grupo a Ricardina e a Manuela.
Não era má vida, não senhor, a
praia era fantástica, os pôr-do-sol
deliciosos, a comida excelente tal
como a companhia e éramos uns
privilegiados estávamos a fazer o
que gostávamos.
Visto à distância foi uma
experiencia e tanto, com um
retorno humano fantástico e
apesar de muitos discordarem
com um retorno profissional que
também não era de desprezar.

João Paço

Director Clínico Hospital Cuf Infante
Santo
Professor Regente de Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas
de Lisboa
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O nosso “chefe” era o Dr.
Godinho, que estava no Centro de
Saúde, enquanto no Hospital, era
o Dr. Gata Gonçalves que tomava
conta de nós.
Os bancos que passávamos a fazer
sozinhos pela primeira vez não
eram propriamente “flor que se
cheire” e talvez fossem os locais
que mais temêssemos.
Para quem fazia bancos em Santa
Maria, ou em São José, ou em
qualquer outro Hospital Central,
envolvidos por uma teia, em
que as nossas decisões estavam
sempre defendidas ou assentes na
palavra dos chefes, aqui não havia
apelo nem agravo: éramos nós que
tínhamos de decidir, éramos nós
que tínhamos de tomar iniciativa,
éramos nós que tínhamos que ler
os ECG, interpretar análises, dizer
este é para internar, este é para
transferir, este é para operar, fazer
gessos, ver e tratar desde a mais
simples picada de peixe-aranha,
até à estranha picada de escorpião
na coxa de uma jovem turista
francesa que ficou 5 dias no S.O.,
tudo era novidade.
Muitos
episódios,
muitas
recordações, desde o primeiro
doente, no primeiro dia em que
eu e a Ricardina recebemos um
enfarte num doente em estado
semi-comatoso e que tivemos que
o estabilizar antes de o transferir,
com toda uma pilha de manuais
Muralha de Lagos
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e de folhas de apontamentos e
canetas de cores diferentes, que
após o curso fomos reunindo e
dos quais agora tínhamos auxilio
precioso.
Recordo que na altura não
tínhamos telemóvel, os telefones
eram fixos, as linhas não estavam
sempre disponíveis, nem tão
pouco os chefes à espera das
nossas chamadas.
Éramos de facto o princípio
da linha, que seguia para Faro
e daqui para Lisboa. E se não se
conseguíamos resolver os assuntos
deveríamos tomar as providências
para proceder ao transporte
dos doentes, para Portimão e
sobretudo para Faro ou Lisboa.
Rapidamente nos fizemos amigos
dos bombeiros que conhecíamos
pelo nome tal e qual como as
ambulâncias as mais velhas e as
mais novas e sabíamos o tempo
que levavam a transportar os
doentes para Faro ou Lisboa.
Não resisto a contar o episódio de
um poli traumatizado que aparece
num dia à tarde na nossa urgência
e que misturado com os outros
doentes (chegávamos a ter 80/100
por dia) aguardava neste caso
dolorosamente a sua vez.
Foi o Zé Caetano, o porteiro do
Hospital e a nossa “Triagem de
Manchester”, que rapidamente nos
veio avisar que este sim era a sério,
estava muito mal.
O
ferido
muito
queixoso
apresentava-se com as costas
completamente
arqueadas,
e
depois de muito se instar lá nos
contou que estava numa falésia,
numa praia de nudistas olhando
umas deliciosas inglesas que para
azar o seu procuraram a sombra
das rochas, o que o obrigou a se
inclinar, se inclinar e finalmente
cair de cabeça em plena praia.
Sozinho, dorido, cheio de areia
lá conseguiu depois uma boleia,
chegar ao Hospital, onde após
um rápido Raio X, constatámos
a existência de uma fractura
instável da coluna, apresentando
já formigueiro e sinais que nos

forçaram a decisão. Depois de
nos entusiasmarmos um ao outro,
a Ricardina lá ligou para a GNR,
dizendo o que pretendíamos
tendo nos sido reconfirmada a
transferência aérea, mas que esta
não podia acontecer com o Puma
na “Penina”, mas teríamos que
por o sinistrado em Faro em 45
minutos (estava a anoitecer) para
ser nessa altura transportado em
Cessna da Força Aérea para Lisboa,
mas com uma condição um de nós
tinha de acompanhar o ferido.
A Ricardina rapidamente se tirou
do filme, e lá fui eu numa viagem
alucinante com a ambulância uma
“boca de sapo” nova a dar 160/180
na N 125, até chegar ao aeroporto
e partir num avião mínimo onde
tive de fazer de navegador. UF!
Que recordação, que história.
E lá chegámos a Lisboa e à Portela
e o doente não ficou um mês mas
dois, internado, em Santa Maria
pois entretanto apanhou uma
pneumonia e outras infecções
hospitalares até finalmente voltar
a Lagos e à sua família a quem teve
muito que explicar.
Mas habitualmente o nosso
dia-a-dia era mais calmo. De
manhã estava no Hospital, onde
ajudava o cirurgião, e por mais
nenhum dos nossos colegas
querer dedicar-se à cirurgia, e
estando eu já encaminhado para
Otorrinolaringologia, foi óptimo
pois estava sempre no Bloco.
Sucedia tal como aconteceu em
muitos outros hospitais, que esta
equipa de cirurgia tinha vindo após
a descolonização directamente
de Benguela para o Hospital de
Lagos, e que incluía um cirurgião,
um enfermeiro anestesista (o
Armindo),
uma
enfermeira
instrumentista (a bela Maria José),
mais duas enfermeiras parteiras
cheias de experiência, e tudo
isto associado à existência de um
laboratório de análises, tal como
um de radiologia, possibilitavam
uma aprendizagem diária, de grande
eficiência e de um contacto muito
próximo com o paciente e com os

colegas mais velhos - muito mais
do que alguma vez tínhamos tido
nos hospitais centrais.
Era de facto uma aprendizagem
contínua e que de modo algum
e a esta distância dizemos ter
sido tempo perdido, mas sim
tempo ganho, do ponto de vista
profissional, do ponto de vista da
amizade e solidariedade com os
colegas, e de um contacto muito
próximo com a população local, e
também com as pequenas aldeias
na serra algarvia que visitávamos.
No Hospital ajudávamos vários
tipos de cirurgia, estômagos,
tiróides,
cólons,
apendicites,
fracturas expostas, entre muitas
outras cirurgias debaixo de um
calor tórrido, pois não havia ar
condicionado, algumas vezes de
fato de banho por baixo da bata,
a escorrer suor mas sempre num
ritmo assinalável desta fantástica
equipa que nesse ano tive orgulho
de pertencer.
Nos fins de tarde, ou em alguns
almoços de descontracção, lá
ouvia as histórias de Benguela,
onde alguns deles estavam há mais
de duas gerações, de tal modo que
eu já era capaz de sem nunca lá ter
estado de descrever a baía dessa
bela cidade angolana.
A minha homenagem a muitos
deles que chegados sem nada, se
deitaram ao trabalho, enquadrando
esta geração de maçaricos, que
nós éramos, tendo paciência para
os nossos erros e dando nos
conselhos que ainda hoje lembro.
Bem-haja Dr. Gata Gonçalves.
Contudo nem tudo eram rosas,
pois quando acabássemos, lá
estaria o exame final do internato
geral, e que iria determinar o
futuro das nossas vidas. Trinta
anos passados, já era o Harrison
que marcava o nosso dia-a-dia, as
nossas horas livres, a minha mesade-cabeceira, os apontamentos, os
sublinhados e as eternas perguntas
como iria seria o exame, em que
condições, qual seria o nosso
futuro num país muito conturbado
e cheio de mudanças de governo,

de ministros, de secretários
de estado, de directores
gerais e sobretudo de ideias
sobre o SNS.
Todas as semanas durante
as tardes ia aos centros de
saúde e às extensões da
serra algarvia, medir tensões,
ver análises, dar conselhos
de baixo de sol, de baixo
de chuva, que entrava pelo
telhado e caía na secretária,
mas sempre, muito aguardado
pelos
nossos
velhinhos,
muito secos, de caras e mãos
marcadas pela vida, com
rugas, calos e “bezilhões”
que
testemunhavam
as
dificuldades
que
ainda
passavam, mas de onde
voltávamos, sempre mais
ricos do ponto de vista
humano, com um saquinho
de amêndoas ou de figos, de
alfarroba ou de medronho
para nos aquecer as noites e
os corações.
Uma vez ao mês ia a Faro
como delegado do meu
grupo, onde tomava contacto
com os outros delegados
e com as novidades que
chegavam de Lisboa, boatos,
inverdades
mas
sempre
notícias que aguardávamos
ansiosamente.
Os fins-de-semana eram
sempre de grande desgaste,
pois invariavelmente quase
todos nós, com a excepção
dos que ficavam de urgência,
aproveitávamos para vir a
Lisboa e voltar na segunda
de madrugada, para começar
mais uma semana. Muitos
foram os quilómetros, muitas
foram as rectas sem fim do
Alentejo, de dia e de noite
e nalgumas delas colegas
houve que acabaram por ter
acidentes e morrer em quase
todos os cursos.
No nosso, o Luís Tamiça foi
um deles de que me recordo,
que deixou mulher e filha
pequena, mas outros ficaram
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Praia da luz

Aos meus colegas do Periférico e
destas aventuras, Ricardina, Manuela
e José Manuel Correia, um grande
abraço
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também estropiados, pois não
havia auto-estrada e os carros não
eram os mesmos e apesar da nossa
juventude o cansaço acabava por
aparecer.
Recordo-me que o meu fantástico
127, que dava 120 de velocidade
máxima, altura em que o motor
quase saltava do capot, era nessa
altura o meu mais que tudo, de
uma bela cor azul escura, mas que
e após passar um ano à beira do
mar na Praia da Luz passou a uma
cor acobreada, que não constava
no livrete e levantava dúvidas à
polícia.
Muito e muito mais haveria para
contar, aliás, penso que todos os
grupos teriam muito que contar,
não só da periferia como depois
do nosso retorno a Lisboa, e à
realidade, quando nos é dito dois
anos mais tarde (!!), sim, dois anos

mais tarde, já éramos P6 e após
muita reunião e muita discussão
com a tutela, que só haveria exame
final de Internato Geral desde que
um número significativo de nós
fosse para uma carreira até então
desconhecida da Medicina Geral e
Familiar (lembram-se!!??).
É verdade e demos origem a esta
nova carreira, não posso deixar
de lembrar os malogrados colegas
Mendes Leal e José Guilherme
Pimentel, que muito fizeram para
lhe dar dignidade e uma verdadeira
alternativa
aos
internatos
hospitalares.
Ficamos por aqui, deixando muito
por contar, e tentámos transmitir
uma parte da nossa vida, da qual
pouco se fala, mas que constitui
algo que muitos de nós não esquece
e que de facto é já passado.

