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E m  d E S t a q u E

Código Deontológico
O Médico ao serviço da comunidade

capítulo I
Responsabilidades do médico peRante a comunidade

Artigo 110.º

(Princípio geral)
1. Seja qual for o seu estatuto profissional, o médico deve, com 
pleno respeito pelos preceitos deontológicos, colaborar e apoiar 
as entidades prestadoras de cuidados de saúde, oficiais ou não.

2. Pode porém cessar a sua acção em caso de grave violação dos 
direitos, liberdades e garantias individuais das pessoas que lhe 
estão confiadas, ou em caso de grave violação da dignidade, 
liberdade e independência da sua acção profissional.

3. Pode também recusar-se a prestar essa colaboração usando o 
direito à objecção de consciência.
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que podem contar connosco como 
verdadeiros provedores dos seus 
interesses e necessidades.
Estamos aqui para afirmar publica-
mente que queremos um diálogo 
sereno, construtivo, objectivo e con-
sequente com o Ministério da Saúde, 
algo a que a equipa ministerial se 
furtou durante muitos meses, o que 
demonstra que o Sr. Ministro está 
muito mal assessorado.
Estamos aqui para dizer a toda a 
equipa ministerial que pode contar 
com os Médicos para solucionar os 
problemas da Saúde em Portugal. 
Nós conhecemos a Saúde e vivemos 
diariamente a realidade, as dificuldades 
e os dramas dos Doentes.
Senhor Ministro da Saúde, as reformas 
fazem-se com os profissionais, tam-
bém com os enfermeiros, cujos 
dirigentes aqui presentes saúdo, e 
com os doentes, e nunca contra os 
profissionais e contra os doentes.
Tem aqui a imensa manifestação do 
nosso empenho e da nossa cidadania.
Este é um dia histórico. Os Médicos 
e os Doentes aderiram massivamente 
à greve. Esperemos que o Governo 
saiba retirar as devidas ilações.
Senhor Ministro, ouça os profissionais 
de Saúde e os Doentes.
Conte connosco.

Caros Colegas,
Na grave encruzilhada da Saúde em 
que nos encontramos, hoje é um dia 
que pode começar a desenhar um 
novo futuro.
Estamos todos aqui, organizações 
médicas e milhares de médicos, 
porque temos uma missão a cumprir: 
defender os Doentes, a Qualidade 
da Saúde em Portugal, o Talento 
do Serviço Nacional de Saúde, as 
Carreiras Médicas e a Dignidade de 
todos os Portugueses.
Alguns admiram-se e outros, poucos, 
criticam que o Bastonário da Ordem 
dos Médicos esteja numa manifestação 
de Médicos.
Estou aqui, agora, porque a Ordem 
dos Médicos, desde o início, esteve 
activamente envolvida neste processo, 
que teve o apoio dos três presidentes 
regionais, Miguel Guimarães, Fernan-
do Gomes e Pereira Coelho, 
porque já não vivemos os tempos 
das inacessíveis Torres de Marfim 
e porque também sou um cidadão 
preocupado com o País.
Estou aqui porque o Bastonário da 
Ordem dos Médicos estará sempre 
onde os médicos estiverem, nos bons 
e nos maus momentos, nos êxitos e 
nas dificuldades.
Estamos aqui para dizer aos Doentes 

Sr. Ministro,
ouça os profissionais 
de Saúde e os Doentes

E d i t o r i a L  
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E d i t o r i a L  

profissional dos Médicos. Fazem-no 
igualmente por todos os cidadãos 
deste país que estão a sofrer de 
uma “profunda desvalorização 
do trabalho”, parafraseando o 
politólogo André Freire.
Em boa verdade, o Sr. Ministro 
age como se não pretendesse 
dialogar seriamente com os 
sindicatos Médicos, não obstante 
para a comunicação social repetir 
à exaustão o contrário, talvez 
recordando a máxima de Joseph 
Goebbels de que “uma mentira 
repetida mil vezes torna-se verda-
de”. Num país onde quem não 
tem razão procura e privilegia a 
comunicação social, tudo vai mal.
Quem quer dialogar com seriedade 
fá-lo discretamente, nos gabinetes, 
nunca através do ruído da comu-
nicação social.
Sejamos claros, as pequenas 
propostas que o Ministro apre-
sentou sob pressão, pouco con-
cretas e, nalguns casos, meras 
inevitabilidades, não escondem 
que fugiu às questões essenciais 
e que não constituem suficiente 
substância para um diálogo profícuo 
a dois dias da greve dos Médicos.
Se o Sr. Ministro da Saúde continuar 
a sofrer da sua confrangedora 
incapacidade negocial, vai fazer 
transitar para o Primeiro-Ministro 
um grave problema na Saúde.
Talvez seja necessário um mais 
amplo movimento de profissionais 
da Saúde e Doentes para o fazer 
compreender que os problemas da 
Saúde não se resolvem com simples 
atitudes cosméticas, rebuscadas e 
desleais estratégias comunicacionais 
ou meras operações financeiras.
Está tudo nas mãos do Sr. Ministro 
da Saúde. Veremos se o Dr. Paulo 
Macedo tem as necessárias soluções 
ou se é apenas mais um dos muitos 
problemas deste Governo.
Pela nossa parte, os Médicos 
continuam totalmente disponíveis 
para um diálogo sério, honesto e 
com bases sólidas. Que até hoje 
nunca aconteceu.

Comunicado publicado a 8 de 
Julho, no facebook
O Sr. Ministro continua a reiterar 
para a comunicação social uma 
vontade de diálogo que pouco 
cultivou durante seis meses.
Lembra os doentes que desprezam 
sobranceiramente as medidas de 
prevenção cardiovascular que os 
médicos insistentemente recomen-
dam e que só depois de terem um 
grave enfarte do miocárdio que os 
deixa às portas da morte procuram 
remediar desesperadamente os 
graves erros cometidos. Por vezes, 
é tarde demais.
Demonstra também que o Sr. 
Ministro tem uma grande facilidade 
em falar com os jornalistas mas 
uma inabilidade extrema em 
dialogar com os profissionais de 
saúde e com os doentes. Talvez 
seja o reflexo dos seus vários 
assessores de comunicação, que 
nada acrescentam à saúde ou 
aos doentes, mas a quem paga 
principescamente, muito mais 
do que quer pagar a médicos, 
enfermeiros, nutricionistas e 
outros profissionais de saúde ou 
contratualizar com as associações 
de doentes.
Há questões extraordinariamente 
relevantes em cima da mesa, mas o 
Sr. Ministro persiste em mistificar 
as mais importantes e em refugiar 
outras sob a capa de uma ingénua 
retórica política.
Revelando uma chocante frieza 
financeira e insensibilidade para 
qualquer problema social, o Sr. 
Ministro continua a obstinar-se em 
contratar médicos a 3,96 euros à 
hora, como faz com enfermeiros 
e nutricionistas, e em levar as 
associações de doentes, alimentadas 
por um dedicado voluntariado, à 
falência financeira e encerramento 
de portas.
Como afirma o Dr. Paulo Mendo, 
ex-Ministro da Saúde, com toda 
a propriedade, “os médicos têm 
toda a razão em fazer greve neste 
contexto”. Fazem-no pelos direitos 
dos Doentes, pela Qualidade do 
SNS e pela dignidade e formação 
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Nota de Imprensa
As organizações Médicas que subscreveram e apoiaram a recente 
mobilização médica estiveram reunidas em Coimbra no dia 23 de 
Julho e analisaram a evolução das negociações, relativas aos múltiplos 
motivos dessa mobilização.
Foi reiterada a unidade das organizações médicas e manifestada 
uma significativa apreensão perante sinais preocupantes que 
decorrem de algumas notícias vindas a público referentes a 
decisões ministeriais.
As organizações médicas vão continuar a acompanhar atentamente a 
evolução das negociações e os respectivos resultados.
Coimbra, 23 de Julho de 2012

Nota de Imprensa
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde detetou médicos com 
vínculo ao Serviço Nacional de Saúde que são também prestadores 
de serviço nos locais onde trabalham e casos de remuneração muito 
acima do que a legislação determina, segundo nota divulgada pela 
agência LUSA.

A Ordem dos Médicos recorda que os Médicos fizeram greve 
precisamente em defesa da Qualidade do SNS, das Carreiras Médicas 
e da contratação pública por valores justos e para lutar contra estas 
situações anómalas, que são consequência da empresarialização dos 
hospitais e da introdução de mecanismos de mercado na saúde, 
defendidos por ministros neoliberais como Luís Filipe Pereira, 
Correia de Campos e Paulo Macedo, que agora não se devem 
admirar das consequências negativas desses mesmos mecanismos 
de mercado.
Fica assim inteiramente provada a justeza das razões que levaram os 
Médicos à greve e a necessidade absoluta que, de uma vez por todas, 
em vez de libertar estrategicamente notícias para a comunicação 
social, o Ministro Paulo Macedo compreenda que é necessário um 
rápido entendimento relativo a um justo modelo de contratação 
pública dos médicos para o SNS, permitindo às instituições de Saúde 
responder com Qualidade e a custos controlados às necessidades 
dos Doentes.
Aproveitamos para requerer ao Ministério da Saúde para enviar o 
referido relatório da IGAS à Ordem dos Médicos, para a devida 
análise, bem como para solicitar informações sobre que medidas 
já tomou o Ministério da Saúde relativamente a Conselhos de 
Administração que terão alegadamente violado a lei no âmbito 
deste relatório, bem como, também, quando contratam familiares 
para postos de trabalho sob sua jurisdição, de acordo com notícias 
da comunicação social.

Ordem dos Médicos, 24 de Julho de 2012
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i n f o r m a ç ã o   

A Ordem dos Médicos foi recentemente alertada pela 
Associação de Farmácias de Portugal (AFP) para o facto 
de muitos Colegas, que usam a prescrição manual, ainda 
estarem a colocar nas receitas a menção à Portaria 
198/2011, quando deverão passar a indicar o disposto 
na Portaria 137-A de 2012.

Novo alerta para as regras 
de prescrição manual

Assim, chamamos uma vez mais a atenção dos Colegas que prescrevem 
MANUALMENTE que, IMPRETERIVELMENTE, A PARTIR DE 31 DE JULHO 
DE 2012 deverão colocar nas suas receitas os seguintes dizeres “EXCEÇÃO    
alínea --) Portaria 137-A, 2012”. Sendo que, na nova Portaria:
  alínea a) corresponde à “Falência do sistema informático”, 
  alínea b) “Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente   
 confirmada e validada anualmente pela respectiva Ordem profissional”
  alínea c) “prescrição ao domicílio”
 e alínea d) “ Outras situações até um máximo de 40 receitas por mês”.  
Se não estiverem em conformidade com o disposto na nova Portaria, estas 
receitas serão rejeitadas na farmácia.

ATENÇÃO: Sublinha-se que o texto das alíneas mudou em relação à Portaria 
anterior (198/2011).

!
Comunicado OM/APPSS
No dia 06-07-2012, a Ordem dos Médicos recebeu a Associação Portuguesa 
de Prestadores de Serviços de Saúde. A presente reunião teve como objectivo 
a apresentação da APPSS e a partilha de algumas problemáticas que atravessam 
o sector, tais como a dignificação dos profissionais, os níveis de serviço, a 
regulação do sector e os modelos de contratação, entre outros.
Relativamente aos assuntos discutidos, verificou-se uma partilha de conceitos 
e preocupações relativamente aos problemas do presente e no que concerne 
o futuro do Serviço Nacional de Saúde.
Ficou entendido encontrarmos plataformas de entendimento que possam 
potenciar as melhores soluções para a preservação da Qualidade dos Serviços 
de Saúde portugueses.
Lisboa, 6 de Julho de 2012

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem abertas candidaturas 
para vários ciclos de estudos (Biomedicina, Investigação Clínica e em Serviços 
de Saúde, Saúde Pública, etc.), doutoramentos, especializações (Avaliação 
do Dano Corporal Pós-Traumático, Curso Superior de Medicina Legal, 
Geriatria, Medicina Desportiva, etc.) e formação contínua (Anestesiologia, 
Medicina Preventiva em Cuidados de Saúde Primários, Medicina de Viagem 
e de Populações Móveis, etc.) A FMUP possui igualmente formação em 
comunicação clínica para médicos internos. 

Pós-Graduações 2012/2013

Mais informações: 
Departamento de Apoio à 
Investigação e à Pós-Graduação 
| Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto | Tel.: 22 
551 36 76 | Fax.: 22 551 3692 | 
ipg@med.up.pt
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O Conselho Nacional Executivo de 13 de Abril homolo-
gou os dois pareceres emitidos em Março pelo Colégio de 
Especialidade de Medicina Geral e Familiar cuja publicação 
concretizamos em seguida.

Articulação de competências 
na saúde e médicos indiferenciados 

Articulação de Competências 
na Saúde
1. O eficaz exercício profissional 
na área da Saúde, implica que os 
seus diversos intervenientes se 
articulem em trabalho de equipa 
e se submetam a uma hierarquia 
funcional, naturalmente derivada 
da hierarquia do saber, das respon-
sabilidades e da especialização de 
competências que a cada um cabe. 
2. A observância destes aspectos 
estruturantes deriva, afinal, do 
respeito devido a todos por 
todos e resulta no benefício do 
utente, porque também resulta 
na clareza das atribuições de 
cada profissional, evitando-se a 
sobreposição de princípios de 
actuação, a sua divergente aplicação, 
o seu conteúdo cientificamente 
destacado e a dissolução de res-
ponsabilidades. 
3. O papel dos diversos técnicos a 
operarem na área da Saúde é, assim, 
fundamental na sua diversidade 
e na sua complementaridade, e 
o respeito pela sua dignidade 
começa pelo reconhecimento das 
diferenças da natureza e dos limi-
tes do trabalho de cada grupo 
profissional. 
4. Torna-se, assim, quase desne-
cessário realçar a importância do 
papel dos Enfermeiros em qualquer 
Unidade/Serviço/Departamento de 
Saúde, na especificidade das suas 
funções, no esforço do seu trabalho, 
no desgaste dos seus horários e 
na global competência que se lhes 
reconhece. 
5. Não obstante, é naturalmente no 
tipo de especialização dos Médicos 
que assenta o pilar primordial dos 
serviços de Saúde, pela sua mais 
longa e especializada Formação, 

inalcançável por nenhum tipo de 
formação «ad hoc» que não seja a 
formação própria em Medicina e 
subsequente Especialidade. 
6. Daí deriva, pois, que a nenhum 
outro profissional (igualmente 
útil e respeitável, mas com outra 
diferenciação) deve caber a coor-
denação de actividades conjuntas 
e o exercício de tarefas sempre 
que, pela sua exigência científica, 
pela sua qualidade intrínseca e 
pelas consequências dos actos 
daí decorrentes, só os Médicos as 
possam e devam desempenhar. 
7. Como tal e ao invés de uma notória 
tendência que se vai verificando, 
de há anos, consideramos não 
se extrair qualquer proveito em 
que se compactue, mesmo que 
por omissão, numa estratégia de 
sobreposição (quando não, de reti-
rada) de competências médicas, 
por parte de profissionais de 
Enfermagem, em particular quando 
tal se verifica interferindo com a 
programação e o desempenho do 
trabalho dos Médicos e sem o seu 
conhecimento ou acordo.
8. Haver vários grupos protagonistas 
na área da Saúde, não significará 
em caso algum que todos tenham 
o mesmo tipo de formação ou 
competência para lidar com os 
utentes, esquecidos para o efeito os 
diferentes níveis de diferenciação/
especialização existentes - aliás, 
nem entre os profissionais Médicos, 
sequer, isso sucede.
9. Também não sucede (porque 
inaceitável) que os Médicos dispu-
tem utentes, entre si, ou que os 
retirem da esfera de acção de 
algum Colega, para, em substituição 
dele ou em simultâneo, os passarem 
a seguir por «motu próprio» - por 

O papel dos diversos 
técnicos a operarem 

na área da Saúde é, 
assim, fundamental na 

sua diversidade e na 
sua complementarida-

de, e o respeito pela 
sua dignidade começa 

pelo reconhecimen-
to das diferenças da 

natureza e dos limites 
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grupo profissional.
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devam desempenhar.

i n f o r m a ç ã o   
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que seria aceitável, ou desejável, que 
outros profissionais assim possam 
actuar com os Médicos? Admitiriam 
os senhores Enfermeiros (e bem!) 
que algum Médico interferisse, sem 
critério científico ou hierárquico, 
no seu trabalho? 
10. Os Médicos não têm que abdicar 
das suas estritas competências 
cientificas e deontológicas, que 
lhes derivam do tipo de formação 
especializada de que dispõem e os 
distingue. 
11. Como tal, não podemos ter 
outra atitude que não seja a de 
sublinhar que não podem as 

competências específicas dos Mé-
dicos e, no caso, dos Especialistas 
de Medicina Geral e Familiar ser 
desenvolvidas por outros, que 
não os próprios; considerando-
se, ainda, inaceitável que atos 
cientifica e tradicionalmente ads-
tritos à profissão Médica possam 
ser desempenhados, de forma 
avulsa e desarticulada (mesmo 
que parcialmente), por outros 
profissionais com outra formação, 
logo diferente preparação, quer pela 
deriva funcional daí decorrente, 
quer (sobretudo) pelo risco de 
prejuízo efectivo para aqueles que 

i n f o r m a ç ã o   

1. A atribuição do título de Especialista 
é uma competência da Ordem dos 
Médicos (OM), considerando-se, para 
tal, que a inscrição no respectivo 
Colégio da Especialidade é, uma vez 
aceite, o momento em que essa 
atribuição se formaliza, confirma 
e concede (Art.º 90 e Art.º 91 do 
Estatuto da OM). 
2. Não obstante, a obtenção do 
título de Especialista é o culminar de 
um processo de formação (após a 
finalização do Internato e terminadas 
as Provas Finais de Avaliação do 
mesmo) ou, pelo menos, de avaliação 
(ora efetuada através do comumente 
denominado Exame à Ordem, ora por 
apreciação curricular ao abrigo do 
Art.º 92º do Estatuto da OM). 
3. Por vicissitudes de todos conhecidas, 
têm-se verificado duas situações, a 
esse propósito, que urge denunciar 
e corrigir: o exercício por parte de 
Médicos Indiferenciados de Consultas 
denominadas como sendo de MGF 
em Unidades de Cuidados de Saúde 
Personalizados e a Formação de 
Internos de MGF por Orientadores 
sem inscrição no Colégio, ou seja, sem 
a atribuição do título de Especialista. 
3.1. Médicos Indiferenciados no lugar 
de Especialistas de MGF: 
3.1.1. Nem os utentes nem os 
Especialistas de MGF, já formados ou 
em formação, têm responsabilidades 

na falta de Médicos de Família 
em Portugal, situação com que se 
justifica a contratação de Médicos 
Indiferenciados que pretensamente 
colmatem essas lacunas; uns e outros 
são credores do respeito por parte 
do Estado, de molde a que os utentes 
tenham à sua frente profissionais 
qualificados para o cabal exercício 
que deles se espera e não sejam os 
Especialistas, nem os Internos, de MGF 
confrontados com a constatação tácita 
de que, afinal, a sua especialização é 
dispensável e os custos para o erário 
público com a sua Formação foram 
um desperdício, pois, na prática, para o 
Estado ser Especialista ou não ser será 
o mesmo.
3.1.2. Situação tão estranha, aliás, 
quanto não se vê que, em paralelo, 
se pensem suprir faltas de Internistas, 
Cardiologistas, Ortopedistas, Cirur-
giões ou outros Especialistas por 
idêntico processo, em que parece que 
a simples vontade em ocupar vagas 
é currículo bastante para qualificar 
automaticamente quem não possui 
formação para o respectivo exercício. 
3.1.3. Além de ilusório para utentes 
e desprestigiante para Especialistas e 
Internos de MGF, a situação descrita 
ignora o decisivo contributo que os 
Médicos de Família têm dado para 
a radical mudança do panorama da 
Saúde em Portugal, das últimas décadas, 

Médicos Indiferenciados/Consultas de Medicina Geral 
e Familiar e Orientadores não Inscritos no Colégio

na melhor prevenção e na mais 
criteriosa abordagem de problemas e 
que directamente derivam nos bons 
Indicadores que hoje o País detém, 
de nível mundial, também eles reflexo 
do Índice de Desenvolvimento e 
Conforto dos povos. 
3.1.4. Por estas razões, pela sua 
formação específica de elevada 
qualidade e considerada das melhores 
a nível mundial com posterior 
repercussão na forma singular do 
seu exercício profissional e pela 
proximidade única com os utentes, 
os Médicos de Família portugueses 
gozam de uma especial confiança por 
parte da população, repetidamente 
vertida em inquéritos feitos, num 
reconhecimento geral de que seria 
caricato o Estado se excluir, seja por 
actos seja por omissões. 
3.2. Orientadores não Inscritos no 
Colégio de MGF: 
3.2.1. Sendo aquela inscrição, como 
se salientou, a formalização e o 
reconhecimento, pela OM, da obtenção 
do título de Especialista, não nos faz 
qualquer sentido que a Formação 
da Especialidade de MGF possa ser 
protagonizada por quem não se ache 
habilitado com o respectivo título.
3.2.2. Para além da compreensível 
descredibilização do próprio Internato, 
alerta-se para a eventualidade (nada 
impossível) de nem se iniciarem as 

são a razão- primeira e o objectivo-
último do trabalho dos Médicos - 
os utentes. 
12. Por fim, consideramos funda-
mental, a muito breve trecho, 
uma posição pública, clara e 
firme por parte do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos no sentido da afirmação 
destes princípios e da sua 
veiculação às instâncias adequadas, 
nomeadamente ao Senhor Ministro 
da Saúde. 

Direcção do Colégio de Medicina 
Geral e Familiar
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dos Médicos manifestam a sua total 
reprovação desta ocorrência e apelam 
aos Responsáveis da Saúde (e, desde 
logo, ao Senhor Ministro da Saúde) 
no sentido da adopção de medidas 
que efetivem a urgente correção 
da situação descrita, em nome da 
qualidade dos serviços prestados e 
da dignificação de uma Especialidade 
Médica ímpar, como é a MGF; assim, 
esta Direção retirará a Idoneidade 
Formativa a todas as Unidades de 
Saúde em que se verifique a existência 
de Consultas e Atividades Médicas 
divulgadas e estruturadas como de 
MGF por Médicos que não sejam 
Especialistas nesta área, aliás conforme 
a disposição imposta por diretrizes 
europeias que impedem o exercício 

de qualquer Especialidade Médica 
por quem não tenha a respectiva 
habilitação. 
3.3.2. A Ordem dos Médicos acha-
se na necessidade de, mais uma vez, 
esperemos que pela última vez, instar 
as entidades responsáveis por este 
facto (nomeadamente o Conselho 
Nacional do Internato Médico, e as 
diversas Coordenações do mesmo), no 
sentido da regularização desta situação 
anómala e incompreensível, inclusive 
pelo risco de prejuízo dos Internos 
que, sem qualquer responsabilidade, 
se podem ver impedidos de prestar 
Provas e, quiçá, ter de repetir todo um 
Internato assim efectuado. 
Direcção do Colégio de Medicina 
Geral e Familiar

i n f o r m a ç ã o

Uma vez que esta questão continua 
a motivar queixas de doentes, 
situação que pode ser evitada com o 
cumprimento da recomendação do 
Colégio emitida em 2005 e que foi 
agora reiterada em CNE, passamos 
a transcrever o respectivo conteúdo 
para conhecimento dos colegas: 
«É imprescindível a presença de um 
terceiro elemento (para além do 
médico e da utente) durante os exames 
ginecológicos e obstétricos, donde se 
subentende essa imprescindibilidade 
no momento da realização de colheitas 
para colpocitologia ou outros exames 
complementares do âmbito desta 
especialidade. 
Considera-se ainda que esse terceiro 

Terceiro elemento durante os exames 
ginecológicos e obstétricos

O CNE reiterou no dia 13 de Abril o parecer datado 
de 2005 do Colégio de Ginecologia/Obstetrícia que 
consubstancia a recomendação/necessidade de estar 
presente um terceiro elemento durante os exames 
ginecológicos e obstétricos.

É imprescindível 
a presença de um 
terceiro elemento 

(para além do 
médico e da utente) 
durante os exames 

ginecológicos e 
obstétricos.

elemento poderá ser uma enfermeira 
especialista ou generalista quer uma 
auxiliar de acção médica devidamente 
treinada para essas funções. 
A Direcção do Colégio da especialidade 
de Ginecologia/Obstetrícia relembra 
que a presença de um terceiro 
elemento durante os exames 
ginecológicos não terá apenas a função 
de testemunhar o acto médico em si, 
mas também de ter um papel activo 
na preparação da utente e de material 
para o citado exame (ajudar a utente a 
despir/vestir, posicioná-la na marquesa 
ginecológica, identificar o material de 
colheita e dar-lhe o devido destino, 
coadjuvar o médico no acto clínico, 
etc).»

Provas Finais de um Interno 
cujo Orientador não disponha 
do título de Especialista e que se 
apresente a exame perante Júri 
indigitado pela própria OM. 
3.2.3. Aliás e pelas mesmas 
razões, não pode ter lugar num 
tal Júri um elemento, ainda 
que por inerência, que integra 
um colectivo que vai avaliar 
a capacidade de um Interno 
obter uma Especialidade e não 
ser ele mesmo (o Orientador) 
reconhecido como Especialista 
nessa área profissional. 
3.3. Conclusões: 
3.3.1. A Direção do Colégio 
de MGF da OM e o Conselho 
Nacional Executivo da Ordem 
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Carta da AEMH 
ao Ministro da Saúde

Association Européennne des Médecins des Hôpitaux / European 
Association of Senior Hospital Physicians - Brussels, 3 July 2012
Dear Minister,
The AEMH - European Association of Senior Hospital Physicians has 
been alerted on the recent development in the public healthcare 
sector in Portugal and is deeply concerned.
We know that health is always a good target for saving cost measures 
but we must, by all means, fight for quality of care and patients safety.
AEMH is concerned with the 2.5 million hours of medical services 
given to external companies for the lowest price. The contracts with 
these companies carry a high risk to patients safety including:
- making it more difficult to control and verify doctors’ professional 
qualifications (European Directive on Professional Qualifications)
- allowing the same doctors to work consecutive days in different 
hospitals in emergency services not respecting the periods of rest 
(European Working Time Directive), and leads to:
- disruption of Medical Departments
- end of teamwork
- hierarchical disorganization
- reduced availability of senior doctors to train junior doctors.
We hereby express our support to our Portuguese colleagues and 
their claim to perform their tasks in full respect of medical careers 
(the only way for quality assurance) as well as their fight for good 
working conditions and adequate remuneration.
Throughout Europe we all know that poorly paid work, non-
specialized doctors doing specialized tasks, cheap manpower in 
health services and quantity instead of quality indicators only leads 
to an increasing risk for patients’ safety.
Best quality healthcare and patients’ safety are the core values of 
European hospital physicians and we are convinced that you share 
these values.
Therefore, we trust that you will open wide consultation with the 
professional medical organizations in order to achieve together a 
stabilization of health care in Portugal.
Yours sincerely,
Dr. João de Deus
AEMH-President

A propósito da situação que se está a verificar em Por-
tugal, a Associação Europeia de Médicos Hospitalares 
dirigiu uma carta ao Ministro da Saúde, Paulo Mace-
do, manifestando a sua preocupação com a potencial 
destruição da qualidade da saúde e da segurança dos 
doentes portugueses, no contexto do concurso para 
contratação de profissionais ‘ao mais baixo preço’. 

i n f o r m a ç ã o   
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Fornecimento de dados 
clínicos a seguradoras

Os médicos 
deverão 

disponibilizar aos 
seus doentes e a 

seu pedido 
a informação que 

lhes respeita, a estes 
cabendo a 

respectiva gestão.

Parecer: A questão colocada, 
é deveras pertinente e actual: 
“… como responder a pedidos 
apresentados por Companhias 
de Seguros de Saúde de envio 
de dados clínicos respeitantes a 
Segurados assistidos…”.
Dela, emerge um vasto conjunto 
de temáticas sobre as quais 
deverão reflectir não só os 
profissionais de saúde no seu labor 
quotidiano como os responsáveis 
por instituições de saúde. 
Em torno desta questão, o 
CNEDMOM ponderou as impli-
cações éticas inerentes ao quadro 
descrito, tendo aprovado o 
seguinte parecer:
1. O relacionamento doente-
médico acontece e desenvolve-
se no trilho de uma relação 
pessoal, onde a confiança ganha 
incontornável destaque enquanto 
garantia de uma total abertura do 
doente ao seu médico, para que este 
possa mais eficazmente conduzir o 
seu juízo clínico e aproximar-se da 
verdade diagnóstica.
2. O sigilo médico colhe 
inusitada aceitação profissional 
e pela sociedade, sustentando 
a possibilidade de um exercício 
tranquilo de uma entrevista clínica, 
suporte fundamental à construção 
de um diagnóstico e do inerente 
plano terapêutico. A este sigilo é 
generalizadamente reconhecido 
grado respeito, desde logo 
pelos profissionais directamente 
envolvidos. 
3. Os dados clínicos de um dado 
doente pertencem-lhe, pelo que 

Publicamos em seguida parecer do Conselho Nacional 
de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos 
(CNEDMOM) sobre a forma correcta de agir quando uma 
companhia de seguros solicita o envio de dados clínicos de 
um seu segurado. O parecer foi homologado em Conselho 
Nacional Executivo.

a respectiva informação só 
poderá extravasar este nicho 
nuclear doente-médico, alargado 
porventura a uma equipa de saúde 
que só se legitima no interesse 
directo do doente, por razões 
inequivocamente benfazejas para 
o doente, indispensáveis ao seu 
processo terapêutico global e com 
o seu consentimento. A gestão 
da disponibilização alargada desta 
informação deve prioritariamente 
ser acautelada pelo médico.
4. A relevância dedicada ao respeito 
pelo sigilo médico não pode torná-lo 
inultrapassável. Outros valores poderão 
reclamar a sua inobservância, tais 
como a dignidade ou a integridade 
física de terceiros, que possam 
estar em causa.
5. O doente, a quem se outorga 
este direito de ver respeitada a 
confidencialidade dos seus dados 
clínicos, tem também, entre outros e 
no plano de uma saudável cidadania 
fundada na responsabilidade ética 
a que se obrigará, deveres inexpu-
gnáveis, nomeadamente o de cultivar 
a partilhada verdade.
6. Assim, para situações correntes, 
os médicos deverão disponibilizar 
aos seus doentes e a seu pedido 
a informação que lhes respeita, a 
estes cabendo a respectiva gestão. 
Acautelada deverá, naturalmente, ficar 
a possibilidade de um conhecimento 
cego de uma verdade que ao próprio 
possa, circunstancialmente, ser forte-
mente prejudicial. 
7. A divulgação de dados clínicos, 
carecendo sempre de autorização, 
deverá contudo ser considerada 
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Na eventualidade 
de a instituição 
hospitalar 
e a Seguradora 
pertencerem ao 
mesmo 
proprietário, 
deverá ser claro 
que é com o mé-
dico que acontece 
o relacionamento 
clínico, não com a 
instituição.

para enquadramentos de manifesto 
interesse, como o é, a exemplo, o 
científico, no plano da investigação. 
Para âmbito de diferente natureza, 
por exemplo os de natureza 
comercial como aqui se desenha, 
a contratualização deveria ser 
efectuada não no plano da 
divulgação alargada de dados 
clínicos, mas no plano da exigência 
de prestação de informação 
verdadeira e da não omissão de 
dados considerados relevantes. 
Assim, caberá sempre ao doente 
ser o portador da sua informação 
para o agente contratualizador, 
incumbindo-lhe a si, doente, não 
ao médico, a responsabilidade por 
esta prestação da sua verdade 
clínica.
8. Mediante a hipotética situação 
de uma revogação de um anterior 
consentimento, não restará ao 
médico alternativa senão respeitar 
esta última decisão de não 
autorizar uma divulgação de dados 
clínicos pessoais.
9. Não pode ser assacada ao médico 
a responsabilidade pelo cumprimento 
de uma contratualização eventual-

mente estabelecida entre um seu 
doente e uma dada Companhia 
Seguradora. É ao doente que 
cumpre este cumprimento.
10. Deverá o médico disponibilizar-
se, particularmente perante situações 
que possam configurar tentativas de 
fraude, estas de recorte legal, para 
esclarecer nas instâncias próprias 
(leia-se judiciais) a verdade.  
11. Na eventualidade de a instituição 
hospitalar e a Seguradora perten-
cerem ao mesmo proprietário, 
deverá ser claro que é com 
o médico que acontece o 
relacionamento clínico, não com 
a instituição. Esta apenas suporta 
um conjunto organizacional que 
permite o exercício de uma 
medicina que, ainda assim, não 
pode ser despersonalizada para 
se configurar prioritariamente 
como institucionalizada. Não 
deverá, pois, a instituição, por ser 
proprietária, gerir num poder 
exclusivo a informação de natureza 
clínica sem mediação do médico 
que, por esta circunstância, a ela 
teve acesso.”

Avaliação dos Serviços de 
Radioterapia em Portugal
«- Por inoperância das Comissões de Verificação Técnica, não está 
assegurado o cumprimento das exigências mínimas para funcionamento 
de Unidades de Saúde na Área da Radioterapia;
- Um projecto de fiscalização da ERS, com a colaboração da Ordem dos 
Médicos, seria uma oportunidade inédita e relevante para avaliar não só 
o cumprimento dos critérios mínimos de funcionamento, mas também a 
qualidade dos serviços de saúde de Radioterapia prestados em Portugal.
- O Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos disponibilizou-se a 
colaborar nesse estudo, na qualidade de peritos médicos, na avaliação de 
aspetos de infraestruturas, equipamento e organização, mas também de 
funcionamento e qualidade dos cuidados específicos prestados.
- A forma como foi dispensada pela ERS a participação dos peritos médicos 
nomeados pela Ordem, deixa-nos descrentes quanto a idoneidade das 
avaliações, e a qualidade técnica do estudo.
- O Colégio de Especialidade de Radioterapia demarca-se de qualquer 
conclusão que venha a ser estabelecida pela ERS na avaliação dos Serviços 
de Radioterapia em Portugal».

Na sequência da exclu-
são dos elementos de-
signados pela direcção 
do colégio da Especia-
lidade de Radioterapia, 
para participarem das 
acções de fiscalização 
propostas pela ERS, o 
conselho directivo do 
Colégio da especia-
lidade de Radiotera-
pia emitiu um parecer 
cujas conclusões que 
divulgamos em seguida.



16 | Junho | 2012

Carta do 
CNMI ao 
CNE

Caro Professor José Manuel 
Silva, Bastonário da Ordem dos 
Médicos
Caros membros do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem 
dos Médicos
Nos últimos dias temos 
assistido a uma manifesta 
vontade do Governo de evitar 
a todo o custo greve médica 
e procurar negociar com as 
estruturas de representação 
médica.
Saudamos naturalmente essa 
abertura. Mas julgamos ser 
nosso dever contribuir para 
definir os termos em que a 
Ordem dos Médicos deve 
encarar essas negociações.
Entendemos, como desde o 
princípio, que a Ordem dos 
Médicos deve manter o seu 
papel ativo neste movimento 
médico que se criou nos 
últimos meses. Porque esta é 
muito mais do que uma questão 
salarial ou sindical.
O que nos move na rejeição 
deste modelo de concursos de 
prestação de serviços médicos 
por empresas prende-se essen-
cialmente com questões que 
são da inteira competência 
da Ordem dos Médicos: a 
organização e qualidade do 
trabalho médico, a formação 
médica pós-graduada e o 
desempenho da atividade clínica. 
No nosso entender, esta opção 
de substituição de serviços 
médicos organizados por 
empresas configura um grave 
atentado à autonomia, ao 
reconhecimento da qualidade 
inter-pares, e à auto-regulação 
da profissão médica. O modelo 

Tendo em conta os acontecimentos recentes, despo-
letados pela tentativa de aproximação do Ministério 
da Saúde às organizações médicas nos dias imediatos 
antes da greve nacional, o CNMI enviou ao CNE o seu 
contributo para a análise da situação, carta essa que 
transcrevemos em seguida.

que defendemos para a atividade 
assistencial médica, e com o qual este 
modelo de contratação de serviços a 
empresas é na verdade inconciliável, 
é aquele que sempre teve o apoio 
da Ordem dos Médicos: as Carreiras 
Médicas.
O argumento do Ministério de 
que o concurso pretende suprir 
necessidades extraordinárias, sobre-
tudo em urgência e em especialidades 
carenciadas é fácil de rebater 
quando se olha para o caderno de 
encargos do concurso. Com efeito, 
encontram-se horas de quase todas 
as especialidades médicas. As tarefas 
a desempenhar vão muito para lá 
do serviço de urgência. E apesar da 
redução de 2.500.000 para 1.900.000 
horas, o número de médicos a 
contratar será muito superior ao 
concurso paralelo para contratos 
de trabalho com os hospitais que 
foi posteriormente lançado. Este 
Governo escolheu o seu caminho: 
contratar preferencialmente médicos 
através de empresas de prestação de 
serviços em vez de o fazer através de 
contratos de trabalho inseridos nas 
Carreiras Médicas.
Como tal, e mesmo que o Ministério 
da Saúde venha a incluir nos 
concursos de prestação de serviços 
que as condições salariais serão 
semelhantes ou melhores do que 
as praticadas nos outros regimes 
de contratação, este concurso 
continua a ser inaceitável. Em todos 
os contactos que temos tido com 
os médicos no terreno, sobretudo 
com os médicos internos, sentimos 
que esta é uma ideia forte que é 
partilhada por todos.
A rejeição deste modelo de prestação 
de cuidados e de organização do 
trabalho médico é o principal motivo 

por detrás desta mobilização inédita.
Acreditamos que nós, a Ordem dos 
Médicos, temos de insistir nesta 
mensagem no nosso discurso público. 
Mais uma vez, o que está em causa 
não é apenas negociação salarial, mas 
a organização dos cuidados de saúde. 
Esta é uma ideia que a opinião pública 
pode facilmente compreender e 
apoiar.
Aceitar menos que a revogação deste 
concurso seria falta de coerência 
na nossa defesa de um Serviço 
Nacional de Saúde fortemente 
ancorado nas Carreiras Médicas 
como o modelo de organização 
que garante a qualidade da atividade 
assistencial médica. Julgamos que 
é nossa obrigação, assim como de 
todos os dirigentes da Ordem fazer 
passar essa mensagem. Só assim os 
nossos colegas se continuarão a 
sentir representados pela Ordem 
dos Médicos. Lembramos que o 
grande movimento dos médicos que 
se construiu nos últimos meses não 
é património individual da Ordem 
nem dos Sindicatos Médicos, e bebeu 
de muita mobilização espontânea 
e inúmeros contributos de vários 
colegas, comissões de internos e 
grupos informais.
Terminamos demonstrando a nossa 
disponibilidade para colaborar com 
o Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos em todas 
as iniciativas que julgar pertinente 
empreender para que este processo 
possa ter um desfecho satisfatório, 
para os médicos e para o SNS.

Com os melhores cumprimentos,
07 de Julho de 2012
Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI) da Ordem dos 
Médicos
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Regime especial 
de comparticipação

Doentes com paramiloidose (Desp 
4521/2001); Doentes com Lúpus, 
Hemofilla e Hemoglobinopatias/
drepanocitose/talassémia (Desp 
11387-A/2003), Doença de 
Alzheimer (Desp 12459/2010 
- última actualização Desp 
5826/2011), Doença Bipolar/
Psicose Maniaco-Depressiva (Desp 
21094/99), Doença Inflamatória 
Intestinal/doença de Crohn e colite 
ulcerosa (Desp 1234/2007 - última 
actualização Desp 5822/2011), 
Artrite Reumatóide e Espondilite 
anquilosante (Desp 14123/2009), 
Opióides - dor oncológica 
moderada a forte (Desp 10279/2008 
- última actualização Desp 
5824/2011), Opióides - Dor não 
oncológica moderada a forte (Desp 
10280/2008 - última actualização 
Desp 5825/2011), Procriação 
medicamente assistida (Desp 
10910/2009 - última actualização 
Desp 8905/2010), Psoríase (Lei 
6/2010), Artrite reumatóide, 
espondilite anquilosante, artrite 
idiopática juvenil poliarticular e 
psoríase em placas - Dispensa 
exclusiva hospitalar (Desp 
18419/2010 - Outros importantes: 
Desp 20510/2008 - última 
actualização Desp 20510/2008 e 
respectiva declaração de rectificação 
286/2011), Fibrose Quistica (Desp 
24/89), Doentes insuficientes renais 
crónicos e transplantados renais 
(Desp 3/91 - última actualização 
Desp 8680/2011), Acesso à 
hormona eritropoietina humana 
recombinante pelos doentes 
insuficientes renais crónicos em 
diálise (Desp 9825/98 - última 
actualização Desp 5821/2011), 
Acesso às especialidades 
farmacêuticas contendo ferro 

Divulgamos de seguida a lista com os regimes especiais de 
comparticipação de medicamentos do Infarmed e coloca-
mos entre parêntesis a respectiva legislação aplicável.

para administração Intravenosa 
associado à hormona eritropoietina 
pelos doentes insuficientes renais 
crónicos (Desp 10/96), Acesso 
aos medicamentos antirretrovirais 
destinados ao tratamento da infecção 
pelo VIH - GFT 1.3.1 Medicamentos 
anti- infecciosos - Antivíricos 
– Antirretrovirais (Desp 14/91 - 
Actualizações relevantes - Desp 
280/96 - última actualização 
Desp 5772/2005), Hormona de 
crescimento (Desp Conjunto de 
26 de Janeiro de 1993 - última 
actualização Desp 2623/2010), 
Esclerose lateral amiotrófica/
ELA (Desp 8599/2009), Acesso 
ao medicamento Taloxa (dci: 
felbamato)/Síndroma de Lennox-
Gastaut (Des 13622/99), Paraplegias 
espásticas falimiares e ataxlas 
cerebolosas  (Desp 19972/99), 
Profilaxia da rejeição aguda do 
transplante alogénico renal (Desp 
6818/2004 - última actualização 
Desp 5823/2011), Profilaxia da 
rejeição aguda do transplante 
alogénico cardíaco (Desp 6818/2004 
- última actualização Desp 
5823/2011), Profilaxia da rejeição 
aguda do transplante alogénico 
hepático (Desp 6818/2004 - última 
actualização Desp 5823/2011), 
Doentes com Hepatite C (Portaria 
1522/2003 rectificado por Portaria 
274/2004), Esclerose Múltipla/
EM (Desp 11728/2004 - última 
actualização Desp 12456/2010), 
Doentes acromegálicos (Desp 
3837/2005 - última actualização/
Rectificação 652/2005), Doença 
de Crohn Activa Grave ou Activa 
com Formação de Fistulas - 
Dispensa exclusiva hospitalar (Desp 
4466/2005 - última actualização 
30994/2008).

i n f o r m a ç ã o   
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Transcrevemos de seguida a carta enviada pela OM ao 
Ministro da Saúde no dia 8 de Junho em que se aborda 
a temática do taskshifting. Nesta missiva a Ordem dos 
Médicos rejeita liminarmente que competências mé-
dicas sejam exercidas por outras classes profissionais 
realçando «o risco que daí advém para os Doentes e a 
desestruturação das Equipas de Saúde».

Taskshifting

«Conforme telefonema anterior, 
para evitar um desnecessário cons-
trangimento da agenda de V. Exa., 
vimos comunicar formalmente a 
imprevista impossibilidade da Ordem 
dos Médicos comparecer na audiência 
por nós solicitada e rapidamente 
marcada por V. Exa. para a próxima 
segunda-feira.
Agradecemos a disponibilidade de 
V. Exa. para dialogar com a Ordem 
dos Médicos sobre esta matéria, cuja 
análise gostaríamos de retomar no 
futuro, de preferência com base em 
alguma eventual proposta concreta do 
Ministério da Saúde à qual a Ordem 
dos Médicos possa prestar o seu 
contributo.
A questão do Taskshifting, discutida 
aliás a nível internacional, é extra-
ordinariamente complexa, nomea-
damente pelas implicações que tem 
em termos de responsabilidade ci-vil 
e penal.
Em defesa do direito dos Doentes a 
uma medicina qualificada, a Ordem 
dos Médicos rejeita liminarmente 
que competências médicas sejam 
exercidas por outras classes pro-
fissionais. O risco que daí advém 
para os Doentes e a desestruturação 
das Equipas de Saúde não justificam 
quaisquer voluntarismos por parte de 
profissionais de saúde não médicos.
Recordamos que há actos que são 
já naturalmente desempenhados por 
outros profissionais de saúde, mas 
dentro da Equipa de Saúde, no respeito 
pela alínea 3 do artº 9º dos DLs 176 
e 177/2009, e em estruturas de Saúde 
apropriadas e devidamente equipadas 
para actuação complementar urgente. 

São totalmente desaconselhados 
perigosos desvarios autonómicos 
ou a importação de modelos que 
funcionam, mas com conhecidas 
deficiências, em sistemas organizados 
com vastos recursos técnicos dispo-
níveis para actuar em qualquer 
eventualidade, o que implica custos 
financeiros muito elevados, ou em 
países sem alternativa para poderem 
fazer melhor e almejar a mais 
qualidade.
Para além de uma carta sobre esta 
mesma temática que enviámos 
recentemente a V. Exa, com consi-
derandos que estimamos como 
muito importantes e que reiteramos, 
recomendamos a leitura do artigo 
“Perinatal mortality and severe 
morbidity in low and high risk term 
pregnancies in the Netherlands: 
prospective cohort study”, BMJ 
2010;341:c5639.
Para facilitar o trabalho, transcre-
vemos integralmente as pertinentes 
e muito preocupantes, mas não 
inesperadas, conclusões: “Infants of 
pregnant women at low risk whose 
labour started in primary care 
under the supervision of a midwife 
in the Netherlands had a higher risk 
of delivery related perinatal death 
and the same risk of admission to 
the NICU compared with infants 
of pregnant women at high risk 
whose labour started in secondary 
care under the supervision of an 
obstetrician. An important limitation 
of the study is that aggregated data of 
a large birth registry database were 
used and adjustment for confounders 
and clustering was not possible. 
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However, the findings are unexpected 
and the obstetric care system of 
the Netherlands needs further 
evaluation.”
Do mesmo artigo parece-nos per-
tinente transcrever igualmente o 
primeiro período da introdução: 
“Perinatal mortality is an important 
indicator of the quality of obstetric 
care. The Peristat I and II studies, based 
on data from 1999 and 2004, showed 
that the Netherlands has almost the 
highest perinatal mortality (11.4 and 
10.0 per thousand) in Europe”.
Como se pode verificar, a Holanda 
tem um grave problema que seria 
muito infeliz reproduzir em Portugal! 
Certamente as grávidas portuguesas, 
devidamente esclarecidas, nunca o 
aceitariam.
A problemática do Taskshifting exi-
ge grande seriedade, ponderação, 
conhecimento técnico-científico e 
concordância generalizada, não sendo 
compaginável com aventureirismos, 
lutas de classes e decisões facilitistas 

ou de cedências a grupos profissionais.
A Saúde em Portugal necessita de paz 
social, consensos alargados e decisões 
com sólidos fundamentos técnicos 
e científicos, em nada beneficiando 
com hipóteses e afirmações desen-
quadradas do legítimo direito dos 
portugueses a cuidados de Saúde 
de Qualidade, desempenhados por 
profissionais com as competências 
próprias e adequadas.
Em primeiro lugar devem prevalecer 
sempre os interesses dos Doentes/
Cidadãos.
Consciente do momento muito difícil 
que Portugal atravessa, a Ordem dos 
Médicos manifesta, mais uma vez, 
a sua disponibilidade, tantas vezes 
desaproveitada, para um diálogo sério, 
franco e objectivo sobre todas as 
questões da Saúde em Portugal.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente
Prof. Doutor José Manuel Silva»

A problemática do 
Taskshifting exige 
grande seriedade, 
ponderação, conhe-
cimento técnico-
-científico e concor-
dância generalizada, 
não sendo compa-
ginável com aventu-
reirismos, lutas de 
classes e decisões 
facilitistas ou de 
cedências a grupos 
profissionais.

25 de Setembro 
Biblioteca Histórica 
da OM - Lisboa

Núcleo de História de Medicina da 
Ordem dos Médicos
O Núcleo de História de Medicina da Ordem dos Médicos (NHMOM), criado 
há três anos, é presidido pelo bastonário por inerência do cargo e dirigido por 
quatro colegas: Maria do Sameiro Barroso, Victor Machado Borges, António 
Aires Gonçalves e Paulo Coelho. Pretendemos congregar todos os médicos que 
apreciem a História da Medicina, em todas as suas vertentes, cientes da relevância 
de muitos trabalhos dispersos e que aqui poderão encontrar um espaço de 
partilha e de visibilidade.
 Convidamos todos os que sentirem essa motivação para um encontro 
inaugural, em 25 de Setembro de 2012 (3ª feira), às 21.00h, na Biblioteca Histórica 
da Ordem dos Médicos, em Lisboa, na qual o nosso colega Carlos Vieira Reis 
apresentará a conferência “História da Ordem do Médicos”. A participação nas 
conferências é gratuita.
 A sessão contará com a presença do nosso Bastonário, José Manuel Silva e do 
Presidente da Secção Regional do Sul, António Pereira Coelho. 
 Na prossecução dos seus objectivos, o Núcleo organizará um ciclo de oito 
conferências, de Outubro de 2012 a Junho de 2013, a realizar todos os meses 
(excepto Dezembro).
 O Núcleo é aberto a todos os colegas que manifestem o seu interesse, 
solicitando a direcção, que contactem a nossa secretária, Sr.ª D. Manuela Oliveira, 
para registo (e-mail: manuela.oliveira@omcne.pt).
 Recomendamos a consulta do Portal oficial da OM e a participação activa 
na página do NHMOM no facebook onde poderá ser consultado o programa 
actualizado de todas as nossas iniciativas.
       A Direcção do NHMOM
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O segredo médico 
impõe-se em todas 

as circunstâncias 
dado que resulta 

de um  direito  
inalienável de todos 

os doentes

Publicamos o relatório final de um processo resultante 
da violação do dever de segredo profissional por parte 
de uma médica que exibiu num congresso uma fracção
de um filme com imagens de menor, que havia obtido 
referindo que a filmagem era útil para o ensino da me-
dicina, afirmação que, por si só, não legitima a exibição 
das imagens por não ser susceptível de criar no des-
tinatário de tal afirmação a convicção de que o vídeo 
seria exibido no ensino da medicina. O caso reprodu-
zido é paradigmático da necessidade de, previamente à 
exibição das imagens num congresso médico, se obter 
de forma expressa a autorização dos representantes 
legais do menor.

Violação do dever de segredo 
em congresso médico

RELATÓRIO FINAL
1. O presente processo foi instaurado 
na sequência de participação do ... , 
datada de ...
2. O conteúdo da participação é o 
seguinte:
«Apresento a V. Exa., os meus 
respeitosos cumprimentos.
Venho pela presente, expor e requerer 
a Vossa Excelência como segue:
O meu filho, ... foi sempre 
acompanhado, desde o nascimento 
pelo pediatra. Acontece que, no ano 
transacto, a criança teve necessidade 
de ser submetida a uma consulta de 
urgência, devido a uma amigdalite 
no Hospital ... . Nessa data, fomos 
alertados para o comportamento do 
meu filho, tendo sido aconselhado 
submeter o menino a uma consulta 
comportamental. Fomos então 
encaminhados para uma consulta 
no Hospital ...,, para efectuar uma 
avaliação do comportamento da 
criança, tendo-nos sido comunicado 
que o menino deveria ser submetido 
a exames médicos de despistagem 
de autismo e que deveria iniciar de 
imediato o jardim de infância.
Perante tal suspeita, não tivemos 
outra alternativa senão, pesquisar 
o mercado, no sentido de tentar 

Conselho 
Disciplinar Regional 

do Norte 

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

encontrar um especialista na área 
do autismo. Foi então que nos 
aconselharam a Dr.a .... Uma vez 
estabelecido o contacto, conseguimos 
uma consulta no Hospital ... .
Assim, em Novembro do ano passado, 
foi aberto um processo no Hospital 
e o ... foi consultado. Na consulta 
estavam presentes três médicos, dos 
quais, um, que era quem dirigia a 
consulta, a Dr.a ... .
Nesta consulta estava o menor, o avô 
... e a mãe ... . Consultado e avaliado 
o comportamento do menor, a Dr,a 
afirmou como a seguir se indica: 
“isto são estereótipos!”, “é autismo 
puro!”, “não pensem que é uma 
situação leve, é uma situação grave!”. 
Acrescentando de seguida, que o ... 
teria de ser submetido a uma série 
de exames, tendo-nos inclusivamente 
encaminhado para uma clínica de 
tratamento e acompanhamento 
comportamental no ... através de uma 
carta de recomendação dirigida à 
Professora Dra 
No fim da consulta, solicitou 
que se dirigissem ao corredor 
junto ao gabinete para filmar o 
comportamento da criança. Nessa 
altura foi questionado o porquê da 
necessidade de filmar o menor, ao 
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que a Dr.a respondeu que seria para 
avaliar a evolução do comportamento 
de menor em futuras consultas, 
isto é, para avaliar a evolução 
comportamental do ... .
Entretanto por nossa iniciativa, o ...    
começou a frequentar a instituição 
..., no sentido de ser acompanhado e 
avaliado em termos comportamentais. 
Sucede que, em ... estivemos presentes 
numa reunião, na ... , onde nos foi dado 
conhecimento do desenvolvimento 
comportamental do ..., tendo-nos sido 
explicado que a partir de ... , o menino 
passaria para a terapia da fala. No 
fim da reunião, qual não foi o nosso 
espanto quando uma das estagiárias, 
terapeutas do ... nos referiu que o 
tinha visto conjuntamente com o avô 
e a mãe numas imagens que tinham 
passado num congresso em ..., numa 
apresentação da Dr.a ... .
Investigada a situação, cheguei à 
conclusão que a referida Dr.a ... utilizou 
indevidamente, sem o consentimento 
expresso dos pais do ... , imagens que 
captou indevidamente. Saliente-se que, 
o que foi referido para a obtenção 
das imagens era que aquelas seriam 
utilizadas na causa própria do ... , para 
avaliar a evolução comportamental 
do menor, e nunca em momento 
algum para utilizar num Congresso. 
Caso tal nos fosse comunicado, nunca 
permitiríamos a filmagem do menor.
Chamamos à atenção de que a consulta 
foi efectuada num Hospital Público, 
tendo esta pessoa sem qualquer ética 
ou brio profissional usado imagens 
não autorizadas mentindo-nos sobre 
o seu uso, captadas nesse mesmo 
Hospital Público, para fins meramente 
de promoção pessoal.
Assim,   está  a   causa   do   Direito  à   
honra,   ao  bom-nome,   à privacidade 
do menor, mãe e avô do   Esta 
utilização indevida do filme constitui 
ilícito criminal, susceptível de 
procedimento criminal.
Assim, e antes de proceder à respectiva 
participação crime da referida Médica, 
vimos pelo presente solicitar a V.  Exa.  
o respectivo procedimento disciplinar 
contra a visada, porquanto a mesma 
não está a actuar deontologicamente. 
Nestes termos, aguardamos o ulterior 

processual.
Mais informamos que, nesta data 
segue cópia da presente participação 
para o Hospital....
Para efeito de instrução do processo 
disciplinar que urge contra a 
referida Dr.a ... , juntamos o Rol de 
Testemunhas que presenciaram os 
factos supra relatados, bem como a 
Relatório Provisório do Congresso 
onde foram exibidas as imagens do 
meu filho ....
3. A participação anexava cópia de 
anúncio do Congresso ... .
4. Notificada para se pronunciar 
sobre o teor da participação, a Exma. 
Senhora Dra. ... respondeu o seguinte:
« ... , Pediatra do ... , vem por este 
meio responder a uma participação 
(processo disciplinar número ...) 
efectuada pelo pai do doente 
... , nascido a ... , de que tomei 
conhecimento no dia ... (data em que 
me foi entregue pelo Director do 
Serviço de Pediatria).
Segundo o pai do doente, que não 
compareceu à consulta, o meu 
comportamento perante o seu 
filho foi “incorrecto e inqualificável, 
com finalidades mesquinhas e com-
pletamente insensíveis”. O pai da 
criança começa por dizer que o filho 
recorreu à minha consulta porque 
lhes fui indicada como especialista 
em autismo, depois de ter passado 3 
anos sem ter obtido um diagnóstico 
ou orientação do seu filho. Omitiu 
o facto de ter recorrido à consulta 
através de um pedido pessoal a uma 
médica minha amiga ..., de quem 
os avós paternos e ele próprio são 
também amigos pessoais. Este facto 
é relevante pois indicia o clima de 
confiança e simpatia com que os 
recebi na minha consulta em ... e 
não ... desse ano como o pai refere. 
Descreve ainda que à minha consulta 
assistiram a mãe da criança, o avô 
paterno e duas outras médicas.
Estas médicas poderão corroborar 
toda a informação que disponibilizo 
nesta resposta. Durante a mesma 
consulta o pai afirma que eu disse 
“é autismo puro”, referindo-me ao 
seu filho. Essa expressão não é por 
mim usada uma vez que não existe 

“autismo puro” mas sim várias 
patologias com diferentes espectros 
de severidade que pertencem ao 
grupo das perturbações do espectro 
do autismo. Afirma também que 
pedi vários exames subsidiários ao 
doente e o orientei para um centro 
de tratamento específico. Acrescento 
que os pais não efectuaram os exames 
subsidiários (complementares) que 
solicitei e que faltaram às minhas 
consultas subsequentes (como se 
pode verificar no registo informático 
da consulta).
Em seguida o pai diz que eu filmei o 
doente no corredor sem ter pedido 
consentimento. Esta afirmação é falsa. 
Filmei o doente dentro do consultório, 
após ter pedido consentimento aos 
familiares que o acompanhavam 
dizendo efectivamente que o vídeo 
era para mim um instrumento útil na 
avaliação da evolução dos doentes 
mas também no ensino da medicina. 
Os familiares consentiram que eu 
efectuasse a filmagem tal como 
se pode ver no vídeo através da 
colaboração fantástica do avô.
No vídeo apenas é visível a criança e 
o avô de perfil, não aparecendo a mãe 
no vídeo, motivo pelo qual, não se 
compreende como é que a estagiária 
refere que, e passo a citar “o tinha 
visto conjuntamente com o avô e a 
mãe numas imagens “ — refira-se que 
falam em imagens e não num filme, 
o que desde logo ilustra a duração 
do mesmo. Sublinho que trabalho 
num hospital universitário e sou 
professora da cadeira de ... para além 
de fazer formação à quase totalidade 
de internos de da região ... . Como tal, 
tenho a preocupação de documentar 
diferentes situações clínicas de forma 
a transmitir melhor os conhecimentos 
médicos. Contudo o material de 
vídeo ou fotos é somente utilizado 
por mim e nunca é publicado em 
revistas científicas ou livros sem o 
consentimento informado da família 
dos doentes. Lamento não ter pedido 
por escrito o consentimento à mãe 
do doente mas, dado o clima da 
consulta ser amigável e de confiança 
mútua tal não foi efectuado (estava a 
consultar amigos de meus amigos...). 
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recebi de “braços abertos” na minha 
consulta não tenham tido a gentileza 
de esclarecer pessoalmente um mal 
entendido lamentável. Penso que 
existiu um problema de comunicação 
relacionado com o facto do pai da 
criança não ter assistido à consulta e 
ter recebido informações erróneas de 
uma terapeuta inexperiente e pouco 
profissional. Como mãe de uma jovem 
com ... compreendo muito bem a dor 
dos pais e a susceptibilidade ao olhar 
dos outros. Reafirmo que não quis 
de algum modo expor uma criança, 
mas sim ensinar os profissionais de 
saúde a identificar comportamentos 
particulares que permitem diagnos-
ticar mais atempadamente uma 
doença do neurodesenvolvimento, 
permitindo iniciar terapias adequadas 
precocemente.
Nestes termos, e perante o supra 
exposto, reafirmo mais uma vez que 
considero que não violei qualquer 
lei, nem pratiquei qualquer ilícito, 
atendendo a que o referido vídeo, 
conforme já referi, foi divulgado 
apenas e tão só nessa reunião de 
âmbito exclusivamente cientifico, 
como meio adequado para realizar 
um interesse público e relevante -para 
bem de todos os profissionais de 
saúde, que se encontravam presentes 
na referida reunião».
5.  Tendo em conta que os conteúdos 
da participação e da resposta 
apresentada pela   Médica   participada  
continham  indícios  suficientes  
da   prática  de  ilícito disciplinar foi 
proferido Despacho de Acusação 
contra a Exma. Senhora Dra. ... , no 
qual esta foi acusada dos seguintes 
factos:
5.1. A Exma. Senhora Dra. ... , médica 
Pediatra e ... do Departamento de ... 
do ... consultou, ... , naquele Hospital, o 
menor.
5.2. No decurso dessa consulta, a 
Arguida filmou o doente em causa, 
de forma a documentar em imagem a 
situação clínica do doente.
5.3. Tal filmagem foi consentida  pelos 
familiares do menor então presentes 
na consulta,  informados que foram  
pela Arguida de que  o  respectivo  
vídeo  era  instrumento  útil   na  

avaliação da situação clínica do doente.
5.4. A Arguida participou no 
Congresso ... , que teve lugar entre os 
dias ... no ... .
5.5. A   Arguida   integrou   o   painel   
temático   daquele   Congresso, pro-
gramado paras as ... do dia ... , onde 
efectuou intervenção sob o tema ... .
5.6. Durante aquela intervenção, a 
Arguida exibiu aos congressistas 
presentes - sob o título ... - uma 
fracção do filme que havia obtido do 
menor em consulta, o qual mostrava o 
menor ... a brincar, de forma repetitiva, 
com o seu avô.
5.7. A Arguida reproduziu o referido 
vídeo sem que para tanto tivesse 
obtido o consentimento prévio quer 
dos pais do menor quer do familiar 
que com ele interagia.
5.8. Ainda que a reprodução daquela 
filmagem o tivesse sido em sede de   
congresso   médicos,   e   perante   a   
comunidade   científica, impunha-
se à médica, ora Arguida, obter a 
respectiva e prévia autorização dos 
visados, designadamente do doente 
e, no impedimento deste, dos seus 
representantes legais.
5.9. Não o tendo feito, usou de forma 
desautorizada a imagem dos visados, 
pondo em causa a sua privacidade 
e direito à imagem, bem como 
desrespeitou o dever de segredo 
médico a que está vinculada.
6. No Despacho de Acusação, a 
Arguida foi ainda notificada das normas 
violadas pelo seu comportamento 
e que este era punível com a pena 
disciplinar de Advertência.
7. Notificada do Despacho de 
Acusação, a Exma. Senhora Dra. ... 
apresentou a seguinte Defesa:
«l- Confirmo todas as declarações que 
fiz anteriormente, sublinhando que 
filmei o doente no meu consultório, 
após  ter pedido consentimento 
aos familiares que o acompanhavam 
dizendo efectivamente que o vídeo 
era para mim um instrumento útil na 
avaliação da evolução dos doentes mas 
também para o ensino da medicina,
Os  familiares consentiram  que  eu  
efectuasse a  filmagem  tal como 
se pode ver no vídeo através da 
colaboração fantástica do avô. No 
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Apresentei efectivamente uma fra-
cção de vídeo com duração menor 
que um minuto no congresso... , que 
mostrava o menor completamente 
vestido a brincar com o avô de forma 
repetitiva. Reitero que a mãe nunca 
é mostrada no vídeo. O título deste 
pequeno vídeo era precisamente 
.... O documento apresentado não 
era nominativo, isto é, não tinha a 
identificação do doente ou familiar, 
nem revelava um diagnóstico ou 
fazia apreciação ou juízo de valor. 
Em momento algum da minha 
apresentação afirmei que a criança 
tinha autismo. Mais, informo que a 
reunião onde o vídeo foi apresentado, 
era uma reunião científica destinada a 
profissionais de saúde que têm como 
norma obedecer ao sigilo profissional.
Foi portanto um acto praticado em 
meio adequado, com o objectivo de 
transmitir informações de interesse 
público legítimo e relevante, não 
podendo por isso, a sua apresentação 
ser considerada como ilícito criminal, 
como se pretende fazer crer.
Lamento que uma Terapeuta 
estagiária tenha procedido de 
forma inadequada e pouco ética, 
comentando publicamente as imagens 
que visualizou num congresso 
médico. Acrescento ainda que o 
referido vídeo nunca foi fornecido ou 
disponibilizado a outros médicos e 
apenas foi apresentado na já referida 
reunião no meu computador portátil. 
Lamento que a mostra do vídeo 
tenha sido interpretada como um 
comportamento oportunista de uma 
médica sem princípios éticos que 
pretendia promover-se pessoalmente. 
Só alguém que não me conhece 
poderia efectuar tal juízo de valor.
Sou Pediatra ..., Tenho tido ao longo 
da minha carreira de ... anos, um 
papel importante no ensino da ... 
e sou reconhecida como uma boa 
profissional dentro e fora do nosso 
país. Para além do mais, orgulho-me 
de ter um bom currículo científico. 
Parece-me portanto completamente 
descabido afirmar que usei uma 
criança sem diagnóstico definitivo 
para me promover. Por fim lamento 
que os pais de um doente que eu 
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vídeo apenas é visível a criança e o 
perfil do avô.
A testemunha abaixo indicada 
(médica que assistia à consulta) pode 
confirmar as minhas declarações.
2- Anexo declaração do Dr. ... , médico 
que me convidou para proferir a 
palestra no Congresso,  em que o 
mesmo afirma que o objectivo do 
congresso foi o de sensibilizar e 
ensinar profissionais de saúde na área 
das perturbações do desenvolvimento, 
que não recebi quaisquer honorários 
para proferir a palestra e ainda que 
durante a palestra nunca identifiquei 
os doentes ou famílias nem fiz 
considerações sobre a vida pessoal 
dos mesmos».
8. A Defesa acabada de transcrever 
anexava a Declaração na mesma 
mencionada.
9. Cumpre apreciar e decidir.
10. Consideramos provado - porque 
nisso concordam participante e 
participada, e esta o confessa - que 
no Congresso ... , concretamente no 
painel ... que teve lugar no dia ... no 
... , a Médica participada exibiu aos 
congressistas uma fracção do filme 
que havia obtido do ... em consulta 
a este realizada, o qual mostrava o 
menor a brincar, de forma repetitiva, 
com o avô.
11. O Participante alega que a 
autorização para a filmagem do menor 
foi dada em virtude de a  Médica ter 
dito que tal  seria  útil  para avaliar 
a  evolução do comportamento do ... 
em futuras consultas.
12. A Médica Participada, por sua vez, 
alega que, para além disso, afirmou 
também que a filmagem seria útil para 
o ensino da medicina.
13. Mesmo concedendo que a Médica 
tenha afirmado que a filmagem do 
menor era útil para o ensino da 
medicina, consideramos que tal 
afirmação, por si só, não legitima a 
exibição das imagens nos termos e 
nas condições em que foram feitas.
14. Em primeiro lugar, a afirmação de 
que o vídeo seria útil para a médica 
como instrumento para o ensino da 
medicina não é, por si só, susceptível 
de criar no destinatário de tal 
afirmação a convicção de que o vídeo 

vai ser exibido no ensino da medicina.
15. O vídeo pode ser útil para a médica 
no sentido de esta ficar com imagens 
documentadas, a serem vistas apenas 
por si, e as impressões e conclusões 
retiradas de tais imagens virem a ser-
lhe úteis no ensino da medicina.
16. Em   segundo   lugar,   e   por  
maioria  de   razão,   a   mesma   
afirmação   não  é suficientemente 
explícita no sentido de criar no seu 
destinatário a convicção de que está 
a autorizar a exibição de imagens do  
menor e do seu  avô num congresso 
médico.
17. A exibição das imagens num 
congresso médico implicaria, por parte 
da médica Participada, a obtenção de 
prévia e expressa autorização dos 
representantes legais do menor e do 
avô deste.
18. A exibição das imagens sem a prévia 
e expressa autorização daqueles 
constitui um comportamento 
inadequado à dignidade da profissão 
médica e violador do segredo 
profissional.
19. «O segredo médico impõe-se 
em todas as circunstâncias dado que 
resulta de um  direito  inalienável de 
todos os doentes»  -  art°  86°,   n°  l,  
do  Código Deontológico.
20. Este direito  inalienável  não  pode 
ser colocado em  causa  pelo facto  de  
o objectivo do congresso ter sido «o 
de sensibilizar e ensinar profissionais 
de saúde  na  área  das perturbações 
do  desenvolvimento»,  sendo  certo  
que  a exibição das imagens nessas 
circunstâncias não tem em vista o 
exclusivo interesse do doente.
21. Importa ainda referir que o 
presente processo não tem em 
vista avaliar a competência, o brio 
profissional e o curriculum da Senho-
ra Dra. … O que aqui está em causa 
é, tão só, saber se esta podia, nas 
circunstâncias e condições em que fez, 
reproduzir as imagens do mencionado 
vídeo.
22. Consideramos  desnecessária   a   
inquirição   das  testemunhas indica-
das   pela Médica   Participada.   Com   
efeito, na perspectiva da defesa   
apresentada,   o interesse de tal inqui-
rição seria apenas o de confirmar 
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se a Médica informou ou não que a 
filmagem se destinava também ao 
ensino médico.
23. Ora, como resulta do exposto, 
tal informação, ainda que tivesse 
sido prestada, não seria susceptível 
de desculpabilizar ou atenuar o 
comportamento da Médica parti-
cipada, sendo ainda certo que a pena 
de advertência proposta no Despacho 
de Acusação é já a mais leve das penas 
disciplinares.
24. Assim, consideramos integralmente 
provados os factos constantes do 
Despacho de Acusação, especificados 
nas várias alíneas do n° 5, supra, e 
aqui dados como integralmente 
reproduzidos.
25. Tais factos consubstanciam um 
comportamento violador do disposto 
nos art°s 10°, 85° e 86° do Código 
deontológico da Ordem dos Médicos.
Em face do exposto, proponho que à 
Exma. Senhora Dra. ... seja aplicada a 
pena disciplinar de Advertência, nos 
termos do disposto nos art°s 12°, ai. 
a), 14° e 15° do Estatuto Disciplinar 
dos Médicos.

Porto, 10 de Julho de 2012. 
A Relatora,
Dra. Damieta Figueiredo

A exibição das imagens 
sem prévia e expressa 
autorização constitui 
um comportamento 
inadequado à dignidade 
da profissão médica e 
violador do segredo 
profissional.
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Que futuro para a Europa?
No âmbito do ciclo ‘Este é um momento de decisão: 
- que futuro…?’, realizou-se no dia 17 de Julho mais 
uma conferência na Ordem dos Médicos. O euro-
peísta Mário Soares foi o conferencista convidado 

e falou à assistência sobre a sua visão para uma 
Europa mais unida e mais forte. Defenden-

do a necessidade de um novo Governo em 
Portugal, considerou que os Médicos de-

ram um exemplo de cidadania ao fazerem 
greve e saírem à rua em defesa do SNS, uma 
conquista democrática que veio com a nor-
malização democrática e a constituição do 
pós-25 de Abril, que «não deve nem pode 
ser posta em causa». Sobre o futuro da Euro-
pa, o conferencista foi peremptório: «A Eu-
ropa pode sair da crise, com a condição que 
creia em si mesma. A única solução para a 
Europa é mais Europa, com um Governo eu-
ropeu e um Governo político e económico 
para Portugal também, outro e melhor Go-
verno, como a maioria da população está a 

defender e a reclamar». Reproduzimos integralmen-
te a conferência do antigo presidente da república e 
fundador do PS, Mário Soares.

«Agradeço o vosso convite, que mui-
to me honra, para participar no ciclo 
de Conferências intitulado “Este é 
um tempo de decisão: que futuro?”
Começo por vos felicitar por terem 
participado na greve dos médicos em 
defesa do Serviço Nacional de Saúde 
que foi, sem dúvida, uma das conquis-
tas mais importantes da normaliza-
ção democrática que ocorreu após o 
25 de Abril. O Povo Português - e em 
especial os utentes do SNS - assim o 
entenderam, como se viu durante a 
greve de dois dias da passada semana. 
Perceberam bem o que estava - e 
está - em jogo.
Pediram-me para vos falar, no quadro 
do citado Ciclo de Conferências, so-

bre o futuro da Europa. Tarefa nada 
fácil, porque se trata, como sabem, de 
um futuro particularmente imprevi-
sível, dada a situação de crise global 
que a Europa atravessa há, pelo me-
nos, três anos. E que ultrapassa de 
longe o “caso português”. Dada a 
incapacidade, a falta de coragem dos 
seus dirigentes institucionais e tam-
bém, em grande medida, nacionais, 
das várias nacionalidades.
Como se sabe, a Europa - da zona 
euro, especialmente - está em risco 
de poder desagregar-se. Está de facto 
à beira do abismo, como têm alerta-
do vários europeístas de grande 
reputação como Helmut Schmidt, 
Helmut Kohl, Jacques Delors, Felipe 
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Gonzalez, Michel Rocard, Jacques 
Attali e alguns outros. Sem esquecer 
economistas, prémios Nobel, como: 
Joseph Stiglitz e Paul Krugman.
A União Europeia, como instituição, 
está há bastante tempo paralisada. A 
Comissão Europeia, presidida, como 
se sabe, por Durão Barroso, é um ex-
emplo disso, bem como o Presidente 
da União, Von Rompuy, a respon-
sável pelas relações internacionais, 
a britânica, Catherine Ashton, Mario 
Draghi, presidente do Banco Cen-
tral Europeu, que pareceu, desde o 
início do seu mandato, ter vontade 
política de encontrar uma solução fi-
nanceira para salvar a União da situa-
ção dramática em que se encontra, 
mas que tem vindo a ser travado nas 
suas iniciativas pela dupla, Chancel-
er Merkel e o ex-Presidente Sar-
kozy, que podiam ter salvo a Grécia 
quando começou a ter dificuldades e 
não o fizeram, o que foi de uma ir-
responsabilidade que não deve ser 
esquecida.
Com efeito, com o passar do tempo, 
a agressão dos mercados usurários 
agravou-se e a crise financeira (que se 
foi tornando também económica, so-
cial, política, de falta de solidariedade 
e civilizacional) agravou-se, fazendo 
com que o caso grego fosse conta-
gioso. Primeiro foi a Irlanda; depois 
Portugal; e agora a Espanha, a quarta 
economia da zona euro; e também 
a Itália, país fundador da União e a 
terceira economia europeia. O que 
não só pode paralisar a Europa e 
enfraquecer tremendamente o euro, 
como já está a contaminar mais Esta-
dos-membros, como a França, contá-
gio europeu que, se não for travado, 
atingirá a própria Alemanha que será, 
entre os Estados europeus, o que 
virá a perder mais, com a desagrega-
ção do projecto europeu e o fim do 
euro. Sem sombra de dúvida.
O Reino Unido, sempre teve um pé 
na União Europeia e outro na Améri-
ca e sempre viu o projecto europeu 
apenas como uma Comunidade de 
Livre Câmbio (uma espécie de EFTA 
em ponto grande). Nunca quis entrar 
na zona euro, dado que a sua moeda 
sempre foi a libra esterlina. Resolveu 

agora ameaçar com um referendo, 
sob a batuta do seu primeiro-minis-
tro, David Cameron, com a intenção 
de desagregar a União e acabar com 
o euro. Mas saiu-se mal.
Se assim acontecesse, cometeria um 
erro gravíssimo porque perderia a 
sua ligação com a União Europeia, se 
esta não viesse a cair no abismo, aliás, 
contra a vontade expressa do Presi-
dente Obama.
No entanto, há um vento novo que 
está a soprar na Europa, como a 
vitória do Presidente francês, Fran-
çois Hollande tem demonstrado. A 
última Cimeira Europeia, de 27 de 
Junho passado, ao contrário das out-
ras, não foi completamente inútil. O 
dogma da inevitabilidade das medidas 
de austeridade foi abertamente criti-
cado por alguns Estados-membros 
que consideraram - e bem, quanto a 
mim - que a austeridade só conduz 
a maior recessão e a um aumento 
explosivo do flagelo do desemprego. 
O que só prejudica o futuro que, a 
continuar assim, será muito negro. 
É o que está hoje à vista nos Esta-
dos vítimas, dirigidos por mercados 
usurários, como a Grécia, a Irlanda, 
Portugal, Espanha e, proximamente, 
como é óbvio, a própria Itália. Sem 
exclusão da França.
Hollande tem outra visão relativa-
mente ao futuro. Tem excelentes 
relações com o SPD (Partido Social-
Democrata alemão e com os Verdes 
que, em conjunto, somam muitos vo-
tos, a maioria creio), com o primeiro-
ministro italiano (Mario Monti e o 
Partido Democrático italiano) e falou, 
quando da celebração dos 50 anos 
do entendimento franco-alemão, 
com a Chanceler Merkel, tendo-lhe 
arrancado a ideia de que “a salvação 
do euro só tem futuro com o avanço 
para uma União Política europeia”, 
como escreveu Teresa de Sousa, no 
seu artigo do Público de Domingo 
passado. Quem tal esperaria?...
É nesse sentido, penso, que há um 
movimento novo, embora complexo, 
que sopra na Europa - sobretudo 
entre as populações e as elites eu-
ropeias - com o objectivo indispen-
sável de salvar o euro e impedir a de-

A Troika 
transformou 
Portugal, um Estado 
com nove séculos 
de História e com as 
mesmas fronteiras, 
numa espécie de 
protectorado. E 
para mostrar mais 
subserviência, o 
Governo tentou ir 
além da Troika. 
Ao cabo de um ano, 
os resultados são 
desastrosos e estão 
à vista.
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sagregação da União, que a ninguém 
convém. É, ao mesmo tempo, uma 
questão de bom senso, que se está 
a impor mesmo a alguns dirigentes 
europeus ultra-conservadores e, por 
isso mesmo, incapazes de ver claro 
as situações. De resto, como diz o 
ditado “o pior cego é aquele que não 
quer ver”...
Portugal foi o terceiro Estado euro-
peu a “ajoelhar” perante os merca-
dos especulativos e as Agências de 
rating. Por razões várias que um dia a 
História esclarecerá. Estava, objectiva-
mente, à beira da bancarrota e tinha 
a pressão dos bancos em pânico. 
Uma ajuda financeira externa era 
indispensável. Contudo, simultanea-
mente, as pressões, vindas de vários 
lados,  foram enormes, o que deter-
minou a queda do Governo Sócrates. 
Entrou-se em eleições legislativas 
que deram a vitória ao PSD e daí ao 
Governo de Passos Coelho em co-
ligação com o PP/CDS. Assim, os dois 

Partidos fizeram maioria. O PS - uma 
vez eleito, por grande maioria, um 
novo Secretário-Geral, António José 
Seguro - ficou na Oposição, embora 
com a responsabilidade de ter assi-
nado o primeiro memorando com a 
Troika. Onde isso vai, hoje? Porque 
tudo tem vindo a modificar-se, com 
os sucessivos PECs.
Passou um pouco mais de um ano. O 
Governo Passos Coelho revelou-se 
uma decepção. A sua ideologia neo-
liberal sobrepôs-se a tudo, como se 
as medidas de austeridade contas-
sem mais, para o Primeiro-Ministro 
e para alguns Ministros, como o das 
Finanças, do que as necessidades das 
pessoas e a coesão nacional. A paral-
isação dos diferentes ministérios tor-
nou-se a regra. Passos Coelho, quis 
ser visto como o discípulo dilecto 
da Senhora Merkel, aliás, na sua pior 
fase... A Troika transformou Portu-
gal, um Estado com nove séculos de 
História e com as mesmas fronteiras, 
numa espécie de protectorado. E 
para mostrar mais subserviência, o 
Governo tentou ir além da Troika. Ao 
cabo de um ano, os resultados são 
desastrosos e estão à vista.
A economia portuguesa parou: a reg-
ra é a recessão, sempre a aumentar. 
O flagelo do desemprego também 
tem vindo a subir sempre. Passou 
os 15% e tudo aponta para que vá 
aumentar mais. O descontentamento 
das pessoas é cada vez maior. Basta 
andar nas ruas e ouvi-las. O Estado, 
que era suposto ter emagrecido não 
perdeu as suas “gorduras”. Pelo con-
trário. O objectivo parece ser tão só 
arrasar o Estado Social, o mundo do 
trabalho e a classe média. A econo-
mia paralela tornou-se a regra. Quan-
do as pessoas vêm os seus filhos, sem 
poder estudar (por falta de dinheiro) 
e a alimentarem-se mal - quando 
não passam fome - é evidente que o 
descontentamento cresce e com ele 
a criminalidade e o roubo. 
Fez-se insensatamente o apelo à emi-
gração, que desta vez está a atingir 
sobretudo os licenciados e os mais 
dotados. Todo o esforço feito no 
domínio da Ciência, com o ex-minis-
tro Mariano Gago, do Conhecimento 
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Os médicos 
deram-nos 

um exemplo 
extraordinário com 
a greve que obrigou 
o ministro da Saúde 
a voltar ao diálogo e 
a dar o dito por não 
dito. Não teve outro 
remédio. As pessoas 

- e a cidadania 
consciente - contam 

muito mais do que 
os números e o 

dinheiro.
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e da Cultura, está a ser posto em 
causa, o mesmo sucedendo com as 
Universidades públicas, que atingiram 
níveis de qualificação nunca antes 
atingidos e estão a sofrer cortes ina-
ceitáveis.
Um ano depois da posse do actual 
Governo, Portugal, indiscutivelmente, 
está muito pior do que antes. E se 
a política do Governo continuar no 
mesmo sentido, o que não acredito, 
no fim de 2013 estaremos ainda mui-
to pior...
Felizmente a política europeia - ape-
sar das grandes responsabilidades 
que os seus dirigentes têm, dado o 
seu o ultra-conservadorismo neo-
liberal - está, pela força das coisas, a 
evoluir. Para melhor. Porque há a con-
sciência que o euro não pode acabar 
- seria uma tragédia para a própria 
Alemanha - e a União Europeia tem 
de evoluir, afastando as políticas de 
austeridade e procurando salvar a 
União Europeia no reforço das suas 
economias e diminuindo substancial-
mente o desemprego. Foram trinta 
anos de bem-estar - os trinta glorio-
sos anos - e de progresso social, que 
os sociais-democratas e a democra-
cia cristã deram à Europa, tornando-a 
um modelo para o Mundo inteiro. 
Seria, assim, um crime inaceitável 
destruir esse passado, bem com a 
democracia e a solidariedade entre 
Estados. Para quê? Para voltarmos 
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O Serviço Nacional 
de Saúde bem como 
todas as grandes 
conquistas sociais 
que vieram com 
a normalização 
democrática - e a 
Constituição, do pós 
25 de Abril - não 
devem, nem podem, 
ser postas em causa.

aos conflitos do passado; aos nacio-
nalismos assanhados e a uma nova 
guerra mundial? Se os dirigentes eu-
ropeus assim entendessem - apesar 
dos avisos e alertas que receberam 
- cometeriam um crime sem perdão. 
Deveriam ser julgados no TPI (Tribu-
nal Penal Internacional), por crime 
contra a humanidade.
Termino. Os médicos deram-nos um 
exemplo extraordinário com a greve 
que obrigou o ministro da Saúde a 
voltar ao diálogo e a dar o dito por 
não dito. Não teve outro remédio. 
As pessoas - e a cidadania consci-
ente - contam muito mais do que 
os números e o dinheiro. O Serviço 
Nacional de Saúde bem como todas 
as grandes conquistas sociais que vi-
eram com a normalização democráti-
ca - e a Constituição, do pós 25 de 
Abril - não devem, nem podem, ser 
postas em causa. O Povo não o quer, 
como tem sido visto e demonstrado, 
nas ruas e por toda a parte.
Como disse, recentemente, o ilustre 
sociólogo francês, Alain Touraine “a 
Europa vai mal, mas não houve ca-
tástrofe (...). A Europa pode sair da 
crise, com a condição de que creia 
em si mesma. A única solução para a 
Europa é mais Europa”. Para Portugal 
também. Outro e melhor Governo. 
Como a maioria da população está a 
perceber e a reclamar.»
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Na cerimónia de tomada de posse dos 
Colégios da Especialidade, José Manuel 
Silva, presidente da Ordem dos Mé-
dicos, agradeceu a todos os colegas 
«a sua disponibilidade para trabalhar 
para o bem comum», alertando as 
novas direcções para o muito traba-
lho que é solicitado aos Colégios, um 
trabalho que é feito «com dedicação, 
por carolice e convicção» e que «vai 
ocupar muitas horas vagas de noites 
e fins-de-semana mas que é essencial 
para a Ordem porque o pilar da insti-
tuição são precisamente os Colégios», 
explicou, reafirmando que a OM sem 
os Colégios «não existiria» pois não 
poderia fazer formação nem dar pare-
ceres técnicos. «A verdadeira Ordem 
são os Colégios» e é a imagem do tra-
balho desses órgãos que se traduz na 
imagem da instituição.
Referindo-se ao momento actual na 
saúde, o presidente da OM foi peremp-
tório: «Estamos numa encruzilhada na 
qual ou sabemos defender a dignidade 

Tomada de posse dos Colégios 
da Especialidade da OM
Realizou-se no dia 20 de Junho a tomada de posse 
das Direcções dos Colégios da Especialidade da Or-
dem dos Médicos. José Manuel Silva, presidente da 
OM, agradeceu a disponibilidade dos colegas para 
trabalhar em prol de todos e efectuou um breve 
enquadramento quanto às questões que preocupam 
todos os médicos. O Bastonário frisou igualmente 
que os órgãos mais importantes da instituição são 
precisamente os Colégios da Especialidade, mas que 
isso acarreta, naturalmente, muito trabalho.

da profissão médica, o Serviço Na-
cional de Saúde – sem pôr de fora o 
sector privado - e os doentes, ou en-
tão não sabemos que caminho vai to-
mar a saúde em Portugal». Relembran-
do a conferência de Marcelo Rebelo de 
Sousa, referiu que «é preciso definir o 
que vai ser o futuro para que possamos 
compreender ou integrar algumas das 
medidas que estão a ser tomadas em 
Saúde. Não é sustentável que se façam 
afirmações, numa espécie de profissão 
de fé, num determinado sentido mas 
que, depois, se tomem medidas que in-
diciam um caminho divergente» e que 
parece ser o oposto do que é afirmado. 
Mas nenhuma associação poderá fazer 
nada sem as pessoas que a compõem: 
«A OM e os sindicatos são aquilo que 
os seus associados forem, quiserem e 
fizerem no terreno», sendo que «os ‘lí-
deres’ das Especialidades têm um papel 
fundamental em todo este processo e 
agradecemos que nos façam chegar to-
das as ideias, sugestões e críticas para 
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que no Conselho Nacional Executivo 
possamos tomar as melhores decisões 
em cada momento». José Manuel Silva 
chamou à atenção para um problema 
recorrente no trabalho dos Colégios 
que se prende com o trabalho de dar 
pareceres e nomear peritos. Os atra-
sos nessa área já fizeram com que, no 
passado, a Ordem dos Médicos sofres-
se sanções e exemplificou com um pe-
dido de um parecer «que está à espera 
há oito meses», alertando que a au-
sência de parecer técnico do Colégio 
pode ser considerada como obstrução 
à justiça e reforçou que tal situação 
pode resultar em sanções. «Além do 
mais, estes atrasos dão uma péssima 
imagem dos médicos porque são logo 
interpretados – e essa ideia é passada 

na comunicação social – como se os 
médicos estivessem a proteger-se uns 
aos outros. Temos, portanto, que fazer 
por ser céleres e, obviamente, justos 
nos pareceres para os tribunais». José 
Manuel Silva pediu assim que houvesse 
celeridade na nomeação de peritos e 
na emanação de pareceres para evitar 
atrasos na relação com os tribunais e 
para que não seja transmitida uma ima-
gem de um «corporativismo negativo» 
que não corresponde à realidade, re-
lembrando que à OM compete defen-
der interesses nobres, nomeadamente, 
a qualidade da medicina em prol dos 
doentes. Com vista a evitar os atrasos, 
o presidente da OM relembrou os 
colegas que os pareceres podem ser 
emitidos por membros do Colégio 
mesmo que não sejam da direcção do 
mesmo.
José Manuel Silva referiu o debate pro-
movido pela OM sobre segurança do 
medicamento e enquadrou a união en-
tre sindicatos e OM, união com a qual 

se felicitou, realçando a necessidade de 
«passar para o exterior e, naturalmen-
te, para a tutela uma ideia de força e 
determinação da classe médica, não 
em defesa de interesses corporativis-
tas mas em defesa dos doentes e da 
sua dignidade e direito à saúde, salien-
tando que existe da parte da opinião 
pública e das associações dos doentes 
um grande respeito e credibilidade em 
relação às posição da Ordem. Nesse 
contexto, referiu a preparação de uma 
reunião entre médicos e associações 
de doentes no dia 3 de Julho «Todos 
pelos Doentes» que culminaria com 
uma declaração conjunta «médicos 
e doentes: em defesa da qualidade da 
Saúde» - «o que significa que há uma 
sintonia de preocupações e objecti-

vos entre as organizações médicas e 
as organizações de doentes que são 
fundamentais também para conseguir-
mos defender os nossos propósitos de 
manter a qualidade dos cuidados que 
prestamos». Realçando a relevância 
da greve agendada, referiu que «neste 
momento, curiosamente no ano do 
centenário do nascimento de Miller 
Guerra, é talvez a nossa última opor-
tunidade de defender as carreiras mé-
dicas, a qualidade do ensino médico e 
a qualidade do nosso sistema nacional 
de saúde».
José Manuel Silva explicou aos colegas 
recém eleitos para as Direcções dos 
Colégios o que a OM gostaria que 
acontecesse: «que o concurso fosse 
suspenso e que o seu enquadramento 
fosse renegociado com os sindicatos; 
que os concursos fossem abertos, não 
ao abrigo da legislação do internato 
médico como se fosse um prolon-
gamento do internato, ao abrigo da 
legislação das carreiras médicas, obvia-

mente negociados com os sindicatos». 
Referiu a má fé e falta do respeito do 
Ministério para com todos os médicos 
– jovens e menos jovens - decorrente 
de meses de negociação com os sindi-
catos em que a tutela não apresentou 
uma única proposta concreta para a 
grelha salarial (nomeadamente em algo 
essencial que é atribuir um valor para 
o horário das 40 horas), no que qua-
lificou como um desejável «processo 
contratual minimamente dignifican-
te». Esta fase é, conforme foi referido, 
«uma oportunidade para pugnarmos 
pela publicação da lei do acto médico» 
- uma lei que, conforme foi devidamen-
te sublinhado, «não é contra ninguém 
pois no seu articulado é respeitado o 
âmbito das outras profissões que es-

teja definido em lei», tendo-se assim 
eliminado a razão que levou ao veto 
presidencial da lei do acto médico. Já 
existindo a definição do acto de outras 
profissões (enfermeiros, farmacêu-
ticos, regulamentação das chamadas 
terapêuticas alternativas), os médicos 
são a única profissão que continua sem 
definição legal para o seu acto e só a 
sua definição legal poderá cumprir o 
objectivo de combater à prática ilegal 
da medicina.
O presidente da OM falou sobre a 
portaria da prescrição por DCI, en-
quadrando o tema com o facto de os 
potenciais beneficiários dessa legisla-
ção (indústria farmacêutica nacional) 
terem apresentado uma providência 
cautelar, situação que deveria fazer re-
flectir a tutela e os chamados opinion 
makers. Para evitar que as situações 
que se têm verificado e que traduzem 
o que foi caracterizado como «a lei da 
selva» em termos de dispensa de me-
dicamentos, sendo que nem sequer a 
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vilegiada dos Colégios, o Bastonário 
falou da falta de transparência e de se-
riedade dos processos que subjaz, por 
exemplo, ao encerramento da MAC e 
à indefinição quanto ao que irá suceder 
aos 31 internos que aí se encontravam 
a fazer a sua formação. «A concentra-
ção do Serviço Nacional de Saúde gera 
diminuição de capacidades formativas». 
José Manuel Silva relembrou que os 
hospitais privados não foram pensa-

dos para fazer formação e referiu a 
potencial necessidade dos Colégios re-
verem os critérios de idoneidade pois 
«o número de camas e a existência de 
uma biblioteca podem não ser factores 
significativos numa organização actu-
al». «Pedimos aos Colégios que façam 
as visitas de idoneidade e que mante-
nham os programas de formação actu-
alizados, um esforço fundamental para 
continuarmos a cumprir o nosso ob-
jectivo como organização que defende 
a qualidade da saúde e da formação em 
Portugal».
Motivo de orgulho quanto ao trabalho 
desenvolvido, as Normas de Orienta-
ção Clínica, «matéria e que nos tem 
dado prestígio e credibilidade», são 
essencialmente resultado do empenho 
e dedicação de diversos especialistas, 
nomeadamente dos Colégios da Espe-
cialidade da OM. «Precisamos que os 
Colégios colaborem activamente nas 
NOC, um trabalho que já foi elogiado 
pelo National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) e que não 
temos dúvidas que será um case stu-
dy em termos internacionais porque é 
um empreendimento conjunto entre 
governo, profissão médica e a respec-
tiva organização, num processo de me-
lhoria contínua da qualidade em que a 
nossa entrada veio claramente intro-

duzir maior qualidade e veio evitar o 
excessivo normativismo e tentativa de 
punição que este processo - de acordo 
com as indicações da Troika – previa». 
Apelando à proactividade, José Manuel 
Silva explicou que o Conselho Nacio-
nal Executivo «gostava que os Colégios 
apresentassem, dentro das respectivas 
especialidades, propostas de normas 
de orientação, mesmo sem ser solici-
tados» e que possam depois ser audi-

tadas e implementadas. «Não temos 
dúvidas que a melhoria da qualidade 
também reduz a despesa e esse é um 
dos nossos objectivos: poupar para evi-
tar cortes cegos».
Um dos últimos temas referidos na 
recepção às novas direcções foi o 
processo de recertificação dos mé-
dicos que deve ser «encarado com 
seriedade», sendo sublinhado que «há 
espaço para a complementaridade de 
sistemas». «Temos que identificar de 
forma positiva a percentagem – ainda 
que pequena – de colegas que se dei-
xaram ficar para trás, ajudá-los e, caso 
não seja possível, tomar uma atitude 
em defesa dos doentes e dos pró-
prios médicos. Temos que garantir aos 
portugueses que todos os médicos 
que estão no terreno têm qualidade». 
Explicando que o sistema de recertifi-
cação pode começar por passos sim-
ples, o bastonário referiu o sistema 
espanhol que começa com um acto 
simples que é o médico ter que, cicli-
camente, apresentar um documento 
assinado por um colega referindo a 
sua capacidade para continuar a exer-
cer. «Estou absolutamente convicto 
que 98% dos médicos são competen-
tes e para defender esses 98% temos 
que tomar uma atitude em relação 
aos restantes 2%», concluiu.

terapêutica crónica é respeitada 
porque não se consegue escre-
ver as excepções estatuídas o 
que leva à constante substituição 
nas farmácias e sem que seja por 
um dos cinco medicamentos 
mais baratos, a OM exige que se 
façam auditorias e que sejam vei-
culados os dados, defendendo a 
transparência e divulgação da in-
formação sobre evolução da dis-

pensa de genéricos em particular 
e fármacos em geral.
À semelhança do apelo que já ti-
nha sido feito às anteriores direc-
ções dos Colégios, José Manuel 
Silva solicitou que fosse elabora-
da uma lista, fundamentada, dos 
medicamentos que os especia-
listas considerem ser de margem 
terapêutica estreita para que se 
possa apresentar essa listagem 
ao Ministério da Saúde «para 
que seja incluída na triste lista de 
apenas três moléculas onde nem 
sequer incluíram os epilépticos, 
nem os anti-coagulantes».
Houve igualmente uma insistên-
cia para que (todos) os médicos 
comuniquem as reacções adver-
sas que sejam detectadas, poden-
do agora fazê-lo, por via informá-
tica com toda a comodidade, no 
portal da OM.
O presidente fez uma referência 
à inaceitável limpeza das listas de 
utentes da MGF e a forma me-
ramente estatística como foi fei-
ta sem qualquer diálogo com os 
médicos (fazendo desaparecer 
doentes activos das listas, des-
membrando famílias, etc.).
Sendo a formação pós-graduada 
uma das áreas de actuação pri-
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No final da sua intervenção, José 
Manuel Silva referiu a dinamização 
que a recém implementada coorde-
nação do secretariado dos Colégios 
trouxe e solicitou que cada direcção 
elabore uma carta hospitalar para a 
sua especialidade, ajudando assim a 
construir uma Ordem «que se quer 
cada vez mais criticamente constru-
tiva e proactiva».
Nota da redacção: Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e Estética, Medicina 
Física e de Reabilitação, Medicina 
Legal, Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência, Cardiologia de Inter-
venção, EEG/Neurofisiologia Clínica, 
Electrofisiologia Cardíaca, Gastren-
terologia Pediátrica, Medicina da 
Reprodução, Nefrologia Pediátrica, 
Neuropediatria, Oncologia Pediátri-
ca, Ortodôncia, Gestão dos Serviços 
de Saúde e Patologia Experimental 
não tiveram nenhuma lista concor-
rente às eleições de 16 de Maio de 
2012 pelo que se fará novo proces-
so eleitoral no segundo semestre de 
2012.

Resultados
Eleitorais

Total Lista A Lista B Nulos Brancos Total

ANESTESIOLOGIA 215 209 4 20 448

CARDIOLOGIA 119 0 7 17 143

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 16 0 0 0 16

CIRURGIA GERAL 194 159 5 10 368

CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 19 0 1 2 22

CIRURGIA MAXILOFACIAL 22 0 0 0 22

CIRURGIA PEDIÁTRICA 21 0 3 5 29

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 32 0 0 2 34

MEDICINA GERAL E FAMILIAR 374 0 7 48 429

DERMATOVENEREOLOGIA 83 0 3 9 95

DOENÇAS INFECCIOSAS 27 0 0 0 27

ENDOCRINOLOGIA-NUTRIÇÃO 32 0 1 2 35

ESTOMATOLOGIA 106 0 3 4 113

GASTRENTEROLOGIA 75 0 3 8 86

GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA 218 0 5 15 238

IMUNOHEMOTERAPIA 52 0 1 6 59

IMUNOALERGOLOGIA 34 67 2 3 106

MEDICINA DESPORTIVA 21 0 0 0 21

MEDICINA INTERNA 192 0 5 31 228

MEDICINA NUCLEAR 13 0 2 2 17

MEDICINA DO TRABALHO 79 0 4 13 96

NEFROLOGIA 61 0 2 4 67

NEURORRADIOLOGIA 24 0 2 5 31

NEUROLOGIA 88 0 0 6 94

OFTALMOLOGIA 272 275 2 3 552

ONCOLOGIA MÉDICA 31 49 1 2 83

OTORRINOLARINGOLOGIA 102 0 4 12 118

ORTOPEDIA 124 0 3 2 129

PATOLOGIA CLÍNICA 78 109 1 10 198

PEDIATRIA 244 0 4 20 268

PNEUMOLOGIA 74 0 1 8 83

PSIQUIATRIA 105 0 7 19 131

RADIOTERAPIA 44 25 1 2 72

REUMATOLOGIA 25 0 0 0 25

SAÚDE PÚBLICA 92 0 4 10 106

UROLOGIA 64 0 3 4 71

GENÉTICA MÉDICA 18 0 0 0 18

HIDROLOGIA MÉDICA 29 0 0 4 33

MEDICINA FARMACÊUTICA 25 0 0 1 26

MEDICINA INTENSIVA 73 3 11 4 91

EMERGÊNCIA MÉDICA 89 69 1 5 164

HEPATOLOGIA 25 0 2 1 28

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 16 0 0 0 16

NEONATOLOGIA 38 0 1 2 41

MEDICINA DA DOR 44 0 1 4 49

ACUPUNCTURA MÉDICA 43 0 0 0 43

MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA 12 0 0 0 12

CNMI 330 0 4 29 363

4.114 965 111 354
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Horário: 
das 9:00 às 20.00 horas

Locais: 
Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos

CALENDÁRIO ELEITORAL  - 2012
 
Agosto 24 - Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional. 
Agosto 31- Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais  
Setembro 7 - Prazo limite para decisão das reclamações  
Setembro 14 - Prazo limite para formalização das candidaturas  
Setembro 21 - Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas 
Outubro 12 - Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos 
candidatos 
Outubro 24 - Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto 
eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral Nacional fun-
ciona na Secção Regional que detém a Presidência). 
Outubro 29 - Apuramento final dos resultados a nível nacional. 
Novembro 5 - Prazo limite para impugnação do acto eleitoral. 
Novembro12 - Prazo limite para a decisão de eventuais impugnações. 

Observações: Os colégios incluídos neste processo eleitoral são Cirurgia Plástica Reconstrutiva 
e Estética, Farmacologia Clínica, Hematologia Clínica, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina 
Legal, Medicina Tropical, Neurocirurgia, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Radiodiagnóstico, 
Cardiologia de Intervenção, EEG/Neurofisiologia Clínica, Electrofisiologia Cardíaca, Gastrenterolo-
gia Pediátrica, Medicina da Reprodução, Nefrologia Pediátrica, Neuropediatria, Oncologia Pediátrica, 
Ortodoncia, Gestão dos Serviços de Saúde e Patologia Experimental.

Eleições 
para os Colégios
Nos termos do parágrafo n.º 3, do art. 10º do Re-
gulamento Geral de Colégios, o Conselho Nacio-
nal Executivo convoca nova consulta eleitoral para 
todos os Colégios de Especialidades, Subes-
pecialidades e Competências que não tenham 
tido nenhuma lista concorrente às eleições de 2 e 
16 de Maio de 2012, para o próximo dia:

24 de Outubro de 2012
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Com 4 gabinetes, recepção e mezzanine. Estacionamento privativo.

ARRENDA-SE por retirada dos clínicos.
Situado na Av. 25 de Abril por cima do Montepio

Trata o próprio proprietário.
Telefone: 919 739 344

Moderno consultório
no centro de Cascais

Pub
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Isabel Pedroto, do Conselho Nacional 
da Auditoria e Qualidade (CNAQ) e 
directora do Serviço de Gastrente-
rologia do Hospital de Santo António, 
começou por referir que «falar de 
qualidade é falar de tudo: auditoria, 
certificação, eficiência...», é falar de 
«um processo de melhoria contínua» 
em que é tão importante que o doen-
te fique satisfeito como o profissional. 
«A perspectiva de qualidade do doen-
te é uma perspectiva de segurança»: 
qualidade para os doentes é não cor-
rer riscos e ter saúde. «Independen-
temente do ambiente é fundamental 
centrar sempre o sistema no doente», 
envolvendo o próprio e os seus fami-
liares, com um bom planeamento da 
alta hospitalar, boa coordenação dos 
cuidados pós-hospitalares, etc. Isabel 
Pedroto não deixa de salientar que 
estas problemáticas se discutem há 
décadas, mas, contudo, «continuam ac-
tuais». «Antigamente a prática médica 
era simples, ineficiente e relativamente 
segura» mas hoje em dia os sistemas 
de saúde perderam a noção do seu 
propósito e missão. «É fundamental 
criar uma cultura baseada no rigor e 
aumentar a eficiência». Um sistema 
com segurança, equitativo, eficiente e 
acessível, com capacidade para melho-

rar é um sistema com qualidade. «É 
preciso pensar diferente e implemen-
tar uma cultura de segurança, justa e 
flexível, com capacidade de aprendi-
zagem contínua». A criação de um de-
partamento de qualidade não resolve 
os problemas: «é preciso haver lide-
rança, uma gestão de topo que tenha 
sempre como política a segurança e a 
qualidade», tornando-se esse modo de 
estar uma «parte integrante do ADN 
da instituição». A monitorização foi 
igualmente referenciada com funda-
mental: «se não medimos não sabe-
mos, se não sabemos não mudamos, se 
não mudamos não podemos melhorar. 
A qualidade é um processo, nunca um 
resultado. A variabilidade é crítica. A 
sistematização é mais segura e eficien-
te e tem menores custos». Só num 
caminho de qualidade se pode reduzir 
desperdícios, simplificando processos. 
«O doente é a razão que nos traz hoje 
aqui», mas «o doente sente-se perdido 
nas nossas instituições. É necessário 
fazer-se uma abordagem sistemática». 
O foco não pode ser apenas na redu-
ção de custos, tem que ser no valor 
para o doente, explicou: «fazer o que 
está certo, da maneira certa, na altura 
certa, na quantidade certa, no doente 
certo». «Todos queremos mais saúde. 

Qualidade 
em cuidados de saúde
No âmbito do XVI Congresso Nacional de Me-
dicina realizou-se a mesa redonda Qualidade em 
cuidados de saúde, moderada por Miguel Guima-
rães, presidente do Conselho Regional do Norte 
da OM, e Álvaro beleza, presidente do Conselho 
Nacional da Auditoria e Qualidade da OM. Nesta 
mesa falou-se da qualidade enquanto processo e 
do seu enquadramento num contexto de diminui-
ção de recursos bem como de normas de orienta-
ção clínica, como instrumento de qualidade.

Valor e qualidade 
andam intimamente 
associados. É preci-
so definir o valor da 
nossa intervenção. 
Os cuidados com 
valor são muito mais 
do que o cuidado 
certo para o doente 
certo. Temos sempre 
que nos colocar a 
questão: podemos 
fazer mais e melhor 
com menos gastos? - 
Susana Parente
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está de acordo com as expectativas 
dos doentes e seus familiares». Como 
decidir nestes casos? «O médico tem 
sempre dois princípios subjacentes às 
suas decisões: a boa prática e a mais 
valia» obtida. Mas o que se faz a um 
doente em Lisboa será com certeza 
diferente do que se faz em Luanda ou 
Castelo Branco… «Actuamos den-
tro dos seguintes parâmetros: quadro 
normativo e quadro de boas práticas 
influenciados pelos meios disponíveis». 
Sendo certo que devido a essa influ-
ência e aos condicionalismos os mé-
dicos «adaptam e violam um pouco as 
regras/protocolos de boas práticas», 
não é menos correcto afirmar que, no 
limite, essa violação das boas práticas 
pode originar um erro grave. «Só em 
situações de catástrofe é que se pode 
violar certas regras de segurança, algo 
que, nesse contexto, fazemos de forma 
consciente». Embora todos desejemos 
os melhores resultados e a obtenção 
de ganhos em saúde, médicos e doen-
tes, «é preciso analisar e ter noção que 
é indesejável utilizar recursos excessi-
vos para o resultado que se obtém». 
«As variações de práticas traduzem-
-se em variações de custos e menos 
qualidade», referiu, sublinhando a ne-
cessidade de «reflectir sobre a prática 
clínica». «A qualidade é o equilíbrio 
entre o que é fazer o bem, orienta-
dos por um conjunto de boas práti-
cas», recorrendo a guidelines, clinical 
governance, bons registos de dados e 
informação de qualidade que permita 
analisar se uma determinada inter-
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Mas a qualidade não vai surgir por aca-
so, só vai surgir se trabalharmos muito 
e fizermos as escolhas certas», conclui.
Susana Parente, membro do CNAQ e 
presidente da Associação Portuguesa 
para a Qualidade na Saúde, fez uma 
intervenção centrada no contexto de 
diminuição de recursos em que nos 
encontramos: «quando falamos de 
qualidade também falamos de escolhas: 
somos cada vez mais, a viver mais anos 
e a necessitar de maiores recursos», 
referiu, aludindo às doenças crónicas 
e ao seu peso para o sector da saúde. 
Vivendo numa Europa em que vigora 
a livre circulação de doentes, «as de-
sigualdades existentes são postas a 
nu». Os constrangimentos económi-
cos têm levado a «um retrocesso ou 
abrandamento da investigação em ter-
mos farmacológicos»; acresce que os 
custos globais para tratar cada doente 
estão a crescer e existe uma enorme 
pressão devido ao risco de errar; atra-
vessamos, portanto, um período que a 
oradora definiu como «crítico» e em 
que existem demasiadas indefinições: 
«temos planos nacionais de saúde 
mas sem visão de futuro. Há mais de 
10 anos que o plano elaborado por 
Constantino Sakelarides falava da ava-
liação das tecnologias mas ainda não 
se viu nada…» Outra situação con-
traproducente que foi apontada é o 
facto de a estrutura ser inspectiva em 
vez de ser pela liberdade e pela res-
ponsabilidade. «Vivemos um desafio/
conflito ético: o que é a nossa análise 
do ponto de vista técnico nem sempre 

Quando cumpridas 
ou quando 

fundamentado o seu 
não cumprimento, as 

normas são uma 
forma de protecção 

do profissional – 
Carlos Vaz
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venção faz sentido, num determinado 
momento. «Valor e qualidade andam 
intimamente associados. É preciso 
definir o valor da nossa intervenção. 
(…) Os cuidados com valor são muito 
mais do que o cuidado certo para o 
doente certo. Temos sempre que nos 
colocar a questão: podemos fazer mais 
e melhor com menos gastos?» Susana 
Parente explicou que, neste processo, 
é necessário ter em conta a evidência 
científica, os métodos, e que os doen-
tes devem ser chamados a partilhar as 
preocupações de valor dos profissio-
nais. «Assim partilha-se igualmente a 
responsabilidade do que vai ser feito». 
Que aspectos se devem ter em con-
ta no ‘valor’ aplicado às tecnologias? 
«magnitude do impacto, resultado ex-
pectável, quem vai beneficiar, efeitos 
secundários a considerar, estudos de 
custo-benefício, custos-utilidade, cus-
to-eficácia; temos que analisar os anos 
ganhos, o conforto e as efectivas me-
lhorias». Mas é igualmente necessário 
analisar «os constrangimentos, a falta 
de recursos, a inacessibilidade física, a 
presença de uma equipa desmotivada 
ou pouco qualificada, a falta de planea-
mento…» Para resolver problemas de 
inacessibilidade, Susana Parente exem-
plificou como na Argentina há o ‘com-
boio da saúde’ e que leva os cuidados 
necessários junto das populações que 
deles estão carenciadas. «Dada a mini-
mização dos recursos vai ser precisa 
muita criatividade», concluiu.
Carlos Vaz, do Departamento de Qua-
lidade da Direcção Geral de Saúde, 
falou sobre as orientações clínicas e 
a sua relação com a qualidade, tendo 
começado por sublinhar que «o do-
ente tem o direito reconhecido de 
estar informado sobre os fundamen-
tos das decisões, participando nelas e 
tem também o direito de as recusar 
ou aceitar, depois de devidamente es-
clarecido». Referindo-se ao facto de os 
doentes serem cada vez mais informa-
dos, associado à Directiva da livre cir-
culação de doentes, o representante 
da DGS afirmou que esses dois facto-
res reforçam a necessidade do médico 

«prestar cuidados seguros, eficientes e 
de elevada qualidade». À semelhança 
dos anteriores palestrantes, realçou a 
essencialidade de se manterem regis-
tos clínicos de qualidade e acrescen-
tou como imperiosa a divulgação das 
normas e orientações. Ao abrigo do 
protocolo celebrado entre a DGS e 
a OM nesta área, já foram formados 
mais de 100 auditores. Carloz Vaz refe-
riu outro avanço em termos de quali-
dade: «estão praticamente concluídos 
os processos assistenciais integrados, 
por exemplo, em diabetes». Especifica-
mente sobre as normas de orientação 
clínica - que são elaboradas por peri-
tos da DGS e OM e que contam com 
o apoio e contributo de profissionais, 
doentes e sociedades cientificas -, foi 
explicado que «quando cumpridas ou 
quando fundamentado o seu não cum-
primento, as normas são uma forma 
de protecção do profissional». Já em 
fases de conclusão do debate, Miguel 
Guimarães recordou a necessidade de 
se ver definir, de forma consagrada em 
lei, o acto médico pois «existem cada 
vez mais violações do acto médico» 
que põem em causa a qualidade do 
sistema.

É preciso pensar 
diferente 
e implementar uma 
cultura de segurança, 
justa e flexível, com 
capacidade 
de aprendizagem 
contínua – 
Isabel Pedroto
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Todos pelos doentes
Realizou-se no dia 3 de Julho um encontro pro-
movido pela Ordem dos Médicos e pela associa-
ção Raríssimas em que diversas associações de do-
entes, médicos, gestores, economistas e políticos 
reflectiram conjuntamente sobre temas da saúde 
tendo sido debatidas as dificuldades que as Asso-
ciações enfrentam, os problemas de discriminação 
e os estigmas que ainda existem em relação a di-
versas doenças, dificuldades de acesso a cuidados 
de saúde, falta de apoios estatais, estratégias para 
colmatar as dificuldades, etc.
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José Manuel Silva, presidente da OM, 
justificou o encontro referindo que 
«aquilo que nos une é o desejo de 
um SNS acessível e com qualidade 
para os doentes», salientando que, 
independentemente das diferenças 
e das especificidades de cada asso-
ciação, todos (médicos, enfermeiros, 
doentes, etc.) estamos a ser confron-
tados com uma realidade que põe em 
causa a qualidade dos cuidados que 
estão a ser prestados aos portugue-
ses e alertou para a necessidade de 
a sociedade civil estar mais atenta 
e defender o futuro do nosso país. 
Considerando que os problemas da 
saúde estão fora do sector, José Ma-
nuel Silva explicou que as dificuldades 
resultam essencialmente de proble-
mas de financiamento e governação. 
Paula Brito e Costa, presidente da Ra-
ríssimas, sublinhou a importância da 
reunião tendo em conta as dificulda-
des no acesso a cuidados de saúde e 

tratamentos que todas as associações 
de doentes sentem. «É legítimo que 
encontremos nos médicos o nosso 
parceiro natural» quando a qualidade 
da medicina é posta em causa e «as 
restrições financeiras fazem com que 
os médicos se sintam presos entre os 
seus deveres éticos e as ordens que 
recebem para negar certos tratamen-
tos». «O que nos traz aqui hoje é a 
nossa preocupação comum com os 
doentes», concluiu.
Fernandes e Fernandes, director da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
foi o moderador do primeiro painel 
tendo introduzido o tema referindo 
a necessidade de não se perder a di-

Nós, médicos, só temos 
a ganhar com o facto de 
ter nos doentes parceiros 
informados – 
Fernandes e Fernandes

Aquilo que nos une é 
o desejo de um SNS 

acessível e com 
qualidade para 

os doentes –  
 José Manuel Silva

Não podemos 
depender só das leis... 

É preciso pessoas 
sensíveis que 

compreendam 
as necessidades de 

apoio espiritual dos 
doentes – 

Sheik David Munir
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mensão humana da medicina. «Nós, 
médicos, só temos a ganhar com o 
facto de ter nos doentes parceiros 
informados» para se conseguir tal de-
siderato «as associações de doentes 
são um elo fundamental».
Representante de uma sensibilidade 
religiosa, Sheik David Munir trouxe 
a este painel precisamente uma re-
flexão humanista e humanizada dos 
profissionais de saúde, e da sua, por 
vezes, falta de sensibilidade ao sen-
tir do doente demonstrando com-
preensão pelo facto de médicos e 
enfermeiros não terem a necessária 
formação. «Não podemos depender 
só das leis... É preciso pessoas sensí-
veis que compreendam as necessida-
des de apoio espiritual dos doentes», 
explicou referindo-se às necessidades 
que um doente pode ter para ver res-
peitadas as suas crenças religiosas e 
para ter o apoio espiritual desejado. 
Um exemplo concreto apresentado 
foi o caso dos doentes muçulmanos 
no que se refere à alimentação e às 
visitas. «Quando os doentes são tími-
dos e não se queixam que não podem 
comer o que lhes está a ser dado, os 
enfermeiros acham que é falta de ape-
tite e acabam por pedir aos médicos 
que receitem vitaminas; Mas outros 
há que tentam dialogar com o doente 
e perceber porque não comeu. (…) 
O apoio espiritual no hospital é igual-
mente importante para que o doente 
não se sinta só, mas, para isso, é preci-
so criar condições, tal como é neces-
sário criar condições para que um do-
ente muçulmano possa fazer as suas 
orações cinco vezes por dia». Sheik 
David Munir sublinhou que a religião 
muçulmana é aqui dada apenas como 
exemplo, com as suas especificidades, 
mas que é necessário compreender 
melhor, e respeitar, todas as religi-
ões. Este interlocutor faz formação 
para enfermeiros para melhorar es-
tes relacionamentos. No final da sua 
intervenção, o orador explicou que 
na sua mesquita têm havido muitas 
solicitações de doentes que não têm 
como comprar os medicamentos e, 
interpelado pela assistência, falou so-
bre a necessidade de uma particular 
sensibilidade quando se trata de fazer 

um exame a uma mulher muçulma-
na e de como é fundamental explicar 
os passos do exame, «porque muitas 
nunca foram vistas por um médico 
homem», o que se torna particular-
mente melindroso na especialidade 
de ginecologia e obstetrícia.
O economista Pedro Pitta Barros co-
meçou a sua intervenção explicando 
que quando se analisa quanto gasta-
mos em termos de percentagem do 
PIB per capita no sector da saúde se 
confundem objectivos com indicado-
res… «O objectivo de um sistema de 
saúde não é gastar maior ou menor 
percentagem do PIB. Isso é apenas um 
indicador. (...) Olhar para estes núme-
ros faz com que desvalorizemos coi-
sas mais importantes. (...) Os objec-
tivos são, naturalmente, assistenciais», 
explicou. A questão relevante é «quais 
os nossos objectivos e que restrições 
temos para os atingir e que nos im-
pedem de fazermos o que queremos, 
à velocidade que desejamos». Perante 
esse cenário é necessário «organizar 
a escolha». «Se, devido às restrições, 
não conseguirmos atingir todos os 
objectivos, em todos os momentos, 
temos que fazer escolhas. E, sempre 
que há escolhas, há racionamentos». 
O termo racionamento para este 
economista é sinónimo de racionali-
zação e traduz-se precisamente pelo 
«momento em que alguém tem uma 
legítima expectativa que não é satis-
feita». A utilização da expressão «cus-
to-efectividade» em saúde também 
não é, conforme explicou, linear: «se 
arranjarmos muitas coisas em que a 
relação custo-efectividade é boa, es-
taremos sempre a acumular e para 
isso teremos que ter um orçamen-
to flexível e ilimitado». Mas como o 
orçamento é limitado, não podemos 
aceitar todas as soluções que respei-
tam o parâmetro ‘custo-eficácia’ e 
teremos que comparar e «escolher 
o que for mais ‘custo-efectivo’», cons-
cientes de que, para inserir uma nova 
escolha, teremos que retirar outra. 
A sustentabilidade do SNS, ao con-
trário do que é habitual os políticos 
afirmarem, não é, em si mesma, um 
objectivo mas antes a própria «res-
trição aos objectivos assistenciais», 

É legítimo que encon-
tremos nos médicos 
o nosso parceiro 
natural – 
Paula Brito e Costa

uma confusão que Pitta Barros 
considera perigosa porque o 
objectivo de um hospital tem 
que ser prestar cuidados (o 
objectivo não pode ser poupar 
dinheiro). Perante a necessida-
de de fazer escolhas em saúde, 
o economista apontou como 
critérios o tempo e a decisão 
médica (sobre o que fazer ou 
não) e alertou que neste tipo 
de áreas queremos um menor 
papel para o preço. Não nos 
devemos fixar apenas no que é 
monitorizável, explicou referin-
do a intangibilidade de algumas 
das características da profissão 
médica (assim como dos enfer-
meiros, professores, etc.). «Fa-
zer concursos ao mais baixo 
preço pode minar o sistema e a 
qualidade da saúde. (…) O fac-
tor humano não é só uma linha 
de excel. (…) Os instrumen-
tos de contratação pelo preço 
mais baixo negligenciam facto-
res fundamentais». Concluindo 
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que os sistemas têm que se 
organizar de forma diferente, 
o economista referiu a impor-
tância da gestão, mas sublinhou 
que «focar a atenção apenas nos 
custos não é a solução, porque 
os custos são importantes mas 
não são o objectivo de um siste-
ma de saúde».
Paulo Kuteev Moreira iniciou a 
sua intervenção estabelecendo 
um paralelo entre a forma de 
funcionar dos sistemas de saúde 
e o mito grego do labirinto... «O 
SNS é como um labirinto que 
tem lá dentro um Minotauro. 
Os Ministros da Saúde são en-
viados para o labirinto e acabam 
por ser devorados». Enunciando 
as dificuldades do «labirinto», o 
especialista em gestão de servi-
ços de saúde referiu seis ques-
tões fundamentais:
- Gestão de equilíbrios («área 
em que o nosso sistema de saú-
de tem tido mais dificuldades: 
problemas em equilibrar os in-
teresses das indústrias, dos pro-
fissionais e dos cidadãos, sendo 
que os interesses que menos 
têm sido acautelados são os dos 
doentes…»)
- Continuidade («projectos que 
têm demonstrado ser eficazes 
e eficientes são frequentemen-
te descontinuados», uma ques-
tão essencialmente política que 
exemplificou com a sua expe-
riência pessoal: «trabalhei no 
único hospital que não tinha de-
sequilíbrios entre receitas e des-
pesas e que tinha gestão privada; 
depois alteraram a gestão para 
pública e, em Janeiro de 2012, 
o saldo positivo desse hospital 
já era menor», indicando uma 
tendência que, a manter-se, irá 
inverter os bons resultados do 
passado; «Não se fazem estudos 
e análises suficientes», explicou, 
defendendo que nas mudanças 
de ciclo político se deveria ana-
lisar o que está bem e melhorar 
o que estivesse menos bem, em 
vez de «interromper projectos, 
demonstrando que temos uma 

clara dificuldade em proteger proces-
sos eficazes; (…) De cada vez que se 
recomeça, gera-se desperdício».)
- Cooperação («o SNS tem falhado 
na cooperação intersectorial e entre 
os diversos níveis de cuidados», algo 
que Paulo Kuteev Moreira exempli-
fica com o facto de «a rede de cui-
dados primários ter sido morta por 
esta equipa ministerial».)
- Regulação (referindo-se à regulação 
do sistema de saúde português como 
um «labirinto anedótico, (…) paraíso 
dos juristas», o especialista demons-
trou que é impossível funcionar bem 
quando se mantém legislação contra-
ditória em vigor, num sistema em que 
proliferam leis que ficam sem regula-
mentação, o que se reflecte na prática 
na criação, por exemplo, de uma En-
tidade Reguladora da Saúde que, por 
não ter sido devidamente enquadrada 
no labirinto regulamentar, «não serve 
rigorosamente para nada» e que re-
sulta de um «processo político duvi-
doso». «A nossa regulação no sector 
da saúde de inteligente tem muito 
pouco».)
- Gestão (reconhecendo que em 
Portugal existe grande dificuldade em 
ultrapassar o amadorismo da gestão, 
Paulo Kuteev Moreira foi peremptó-
rio: «os gestores não têm qualifica-
ções e são nomeados politicamente; 
(…) não existe avaliação de desem-
penho nem consequências», não sen-
do imputadas quaisquer responsa-
bilidades aos gestores. As decisões 
tomadas traduzem-se, muitas vezes, 
no que este orador qualificou como 
verdadeiras «aberrações».)
- Dificuldade em esclarecer e delinear 
um pensamento sobre o sistema de 
saúde (considerando que a reflexão 
sobre o sistema de saúde em Portu-
gal, ainda que tenha alguns méritos, é, 
regra geral, «medíocre», o especialista 
exortou a necessidade de ser a classe 
médica a assumir essa responsabilida-
de: «é evidente que as suas preocupa-
ções são operacionais mas é essencial 
que esta elite dedique tempo a pen-
sar devidamente o sistema de saúde». 
Exemplo desta falta de reflexão é a 
carta hospitalar apresentada pela ERS 
e que o Ministro da Saúde, contra-

riando o que o próprio documento 
refere, afirmou que não se tratava de 
‘uma carta hospitalar’.)
Sobre o futuro, o interlocutor referiu 
o excesso de indicadores - «alguns 
deles sem nexo nenhum», criados a 
pedido e sem objectivo - e alertou 
que «o indicador a que devemos dar 
atenção é a ‘taxa de mortalidade evi-
tável’. (...) Se em Portugal essa taxa 
tem espaço para melhoria, então o 
discurso deve ser orientado nesse 
sentido. Não é investindo menos que 
vamos contribuir melhor para reduzir 
a taxa de mortalidade evitável». Em 
termos de investimentos destacou as 
novas tecnologias e a medicina per-
sonalizada («o potencial da genética 
é revolucionário») e sublinhou que se 
deverá «dar mais espaço e um papel 
mais relevante às associações de do-
entes» criticando o facto de não ser 
implementado um espaço de inter-
venção maior dos cidadãos.
Em fase de debate, o bastonário da 
OM relembrou os indicadores da 
OCDE que demonstram que Portu-
gal é dos países que gasta menos com 
saúde e que, na última década, somos 
o segundo país cuja despesa em saú-
de per capita cresceu menos. «Os 
portugueses contribuem, do seu bol-
so, para uma parte muito significativa 
da sua despesa em saúde». O basto-
nário relembrou ainda que a dívida no 
sector da saúde representa 0,5%, ou 
menos, do total da dívida portuguesa 
mas que os outros 95% parecem ser 
relegados para segundo plano. Rela-
tivamente aos cortes que têm sido 
feitos, José Manuel Silva não hesitou 
em considerar que se têm tomado 
medidas que – tendo supostamente 
como objectivo poupar recursos – 
implicam desperdícios e prejudicam 
os doentes. «O nosso SNS não pode 
ser assim tão vilipendiado» e relem-
brou que, mesmo comparativamente 
aos EUA, temos melhores resultados: 
«Nos EUA calcula-se que o desper-
dício em saúde ronde os 640 mil 
milhões de dólares por ano». Termi-
nando com uma alusão às normas de 
orientação clínica, como uma maneira 
de racionalizar custos de forma inteli-
gente e equilibrada, José Manuel Silva 
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explicou o sentido da reunião com a 
necessidade de garantir o acesso a 
cuidados de saúde aos doentes.
No painel dedicado às doenças neu-
rológicas, moderado por António Pe-
reira Coelho, presidente da Secção 
Regional do Sul da OM, a primeira 
intervenção ficou a cargo de Ana 
Pestana, em representação da SPEM 
– Sociedade Portuguesa de Esclerose 
Múltipla, que começou por referir as 
dificuldades que os doentes sentem 
no acesso aos cuidados hospitalares, 
tendo referido situações de «raciona-
mento de dispensa de medicamentos 
que se tem sentido em vários hos-
pitais», tendo exemplificado com o 
caso do Hospital de Braga em que foi 
imposto a todos os doentes com EM 
um único fármaco, com base no crité-
rio do preço mais baixo, sem ter em 
conta as características de cada do-
ente e da sua patologia. Ana pestana 
defendeu que «o SNS tem que reflec-
tir e definir um núcleo fundamental 
que deve ser protegido de critérios 
economicistas», salientando que o 
direito a uma saúde com qualidade 
deve ser protegido e fomentado. «É 
essencial que a voz dos doentes che-
gue à governação», referiu e, citando 
o constitucionalista Jorge Miranda, 
acrescentou: «o professor dizia que 
em democracias representativas as 
minorias não têm expressão. Então, se 
calhar, o sistema de governação está 
realmente falido e devemos equacio-
nar outros sistemas». Relativamente 
ao título deste encontro, a represen-
tante da SPEM congratulou-se com o 
facto da OM estar a encetar diversas 
iniciativas envolvendo os doentes e 

louvou o facto de verem «os doentes 
como parte integrante da solução».
Elisabete Oliveira, em representação 
de Francisco Sales presidente da Liga 
Portuguesa contra a Epilepsia, leu um 
texto sobre a importância das pes-
soas que estão «por trás das insti-
tuições» e da sua relevância para as 
pequenas obras que, no dia a dia, se 
vão traduzindo em grandes resulta-
dos. Falando sobre os doentes com 
epilepsia, Elisabete Oliveira lamentou 
a descriminação de que ainda são 
alvo e sublinhou o trabalho que as 
suas instituições fazem no sentido de 
desmistificar a doença e, numa nota 
mais pessoal, referiu o bom relacio-
namento que tem com os médicos, 
enquanto mãe de uma adolescente 
com epilepsia, nomeadamente por-
que há respeito mútuo. Esta interlo-
cutora representa igualmente a EPI 
– Associação Portuguesa de Familia-
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O objectivo de um 
sistema de saúde não 
é gastar maior ou 
menor percentagem 
do PIB. Isso é apenas 
um indicador. (...) Os 
objectivos são, natu-
ralmente, 
assistenciais –
Pedro Pitta Barros

Não é investindo 
menos que vamos 
contribuir melhor 
para reduzir a taxa de 
mortalidade evitável – 
Paulo Kuteev Moreira

O SNS tem que 
reflectir e definir um 
núcleo fundamental 
que deve ser pro-
tegido de critérios 
economicistas – 
Ana Pestana (SPEM)
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res, Amigos e Pessoas com Epilepsia, 
instituição que tenta ajudar os familia-
res e os doentes a viver melhor com 
a sua condição. «Quem faz leis está 
sentado a uma secretária e não vai ao 
terreno estudar os problemas», refe-
riu, lamentando a incompreensão das 
realidades por parte do legislador.
Jorge Lázaro, em representação da 
Associação Portuguesa de Doentes 
de Parkinson (APDPk), falou à as-
sistência sobre a desmotivação e as 
dificuldades que os doentes sentem 
e assumiu a sua angústia por sentir 
que «ainda não conseguimos adequar 
a nossa intervenção às necessidades 
reais das pessoas com Parkinson». 
Afirmando que a política do Governo 
parece ser de «secundarizar o papel 
das associações de doentes», o que 
não é adequado, criticou o facto de 
sentir que as associações de doen-
tes são «não mais do que ordens de 
mendicantes», porque o Estado não 
dá apoios, nomeadamente à APDPk 
que só sobrevive graças à carida-
de de pessoas e instituições. Jorge 
Lázaro explicou que, à semelhança 
de algumas das suas congéneres, a 
associação corre o risco de, em bre-
ve, não ter dinheiro para pagar aos 
funcionários. «Devemos passar da 
mendicidade para uma autonomia in-
terventiva», referiu, relembrando que 
«as associações conhecem melhor os 

doentes do que o Ministério». O re-
presentante da APDPk frisou que não 
se refere apenas à atribuição de sub-
sídios, mas antes a ver as associações 
«integradas de tal forma no SNS que 
passassem a fazer parte integrante da 
resposta às situações concretas dos 
doentes». No final da sua intervenção, 
alertou ainda para as dificuldades na 
área da dispensa de medicamentos, 
sublinhando que essa área não pode 
«estar sujeita ao arbítrio das regras 
de mercado».
Na fase de debate que se seguiu a 
este painel, Pereira Coelho referiu as 
dificuldades da área do medicamento, 
nomeadamente os custos de desen-
volvimento de novas moléculas que 
podem ser um factor de desmotiva-
ção para a indústria e exortou as as-
sociações a informarem a OM sobre 
as áreas em que possa contribuir para 
ajudar a estruturar as associações de 
doentes. Paula Brito e Costa explicou 
que as dificuldades financeiras afec-
tam todas as associações em virtude 
de não existirem financiamentos es-
tatais para novos programas desde há 
dois anos e salientou que a OM deve, 
de facto, ser o parceiro das associa-
ções de doentes por excelência.
Seguiu-se um painel sobre doen-
ças reumáticas em que a primeira 
intervenção foi de Arsisete Saraiva, 
presidente da ANDAR - Associação 
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As associações 
conhecem melhor os 

doentes do que o 
Ministério (…) e 

devem fazer parte 
integrante da resposta 
às situações concretas 

dos doentes –  
Jorge Lázaro 

(APDPk)

Neste momento 
os doentes estão a 

sentir dificuldades no 
acesso em resultado 

do aumento das taxas 
moderadoras – 
Hernâni Costa 

(ANEA)
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Nacional dos Doentes com Artri-
te Reumatóide, que começou por 
agradecer a disponibilidade da OM 
e congratulou-se com o diálogo que 
existe entre essa instituição e as asso-
ciações de doentes: «é a primeira vez 
que vemos uma Ordem dos Médicos 
tão virada para os doentes». Exempli-
ficando as dificuldades dos doentes 
com artrite reumatóide, Arsisete Sa-
raiva falou das barreiras arquitectó-
nicas que a própria sede da ANDAR 
tem e que impedem o acesso a alguns 
associados: «há sete degraus inultra-
passáveis na sede que nos disponibili-
zaram no Parque da Saúde de Lisboa. 
Pedimos que nos colocassem uma 
rampa – quando fizeram obras – mas 
não fomos atendidos». Lamentando 
que Portugal tenha decisores na área 
da saúde que deliberem sem ouvir os 
doentes, e também algumas atitudes 
pontuais de instituições, a represen-
tante da ANDAR exemplificou com 
o Hospital de Braga que faz parte de 
um conjunto de hospitais que decidiu 
passar a efectuar a compra dos medi-
camentos de forma centralizada mas 
sem acautelar os casos específicos de 
alguns doentes que estavam impossi-
bilitados de os tomar o que redundou 
no caso de uma doente que, durante 
um ano, não foi medicada por esse 
hospital. «Lamentamos a falta de ética 
de alguns directores clínicos tal como 

lamentamos que algumas farmácias 
hospitalares dificultem o acesso ao 
medicamento. Lamentamos ainda que 
o Ministério da Saúde esteja de cos-
tas voltadas para os doentes, sendo 
que nunca nos recebeu». Lembran-
do que os doentes já se encontram 
muito debilitados pela sua condição, 
apelou a que a tutela perceba que 
«quanto melhor se tratarem os do-
entes, melhor qualidade de vida terão 
e menores custos haverá para o Es-
tado».
Hernâni Costa, vice-presidente da 
ANEA - Associação Nacional da Es-
pondilite Anquilosante, começou por 
referir que a crise económica parece 
cegar as pessoas e referiu o seu re-
ceio de uma crescente desumaniza-
ção da sociedade. Tendo explicado o 
enquadramento da doença, o repre-
sentante da ANEA referiu igualmente 
o trabalho desenvolvido pela associa-
ção, como por exemplo o gabinete 
de apoio para doentes deprimidos, 
trabalho de aconselhamento, e diver-
sas áreas de terapêutica não farma-
cológica como a utilização de piscinas 
aquecidas para fisioterapia,  e realçou 
que o objectivo da associação é a me-
lhoria e a manutenção da mobilidade 
dos doentes. Exemplificando com o 
seu caso pessoal, explicou algumas 
dificuldades específicas de uma doen-
ça em que, por vezes, a progressão é 
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lenta, referindo que esteve 25 anos 
sem o correcto diagnóstico, resulta-
do do adiamento da referenciação 
que acontece, nomeadamente, com 
os doentes que residem fora dos 
centros urbanos. «Neste momento 
os doentes estão a sentir dificuldades 
no acesso em resultado do aumen-
to das taxas moderadoras porque a 
espondilite anquilosante tem efeitos 
secuntários e está associada a outras 
patologias, o que origina a necessida-
de da consulta em várias especialida-
des». A crise e o aumento generaliza-
do dos preços tem posto em causa 
a sobrevivência da associação. A falta 
de reumatologistas nos hospitais é 
uma realidade que dificulta o acesso. 
Hernâni Costa defendeu ainda a ne-
cessidade de uma maior integração 
dos cuidados primários e secundários 
com vista à promoção do diagnóstico 
precoce.
João Cunha da PSOPortugal - Asso-
ciação Portuguesa da Psoríase en-
quadrou a patologia no contexto da 
sua manifestação reumática e expli-
cou que a associação visa informar 
e tentar evitar a descriminação que 
se verifica e que um trabalho muito 
relevante foi pugnar pelo reconhe-
cimento da doença como crónica. 
Especificamente no que se refere 
a terapêuticas inovadoras o acesso 
é dificultado e o recurso a cremes 
(hidratantes, essenciais aos doentes) 
não é considerado como parte do 
tratamento. A associação realçou que 
já existem alguns hospitais que têm 
consulta de psoríase mas que o aces-
so ainda é difícil. João Cunha realçou 
que, depois de terem visto o reco-
nhecimento da doença como crónica, 
muito importante é agora a revisão 
do estatuto do doente crónico. Re-
conhecendo que havia desperdícios 
inaceitáveis só porque alguns medi-
camentos eram fornecidos de forma 
gratuita, o representante da PSOPor-
tugal defendeu que «os medicamen-
tos 100% comparticipados são uma 
porta aberta para o desperdício». 
Sobre as relações com a indústria 
farmacêutica, este interveniente não 
hesitou em referir que as associações 
têm que resistir às pressões e manter 

o respeito pela defesa dos doentes 
que representam.
No diálogo que se seguiu a este pai-
nel, Manuel Abecasis, presidente da 
ANEM – Associação dos Estudantes 
de Medicina, explicou o projecto 
que está a desenvolver que se pre-
tende promover a humanização dos 
cuidados de saúde. «Mais humanos» 
realiza-se em Novembro de 2012 e 
em breve divulgaremos na ROM mais 
informação sobre este encontro. A 
ANDAR convidou a ANEM a estar 
presente, na última quarta-feira de 
cada mês, nas reuniões com os do-
entes, incentivando assim os futuros 
profissionais a um contacto mais pre-
coce com aqueles que têm que estar, 
efectivamente, no centro do sistema.
No painel relativo a associações re-
presentativas de doentes com cancro, 
o primeiro interveniente foi Teresa 
Nunes da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro que começou por explicar 
que falava enquanto doente de on-
cologia e voluntária do Movimento 
Vencer e Viver e explicou essa dupla 
experiência enriquecedora de ajudar 
e ser ajudada, motivar e ser motivada, 
tendo frisado que é fundamental «ser 
optimista e positivo».
A Associação Portuguesa de Ostomi-
zados, que fez no dia 7 de Julho 33 
anos de existência, foi representada 
da parte dos doentes por Delmar 
Videira (que também foi um dos fun-
dadores da associação) que relatou o 
seu caso para demonstrar as dificul-
dades que se enfrentam em termos 
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de diagnóstico e a falta de recursos 
financeiros do IPO, tendo salientado 
a importância fulcral da prevenção 
e as consequências devastadoras do 
«estigma do saco», o que traduz a 
falta de sensibilidade com que se lida 
com esta doença. Paulo Remédios, 
em representação institucional dessa 
mesma associação, referiu os proble-
mas que as IPSS estão a ter devido 
à falta de apoios e manifestou o seu 
desagrado por o Estado não «ouvir 
as associações de doentes» assumin-
do-as como parceiros no sistema de 
saúde. Especificamente no caso dos 
ostomizados, Paulo Remédios expli-
cou que, dependendo dos Centros 
de Saúde a que se recorra, o material 
poderá ser 100% comparticipado ou 
não, além de que as comparticipações 
estão regulamentadas por uma lei de 
1995… Carlos Braga, do Movimento 
de Utentes dos Serviços Públicos foi 
o último interveniente deste painel 
tendo referido a degradação dos 
serviços prestados com «consequên-
cias negativas que recaem sobre os 
utentes», num contexto de políticas 
que «não têm respondido às neces-
sidades da população» e que «põem 
em causa direitos sociais e laborais», 
«num ataque sem precedentes», 
ignorando a protecção constitucio-
nal que o direito à saúde tem e que 
esse direito fundamental só se con-
cretiza «com um sistema nacional 
de saúde tendencialmente gratuito». 
Continuando a questionar as políticas 
de saúde do Governo, Carlos Braga 

referiu a ausência de estudos técnicos 
que justifiquem o fecho de unidades e 
acusou a tutela de estar a «promover 
a entrega da Saúde aos grandes gru-
pos económicos». José Mário Martins, 
assessor do bastonário da OM, que 
moderou este painel, complementou 
referindo que se estaria «a passar de 
uma situação de serviços mínimos» 
para uma potencial «situação de Esta-
do mínimo», sublinhando o mérito da 
reunião entre a OM e as associações 
de doentes, pois «independentemen-
te do número de associações pre-
sentes, a direcção demonstrou clara-
mente o seu interesse em ouvir estes 
parceiros» e em com eles colaborar.
No painel «das raras às mais frequen-
tes», Pedro Silvério Marques, Coorde-
nador do Centro Anti-Discriminação 
do GAT HIV/SIDA (Grupo Português 
de Activistas sobre tratamentos de 
VIH/SIDA), informou a plateia sobre 
o funcionamento do GAT e os seus 
objectivos, entre os quais destacou 
a literacia das pessoas infectadas, 
algo que foi referido como essencial 
para o sucesso da terapêutica. Os 
dados apresentados apontaram para 
o facto de sermos o país da Europa 
ocidental com a taxa de prevalência 
mais elevada, sendo que 14% dos no-
vos casos reportados nesta região do 
mundo, acontece em Portugal. O fac-
to de existir uma grande discrimina-
ção dificulta o controlo da epidemia. 
Pedro Marques referiu que é funda-
mental chegar a zeros: «zero novos 
casos, zero casos de discriminação 
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Outras formas de prevenção espe-
cíficas no caso da diabetes são, por 
exemplo, a existência de consultas 
preventivas do pé diabético que po-
dem evitar a amputação. João Nabais 
alertou que «é impossível fazer a re-
cuperação económica do país se não 
tivermos uma população saudável». 
Sobre os factores de discriminação 
dos doentes crónicos em geral, o 
presidente da IDF Europa relembrou 
o que acontece com os seguros.
Paula Brito e Costa, presidente da 
Raríssimas, trouxe a esta reunião o 
doente Eduardo Próspero, um jovem 
brasileiro de 22 anos, que explicou 
à assistência que está no último se-
mestre de Direito e realçou a impor-
tância da troca de experiências entre 
doentes, relembrando que a doença 
pode acontecer a qualquer um. José 
Mário Martins, que moderou igual-
mente este painel, salientou que «a 
OM está preocupada com qualquer 
falta de respeito pelos direitos dos 
doentes» e frisou que «a melhor ma-
neira de poupar em saúde é apostar 
na qualidade» e, reconhecendo a pos-
tura da OM como a de quem deseja 
aprender com quem sabe, neste caso 
as associações de doentes, deixou ex-
plícita a vontade da instituição tentar 
sensibilizar os políticos para as ques-
tões mais prementes, entre as quais 
a sobrevivência das associações de 
doentes.
O último painel desta reunião foi mo-
derado por Manuel Villaverde Cabral 
e contou com a presença de repre-
sentantes de duas das principais for-
ças políticas: PS e PSD. João Semedo 
do BE teve que declinar o convite 
(tendo pedido ao deputado do PS 
que justificasse à assistência a sua au-

sência, à última da hora, por ter sido 
agendada uma outra reunião inadiá-
vel na AR). Foram igualmente convi-
dados representantes do PP e PCP 
mas, também por impossibilidade de 
agenda, declinaram o convite. Manuel 
Pizarro, médico e deputado do PS, 
começou a sua intervenção relem-
brando que «todos somos doentes e 
temos interesse em participar na de-
finição da saúde», uma das áreas em 
que os nossos indicadores «nos dei-
xam mais orgulhosos», por referência 
ao estudo da OCDE que nos coloca 
quase sempre entre os melhores ou 
entre os que mais progrediram nas 
últimas três décadas e que demons-
tra que o nosso SNS custa menos do 
que a média da OCDE, «o que não 
invalida que se combata o desperdício 
e que se procure poupar». «Um siste-
ma em que, com equidade e eficácia, 
correspondemos às necessidades dos 
cidadãos». Afirmando que se «têm as-
sumido, com alguma displicência, me-
didas que põem» essa qualidade em 
causa, Manuel Pizarro reconheceu «as 
angústias de governar num momento 
de recursos tão escassos», sublinhan-
do que, ainda assim, «não consigo 
aceitar todas as medidas» como re-
almente necessárias ou aceitáveis. Re-
ferindo-se especificamente sobre as 
patologias cujas associações se fize-
ram representar nesta reunião, falou 
da evolução positiva no tratamento 
do HIV, das doenças auto-imunes e da 
qualidade na área do transplante subli-
nhando que o transplante do rim, por 
exemplo, é «um bom negócio para o 
Estado: melhora muito a qualidade de 
vida, o doente mantém-se activo e o 
Estado gasta muito menos (…). Se há 
ambição que o país devesse ter nessa 
área, seria aumentar o transplante de 
órgãos». O deputado do PS referiu 
de forma muito crítica as alterações à 
legislação no que se refere, por exem-
plo, à isenção dos diabéticos apenas 
no que corresponda a consultas des-
tinadas à sua patologia. «Este tipo de 
expressão só serve para complicar e 
fazer com que a isenção fique depen-
dente da decisão tomada na secreta-
ria. Criou-se uma iniquidade…». «Eu 
ambiciono que o meu país tenha um 

e zero mortes por HIV/SIDA». 
Foi igualmente frisado o facto 
de a redução das cargas virais 
a valores indetectáveis ser uma 
forma de reduzir o risco de 
transmissão da doença. «Por-
tugal é o único país da União 
Europeia em que a despesa 
hospitalar com os medicamen-
tos antiretrovirais ultrapassa o 
custo com medicamentos para 
o cancro». Falando da necessi-
dade de reforçar a sustentabili-
dade do SNS, o representante 
do GAT defendeu que, para o 
futuro, é necessário «combater 
a discriminação e o estigma», 
pugnar pela responsabilização e 
«fazer pressão sobre a indústria 
farmacêutica para termos me-
dicamentos a custos compor-
táveis» e um uso racional dos 
genéricos, defendeu ainda, entre 
outras medidas, a existência de 
«um sistema de monitorização 
que englobe a prevenção».
João Nabais, presidente eleito 
IDF – Federação Internacional 
de Diabetes – região Europa, 
representou na reunião a asso-
ciação de doentes mais antiga 
do mundo, a Associação Pro-
tectora dos Diabéticos de Por-
tugal (APDP), que no passado 
dia 13 de Maio celebrou o seu 
86.º aniversário. A nota inicial da 
sua intervenção foi para a mais 
valia que representa o diagnós-
tico precoce e a prevenção das 
doenças crónicas, tendo defen-
dido a aplicação de restrições 
à publicidade dirigida a crianças 
e à venda de refrigerantes nas 
escolas, entre outras medidas. 
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SNS universal e de qualidade. Para ser 
universal tem que ser tendencialmen-
te gratuito. Como médico, e não só, 
repugna-me qualquer outra solução.»
Ricardo Baptista Leite, médico e de-
putado do PSD, começou por con-
gratular a OM, e a Raríssimas, pela 
iniciativa, reconhecendo o mérito 
desta união médicos-doentes. Sobre 
as dificuldades do sector, o deputado 
sublinhou que em 2012 o orçamen-
to para a saúde é o maior da década, 
«mas, infelizmente, uma fatia desse 
orçamento é para pagar dívidas» e 
reconheceu que se obtiveram ganhos 
em saúde mas que se «criaram situa-
ções difíceis de resolver» em termos 
económicos. Relativamente à questão 
das taxas moderadoras, o represen-
tante do PSD defendeu o mérito da 
reforma - «porque havia um excesso 
de isenções» - mas reconheceu que 
agora é necessário «ouvir os doen-
tes e os profissionais para fazer os 
ajustes devidos à lei». Relativamente 
à OM, frisou que é seu papel defen-
der os doentes como tradução do 
papel fundamental que a instituição 
tem na defesa da qualidade de saúde. 
Especificamente sobre as associações 
de doentes, foi reconhecido que pelo 
seu conhecimento da respectiva área, 
«devem ser consideradas parceiras» 
no sector da saúde. Ricardo Baptista 
Leite referiu o Plano Nacional de Saú-
de como um instrumento importante, 
defendeu a importância do activismo 
cívico e o empowerment do doente 
(«o que se faz precisamente através 
das associações de doentes». Relati-
vamente às doenças raras considerou 
que a melhor forma de as enquadrar 

é num sistema em que se concentra 
know how e conhecimento quer a 
nível nacional quer internacional. So-
bre o papel da indústria farmacêuti-
ca, alertando para os riscos de haver 
algum tipo de manipulação das asso-
ciações e dos doentes, facilitada pela 
fragilidade inerente ao estado de do-
ença, falou de «uma lógica de partilha 
de risco», em que «se a IF acreditar 
na tecnologia, o Estado pode definir 
indicadores de avaliação e definir um 
prazo, de cinco ou dez anos, durante 
os quais a tecnologia seja testada e, 
caso se confirmem os benefícios re-
feridos pelo produtor, haverá lugar 
a pay back». Já em fase de debate, o 
deputado do PSD reconheceu que «a 
distância do terreno dificulta a per-
cepção dos verdadeiros problemas» 
e que «as associações de doentes de-
viam ser chamadas e ouvidas».
José Manuel Silva, a encerrar este dia 
de diálogo com as associações de 
doentes, afirmou tratar-se de uma 
iniciativa que terá continuidade, con-
firmando o desejo de manter um 
diálogo constante entre médicos e 
doentes, em defesa da qualidade do 
Sistema Nacional de Saúde. «Nós 
médicos temos a noção objectiva 
que cada vez há mais limitações de 
acesso; hoje ficámos a saber que as 
associações podem entrar em colap-
so devido a dificuldades financeiras. 
É essencial que os nossos deputados 
levem para a AR a constatação que 
as associações de doentes são funda-
mentais». «Há um laxismo imenso no 
controlo do circuito do medicamen-
to, É preciso aumentar o combate 
à fraude e à corrupção em todas as 
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áreas: saúde, economia, políti-
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médicos e doentes», concluiu.
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Declaração conjunta 
OM/Associações de doentes
A Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências 
Mentais e Raras e a Ordem dos Médicos levaram 
a cabo no passado dia 3 de Julho, aquela que se es-
pera que seja a primeira reunião entre os médicos 
e as associações de doentes, especialmente as que
operam na área da saúde. “Todos pelos Doentes” 
foi o mote escolhido pelos parceiros para que, a 
uma só voz, fossem debatidas preocupações co-
muns, defendendo o direito do doente enquanto 
cidadão português, ao acesso aos cuidados de saú-
de e tratamentos de excelência.

Participaram na reunião 
as seguintes associações:
Raríssimas; Liga Portuguesa 
contra a Epilepsia/EPI; Escle-
rose Múltipla (SPEM); AN-
DAR - Artitrite Reumatóide; 
ANEA - Espondilite Anquilo-
sante; PSOPORTUGAL- Psor-
íase; Liga Portuguesa contra o 
Cancro; APOSTOMIZADOS 
- Associação Portuguesa de 
Ostomizados; Associação Pro-
tectora dos Diabéticos de 
Portugal; Movimento de Uten-
tes dos Serviços Públicos; GAT 
HIV/SIDA; Liga Portuguesa 
contra a Sida e FEDRA - Fe-
deração das Doenças Raras de 
Portugal.

Após um dia de trabalho, decidiram 
as associações presentes dirigir-lhe 
este ofício, espelho das nossas preo-
cupações, e para as quais solicitamos 
a sua melhor atenção e resposta.
Assim, e como resumo dos trabalhos, 
foram identificadas as seguintes pre-
ocupações, independentemente da/s 
patologia/as representadas:

1. Especificamente em relação ao 
apoio financeiro a projetos no âmbi-
to do DL 186/2006, as IPSS que ope-
ram na área da Saúde renovam:
. A urgência na abertura dos con-
cursos previstos para 2012 e anos 
seguintes como disposto no DL 
186/2006;
. A urgência na reformulação dos 
processos de acompanhamento dos 
projetos em curso, de forma a evitar 
os atrasos que se têm verificado nas 
transferências das verbas contratadas;
. A urgência na reformulação dos 
regulamentos dos concursos no âm-
bito do DL 186/2006, no sentido de 
se regerem por normas semelhantes;
. A urgência de serem incluídos como 
custos elegíveis, os custos de
funcionamento que são inerentes a 
uma adequada implementação dos
programas e projetos;
. A urgência na alteração do DL 
186/2006 para que seja contemplada 
a possibilidade de financiamento não 

somente de projetos, mas também 
de atividades regulares e continuadas 
no âmbito da promoção da saúde e 
da prestação de cuidados de saúde, 
através de acordos plurianuais.
2. Renovam a urgência de uma mu-
dança profunda nas regras de relacio-
namento e apoio financeiro, através 
de um novo modelo de cooperação 
a ser contratualizado entre o Estado 
e as IPSS que operam na área da Saú-
de, que garanta:
. O reconhecimento do papel essen-
cial que as IPSS representam na pro-
moção da Saúde;
. A efetiva participação e consulta 
das IPSS da área da Saúde nas políti-
cas de Saúde;
. A sustentabilidade dos serviços, 
programas e atividades que as IPSS 
da área da Saúde prestam às popula-
ções e ao Serviço Nacional de Saúde;
. As verbas adequadas ao apoio das 
atividades e projetos das IPSS da área 
da Saúde que se traduzem num in-
vestimento e não num custo;
. A estabilidade das regras de con-
tratualização que permitam projetar 
e organizar a atividade por um perio-
do de tempo plurianual.
3. O acesso equitativo ao tratamen-
to com medicamentos inovadores;
4. Redução e legislação sobre o tem-
po de aprovação para medicamentos
órfãos.
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ve nacional dos médicos 
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Semanário Grande Porto em Junho

O privilégio de ser médico e a Greve dos médicos
Miguel Guimarães, Presidente da SRNorte da Ordem dos Médicos
 «As recentes declarações do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, médico 
e ex-assessor do actual Presidente da República, não são boas notícias para o 
SNS e para os portugueses. As suas afirmações, de que “os médicos são uns 
privilegiados e não querem trabalhar”, estão imbuídas de um espírito destrutivo 
que atenta contra o Código Deontológico da Ordem dos Médicos e o Direito 
Constitucional à Greve, os quais tem o dever e a obrigação de respeitar. (…) É 
com muito orgulho que os médicos exercem a sua missão ao serviço da Saúde 
e da Vida, no respeito pela dignidade do ser humano, pela Ética Médica e pelo 
Código Deontológico, desempenhando uma relevante função social ao serviço 
do Homem e da comunidade. Neste sentido é para nós um privilégio poder 
servir os doentes e o País. E fazemo-lo com responsabilidade disciplinar, civil e 
penal, o que parece não acontecer em muitas outras actividades, como todos 
os portugueses bem sabem. Para além deste privilégio, sinceramente não encon-
tro outros. (…) A Greve Nacional dos Médicos convocada pelos Sindicatos e 
apoiada pela Ordem é fundamentalmente uma questão de justiça social. (…) É 
que o SNS tem sido absolutamente indispensável numa sociedade que preza os 
direitos humanos e a dignidade das pessoas. (…) A sustentabilidade do SNS é 
obrigatória e um factor decisivo de coesão social. (…) Em nome dos doentes e 
do País, todos temos a obrigação de manter o SNS. A começar por quem tem o 
poder final de decisão. Ao cuidado do Senhor Ministro da Saúde.»

Público, P2, em Junho

Carreiras Médicas: Morte Confirmada
Daniel Sampaio, Professor de Psiquiatria
«(…) O Serviço Nacional de Saúde (SNS) estruturava-se em carreiras que as-
seguravam um excelente conjunto de profissionais, disponíveis para os doentes 
e em permanente atualização técnica. (…) Há anos tudo acabou. Foi a morte 
anunciada das carreiras médicas. (…) Esta morte anunciada das carreiras mé-
dicas foi agora confirmada. O governo mandou publicar no DR de 14/5/2012 
um chamado procedimento de concurso público para contratação de médicos 
para instituições do SNS, através de empresas privadas prestadoras de serviços. 
Não existe qualquer exigência de qualidade, os médicos contratados têm de 
fazer 4 consultas/hora e cumprir ‘atendimento pediátrico’, sem que seja pedida, 
à partida, qualquer formação específica em Medicina Familiar e Pediatria. (…) 
Compreendem-se bem os protestos dos sindicatos e da Ordem dos Médicos, 
numa unidade que há muito não existia. Não é possível fazer de conta que nada 
se passa. (…) Compete aos profissionais denunciar estas medidas, sem que dei-
xem de assegurar a qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Dos cidadãos 
espera-se vigilância permanente, porque a hora é de atenção e de protesto.»

Grupo Médicos Unidos em Julho

Se os pilotos fossem médicos
Luís Simões de Almeida, interno de Ortopedia
«Depois de mais uma viagem de avião e da habitual irritação com os procedimen-
tos nos aeroportos, dei comigo a pensar, “e se um piloto trabalhasse nas mesmas 
condições que os médicos?”. Comparemos um voo com uma consulta…
Para começar, seria responsável pela gestão das vagas no seu voo, e pela marcação 
dos lugares dos passageiros. Se um passageiro decidisse adiar o voo, ajudá-lo-ia a 
marcar outro. No dia do voo (possivelmente acabado de chegar direto de outro 
voo de longo curso, sem dormir ou tomar duche), ao passar pelo balcão do 
check-in, os passageiros olhariam para ele de lado e comentariam entre si que era 
sua culpa que o check-in estivesse a demorar tanto tempo. (…) Alguns passagei-
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ros poderiam ter que ir sentados no chão, porque tinha surgido um imprevisto na 
véspera, precisavam mesmo da viagem apesar de o avião já estar cheio… e o pi-
loto teve pena deles. Mas não ficaria surpreendido se estes fossem os primeiros a 
reclamar. Nesta altura, aperceber-se ia de que o número de passageiros sentados 
no chão era maior do que ele esperava. A companhia aérea tinha marcado mais 
sem o consultar! Todas as reclamações seriam, naturalmente, dirigidas a ele. No 
fim de tudo isto chegaria, finalmente, à parte nobre da sua atividade, aquilo para 
que efetivamente foi treinado, e que gastou tanto tempo e dinheiro a aperfeiçoar: 
o voo. Durante a viagem, um dos passageiros, inexperiente nestas andanças, che-
garia à conclusão de que este voo para Londres não servia o propósito da sua via-
gem, que era ver a Torre Eiffel. Este passageiro ficaria, compreensivelmente, muito 
revoltado com o piloto, e faria questão de o fazer saber alto e a bom som. (…)»

Jornal As Beiras

Uma saúde a preparar o seu luto
Carlos Cortes
«(…) A greve assenta numa ampla luta por políticas de saúde direcionadas 
aos portugueses mais desfavorecidos e aos mais necessitados de recursos 
médicos numa base de equidade e acessibilidade universal. A contestação 
dos médicos visa reanimar um Serviço Nacional de Saúde (SNS) em degra-
dação e em risco eminente de colapsar caso não sejam rapidamente cor-
rigidos os graves erros perpetrados desde há anos e aprofundados nestes 
últimos meses. (…) Muitos médicos que sempre consideraram que o carác-
ter humanista da sua profissão não lhes permitiria aderir a uma greve, para 
não prejudicar os seus doentes, estão hoje dispostos a abraçar esta causa 
invocando, precisamente, os mesmos motivos. (…) Esta não é uma greve so-
mente das estruturas representativas dos médicos, é uma greve de toda uma 
classe preocupada com um população cada vez mais afastada do seu direito 
à Saúde. (…) Esta grande mobilização é dirigida a todos aqueles que conti-
nuam a acreditar numa das principais conquistas das democracias modernas: 
O Direito a uma Saúde de Qualidade para todos!»

Grupo Médicos Unidos em Julho

Bem haja sr. Ministro!
Maria Assunção Vaz Patto, Neurologista
«(…) Eu faço greve no dia 11 e 12 porque acredito que o SNS é a única 
forma de conseguirmos dar saúde a todos os portugueses que não têm 
dinheiro para ir ao Hospital da Cuf. Faço greve porque é necessário manter 
as carreiras médicas, é necessário manter uma progressão baseada em mérito, 
em anos, em estudo e em experiência que tem sido vandalizada pelos contratos 
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de trabalho e que reduz a qualidade do nosso trabalho a mera quantidade. Faço 
greve porque já senti o que são os números, o ter de ver doentes em 10 minu-
tos, a corrida em que se torna uma consulta de hospital para cumprir objectivos. 
(…) Faço greve dia 11 e 12 porque quero aumentar o grau de exigência da mi-
nha profissão, quero acabar com a mercantilização dos médicos que se vendem 
pelo valor mais alto, quero saber que os meus doentes vão ser medicados com 
aquilo que em consciência eu acho que lhes vai fazer melhor- e não me esqueço 
de uma troca de genéricos que provocou um agravamento severo de diabetes 
porque (infelizmente…) os genéricos não são todos iguais… (…) Temos de 
agradecer ao Ministro Paulo Macedo o ter conseguido, finalmente, romper com 
todo um processo de guerrinhas e de intrigas de uma classe de prima donnas e 
unir toda a gente de baixo da mesma bandeira - pelo serviço nacional de saúde, 
pelos nossos doentes e pelo nosso trabalho. Bem haja sr. Ministro!»

Diário de Notícias em Julho

Os médicos têm toda a razão para fazer greve nes-
te contexto - Paulo Mendo
Em entrevista ao Diário de Notícias de dia 7 de Julho, Paulo Mendo foi peremptó-
rio na opinião de que «os médicos têm toda a razão para fazer greve» num con-
texto em que, como afirmou, a esse jornal «começamos a não ter uma estrutura 
suficiente para preparar os jovens médicos, que são os internos, provocada pela 
ausência de concursos de progressão na carreira médica». Efectuando uma avalia-
ção da política da saúde, Paulo Mendo referiu que não só não existe uma política 
de saúde como deixaram de existir objectivos de saúde: «passámos a ter objecti-
vos administrativos». Criticando, naturalmente, o desaparecimento do «processo 
de mérito» que estava subjacente às carreiras - quer médicas quer de enfermagem 
- e a sua substituição por «um concurso que ganha quem pagar menos dinheiro» 
a profissionais com uma formação a nível superior e com especializações, Paulo 
Mendo é categórico ao referir-se aos cortes cegos que este Governo tem feito: 
«Não se está a cortar no desperdício, mas na carne viva. Primeiro é preciso saber 
o que é desperdício. Numa visão radical posso considerar que desperdício é tudo 
o que não é essencial. A nossa noção de desperdício tem de ser comparativa. Se 
compararmos Portugal com qualquer país da Europa vemos que fazemos mais 
com menos dinheiro». «Nós, com menos dinheiro, temos índices sanitários iguais 
aos melhores da Europa. Qual é o desperdício?», concluiu.

Correio da Manhã em Julho

Estamos solidários com o protesto dos médicos
Carlos Braga
Em declarações ao Correio da Manhã, Carlos Braga, porta-voz do Movimento de 
Utentes dos Serviços de Saúde, declarou: «estamos solidários com o protesto dos 
médicos. Há razões para os profissionais da saúde avançarem com estas formas 
de luta. (...) Entendemos que, independentemente de esta situação prejudicar os 
utentes, há razões para avançar com a greve» e apelou a que «os utentes compre-
endam que os médicos, além de estarem a lutar pelos seus direitos, estão a lutar 
por um Serviço Nacional de Saúde eficiente e com mais qualidade».

Público em Julho
Médicos prometem mais greves se o Governo não recuar 
Mário Jorge Neves da FNAM: «não é a 48 horas de uma greve que se vai 
discutir o que o Governo não quis discutir em cinco meses»
Jorge Roque da Cunha do SIM: «Suspendemos uma greve em Dezembro 
com a promessa que ia haver negociações, o que não aconteceu até agora»
Ministério da Saúde afasta a hipótese de cancelamento do concurso ao mais 
baixo preço: «sob pena de ocorrência de rupturas de serviços»
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Correio da Manhã em Julho

Médicos juntam 2500 à porta de Paulo Macedo
«A avenida em frente ao Ministério da Saúde vestiu-se hoje de branco com as 
batas dos mais de 2500 médicos que, desta forma, se manifestaram pelo futuro 
do Serviço Nacional da Saúde, contra as políticas do ministro Paulo Macedo.»

Público em Julho

Greve dos Médicos
«Ordem denuncia que ministério mantém concursos de aquisição de ser-
viços médicos a baixo preço – ‘Apesar de fazer promessas de que tinha 
alterado os procedimentos, não suspendeu os concursos que estariam em 
trânsito, não sabemos quantos são, nem quais são, nem onde estão, e ontem 
fomos surpreendidos com esta publicação em Diário da República de mais 
um concurso para a ARS do Algarve que tinha o mais baixo preço como o 
único critério’, afirmou José Manuel Silva, bastonário da OM.

Revista da Ordem dos Médicos

Carta da AEMH ao Ministro da Saúde
«(…)We hereby express our support to our Portuguese colleagues and their 
claim to perform their tasks in full respect of medical careers (the only way for 
quality assurance) as well as their fight for good working conditions and adequa-
te remuneration.
Throughout Europe we all know that poorly paid work, non-specialized doctors 
doing specialized tasks, cheap manpower in health services and quantity instead 
of quality indicators only leads to an increasing risk for patients’ safety. (…)»

Lusa/SOL em Julho

Impacto maior do que em ‘greve histórica’ de 1989
Fernando Gomes, que em 1989 era presidente da Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM), enalteceu o impacto da greve que os médicos estão a reali-
zar hoje e na quinta-feira, bem como a sua significativa presença na manifesta-
ção frente ao Ministério da Saúde. «Em 1989 houve uma greve histórica, que 
contou com o apoio da Ordem dos Médicos [tal como a de hoje e quinta-
-feira], mas a actual está a ter um impacto superior», disse. Segundo Fernando 
Gomes, «o impacto desta greve é superior à de 1989, que efectivamente deu 
depois alterações muito importantes para as carreiras dos médicos».

Algumas das mensagens recebidas através do site nacional da OM
Data: 11 de Julho de 2012
De: L.G.
Assunto: Greve de hoje e amanhã
Mensagem: Bom dia. Sou uma cidadã deste País e utente de um Centro de 
Saúde em Lisboa. Venho dar-vos o meu apoio na grandiosa greve que os Srs. 
se propuseram levar a cabo. Não desistam de lutar pelo Serviço Nacional de 
Saúde neste País em os políticos são autistas e cegos. Desejos de melhores 
condições de trabalho para melhor servirem esta população.

Data: 12 de  Julho
De: A.M.
Assunto: agradecimento
Mensagem: Obrigada aos médicos de Portugal que fizeram greve/defende-
ram os direitos dos mais desprotegidos da nossa sociedade. Não deixem que  
afetem os vossos direitos porque também são os nossos direitos, nomea-
damente o direito à saúde o direito ao serviço público a que todos temos 
direito e nos querem tirar . Bem Hajam.
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Manifestação à porta do Ministério da Saúde em Julho 
Hoje é dia de começar a desenhar um novo futuro

Na intervenção que proferiu, no dia 11 de Julho, em frente ao Ministério da 
Saúde, José Manuel Silva falou do futuro, qualidade da medicina e da defesa dos 
doentes: «Na grave encruzilhada da Saúde em que nos encontramos, hoje é 
um dia que pode começar a desenhar um novo futuro. Estamos todos aqui, 
organizações médicas e milhares de médicos, porque temos uma missão a 
cumprir: defender os Doentes, a Qualidade da Saúde em Portugal, o Talento 
do Serviço Nacional de Saúde, as Carreiras Médicas e a Dignidade de todos 
os Portugueses. (…) Estou aqui porque o Bastonário da Ordem dos Médicos 
estará sempre onde os médicos estiverem, nos bons e nos maus momentos, 
nos êxitos e nas dificuldades. Estamos aqui para dizer aos Doentes que po-
dem contar connosco como verdadeiros provedores dos seus interesses. (…) 
Senhor Ministro da Saúde, as reformas fazem-se com os profissionais, também 
com os enfermeiros, cujos dirigentes aqui presentes saúdo, e com os doentes, 
e nunca contra os profissionais e contra os doentes. (…) Ouça os profissio-
nais de Saúde e os Doentes.»
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A Otorrinolaringologia como 
especialidade é um produto 
do Século XX e reúne três 
especialidades de diferentes origens. 
Os primeiros Otologistas eram 
cirurgiões, acostumados a usar 
seringas, escopros e trépanos, e 
os primeiros Laringologistas eram 
médicos que estenderam à laringe 
o seu interesse pelo tórax. A 
Rinologia, que faz o elo de ligação 
entre os ouvidos e a laringe, é 
aparentemente a mais antiga das 
três especialidades já com referência 
desde o tempo dos Egípcios. Este 
Livro começa com a descrição da 
Idade Antiga da Medicina. Neste 
livro podemos encontrar, entre 
tantas outras coisas, a história do 
aparecimento da Anestesia Geral, a 
história da Educação dos Surdos-
Mudos, a história dos Exames de 
Audição, a história das primeiras 
Mastoidectomias, a descrição dos 
Cursos de Otologia no Século 
XIX tal como se realizavam em 
Viena, a história das primeiras 
Cirurgias nasais e da Rinoplastia, a 
história da Laringologia, a história 
da Traqueotomia, a história da 
primeira Laringectomia total, e 
muitas outras histórias, tais como 
o aparecimento das primeiras 
Sociedades de Otorrinolaringologia, 
dos primeiros Congressos, e das 
primeiras Revistas de Otologia, de 
Rinologia e de Laringologia; todas 
estas histórias são ilustradas por 
centenas de fotografias, muitas das 
quais reproduzidas a partir de fontes 
originais. Um livro que, nas palavras 
do próprio autor, «pretende mostrar 
a evolução de uma especialidade 
que possui uma história muito rica, 

A Otorrinolaringologia 
através da história da medicina
Foi recentemente lançado o livro «A Otorrinolarin-
gologia através da história da medicina», da autoria de 
João José P. Edward Clode.

complementar, desta forma, os 
seus enormes e reconhecidos 
estudos médico-laboratoriais. 
Visto o livro que aqui nos 
trouxe, deixo um repto 
ao seu autor, aos editores 
e patrocinadores, desafio 
aguçado agora ainda mais 
pelas fotografias que o livro 
encerra: - Para quando uma 
obra sobre a fotografia médica, 
sobre a fotografia enquanto 
técnica para o diagnóstico, 
enquanto elemento para 
o ensino e divulgação da 
medicina, mas também sobre 
a fotografia como reportagem 
dos acontecimentos relevantes 
para a História da Medicina, 
em particular da medicina 
portuguesa? Espero que em 
breve aqui nos encontremos 
de novo, pois que o livro que 
acabei de resumir permitem-
me confiar que levarão essa 
nova tarefa a bom porto. Deixo-
vos agora com as imagens 
sobre o livro da “História da 
Otorrinolaringologia Através 
da História da Medicina” 
e termino com uma frase 
marcante do nosso João da 
Regras (c.1340-1404) “Olhai 
bem,... e porém vede!”, frase 
com que renovo o pedido 
para a vossa atenção, pois que 
o livro do Dr. João José Parra 
Edward Clode é bem mais do 
que aquilo que vos consegui 
transmitir». 

repleta de personagens fascinantes, 
que com os seus exemplos nos 
podem e devem obrigar a fazer 
sempre melhor em favor dos nossos 
doentes». A apresentação da obra 
ficou a cargo de José Luís Doria 
que referiu «O autor presenteia-
nos com uma obra que analisa e 
descreve a evolução da Especialidade 
à luz do trajecto da História da 
Medicina. – “A Otorrinolaringologia 
Através da História da Medicina”: 
São quase meio milhar de páginas 
preenchidas por textos elucidativos 
e uma excelente documentação 
iconográfica, na maior parte 
de exemplares que pertencem 
às suas colecções». Além de 
realçar a «informação médico-
clínica transmitida» na obra, o 
apresentador realçou igualmente os 
«capítulos sobre as Sociedades de 
Otorrinolaringologia, os Congressos 
e as publicações periódicas da 
Especialidade» que encerram o livro, 
concluindo a sua alocução com as 
seguintes palavras: «Nos tempos 
difíceis em que vivemos, de futuro 
incerto, ai de quem não saiba cuidar 
da sua identidade. Aqueles que 
descuram a história passada, com os 
seus defeitos e os êxitos, não podem 
merecer o nosso respeito, nem tão 
pouco podem esperar que sejam 
recordados no futuro. Por isso, 
deixo aqui o meu reconhecimento 
ao Dr. João José Clode pelos 
seus contributos para História 
da Medicna e para a História da 
Otorrrinolaringologia em especial. 
Uma palavra de agradecimento ainda 
para o editor “Circulo Médico” 
e para o patrocínio inestimável 
da Bial, que tão bem tem sabido 
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O encontro de Medicina Macau - 
China e Países de Língua Portuguesa 
contou com a presença de duas 
centenas de profissionais de saúde, 
dos quais 40 médicos convidados 
dos vários países da comunidade 
de língua portuguesa, da China 
e Hong Kong. Os intervenientes 
concordaram com a necessidade 
de perspectivar a harmonização 
de critérios dentro da comunidade 
lusófona, «sem deixar de preservar 
as especificidades próprias de cada 
país.
No âmbito da I Conferência 
Internacional de Medicina Macau 
- China e Países de Língua 
Portuguesa, o presidente da 
AMLPM, Rui da Mota Furtado e 

o presidente da CMLP, Júlio de 
Andrade, formalizaram adesão 
dessa Associação à Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa, a 
qual representa cerca de 400 mil 
médicos. Foi igualmente assinado 
um Memorando de Cooperação de 
Saúde entre a CMLP e a Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau. A 
cerimónia solene de assinatura do 
Memorando foi presidida pelo Vice-
Ministro da Saúde da China, Huang 
Jie Fu, que deixou uma mensagem 
de incentivo à cooperação e 
amizade entre esse país e a CMLP. 
Na conferência inaugural, que foi 
proferida pelo Vice-Ministro da 
Saúde da China, foi referida como 

I Conferência de Medicina 
Macau-China e Países de Língua 
Portuguesa
No âmbito da I Conferência Internacional de Medi-
cina Macau - China e Países de Língua Portuguesa foi 
formalizada a entrada da Associação Médica de Língua 
Portuguesa de Macau (AMLPM) para a Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa (CMLP). A conferência 
incluiu as seguintes temáticas: cooperação em saúde, 
educação médica, doenças emergentes, ética médica, 
medicina de emergência, etc.
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Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa

uma das fraquezas do sistema 
educativo médico nesse país, a falta 
de um mecanismo de referência 
em que a acreditação médica 
pudesse ser internacionalmente 
reconhecida.
Constantino Sakellarides foi um dos 
participantes do painel ‘cooperação 
em saúde: China e Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa’, 
tendo referido a necessidade de 
disseminar a informação de modo 
a aumentar a literacia em saúde e 
com isso obter ganhos nessa área. 
Esta mesa sobre cooperação foi 
moderada por Fernando Gomes, 
Secretário-geral da CMLP e 
presidente da Secção Regional do 
Centro da OM, e contou com a 
participação de José Manuel Silva, 
presidente da OM, Júlio Andrade, 
presidente da CMLP e da OM 
de Cabo Verde, Aurélio Zilhão, 
presidente da OM de Moçambique, 
Rosa Campos em representação 
da OM de Angola, José Bonamigo 
pela Associação Médica Brasileira e 
Yan Jing, presidente da Associação 
Médica Chinesa. Neste espaço 
de debate ficou devidamente 

A Comunidade Médica de Língua Portuguesa foi uma associação criada 
em 2005, sob os auspícios da Ordem dos Médicos portuguesa, e visa 
dar cumprimento a um Protocolo de Cooperação ao abrigo do qual 
os países/instituições signatários se comprometem a desenvolver uma 
«política comum de cooperação no domínio científico e profissional, 
nomeadamente quanto à formação médica, à definição da deontologia 
profissional e às condições do exercício técnico da Medicina». Esta 
associação surge da consciência das ligações históricas, culturais e 
linguísticas, que unem os respectivos povos mas também da crescente 
circulação de médicos entre países e das diferenças em termos de 
formação profissional médica. Os países lusófonos que constituem esta 
comunidade reconhecem a ética universal e o direito dos cidadãos a 
uma Medicina de Qualidade, e nesse enquadramento comprometem-se a 
cooperar, dentro das suas possibilidades, no processo de desenvolvimento 
deontológico, bioético, científico e profissional dos outros membros 
da CMLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, S. Tomé e 
Príncipe e, agora, Macau).

explícita a vontade de apostar no 
desenvolvimento do centro de 
formação médica especializada, 
sediado em Cabo verde e que 
serve todos os países da CMLP e 
na abertura para uma cooperação 
activa com a China
Este encontro internacional inclui 
diversos workshops sobre as 
seguintes temáticas: cuidados con-
tinuados de saúde mental, novas 
doenças da globalização: doenças não 
transmissíveis e acidentes, cirurgia 
laparoscópica, síndroma metabólico 
e suas implicações.
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Revista da Ordem dos Médicos – 
Como caracteriza a medicina 
que se pratica em Macau?
Rui Furtado - A medicina que 
se pratica actualmente em Macau 
vem na sequência da medicina 
que foi implementada pela 
administração portuguesa até aos 
anos 90. A formação dos médicos 
chineses que trabalham na Região 
foi feita por médicos portugueses 
e teve o mesmo regime e duração 
dos internatos em Portugal. Diria 
que, portanto, a medicina que 
praticamos em Macau tem as 
mesmas características da que se 
pratica em Portugal.

ROM – Mas com algumas 
particularidades…
RF – Claro. Até porque coabita 
com a medicina tradicional 
chinesa.

ROM - Considera essa coa-
bitação uma mais valia?
RF – Julgo que tudo o que seja 

É importante promovermos 
a mobilidade de profissionais 
lusófonos
O cirurgião Rui Furtado está em Macau desde 
1992 e aí tem desenvolvido uma vasta actividade 
associativa, pugnando pela melhoria contínua da 
medicina praticada nesse território. Depois de 
ter fundado em 2010 a Associação de Médicos 
de Língua Portuguesa de Macau, este médico 
português promoveu a adesão dessa instituição 
à Comunidade Médica de Língua Portuguesa 
(CMLP). De passagem por Portugal, para parti-
cipar no Congresso Nacional de Medicina, Rui 
Furtado falou à ROM da importância da coope-
ração entre as comunidades lusófonas e da re-
levância que tem o trabalho desenvolvido pela 
CMLP.

Rui Furtado 
Presidente da AMLPM

coabitação é uma mais valia e que 
é enriquecedor. Se me perguntar 
se sou um seguidor da medicina 
tradicional chinesa digo-lhe que 
não. No entanto, considero que 
não existe nada que tenha tudo 
mau ou tudo bom. A medicina 
tradicional tem coisas boas e a 
população chinesa segue essa 
medicina tradicional o que lhes 
traz bem-estar e confiança porque 
acreditam na medicina tradicional 
com a sua história milenar. Não 
posso dizer se os resultados não 
bons ou maus e, pessoalmente, 
iria sempre para a medicina 
hipocrática, mas respeito as 
opções divergentes.

ROM - A convergência que 
verifica entre a medicina 
praticada em Macau e em 
Portugal verifica-se na res-
tante comunidade médica lu-
sófona?
RF – Em minha opinião sim: 
a medicina que se pratica em 

E n t r E v i S t a  
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Licenciado em Medicina 
pela Faculdade de Medi-
cina da Universidade de 
Lisboa. Fez a especialida-
de de Cirurgia Geral no 
Hospital de Sta. Maria em 
Lisboa, tendo sido aprova-
do no exame de especia-
lidade da Ordem dos Mé-
dicos em 1984. Graduado 
em Chefe de Serviço de 
Cirurgia Geral em 1993. 
Em Macau desde 1992, é 
membro da Direcção do 
Centro Hospitalar Con-
de S. Januário durante a 
administração Portugue-
sa de 1993 a 1995 e de 
1996 a 1997, tendo sido 
Director do Serviço de 
Urgência durante vá-
rios anos. É Director do 
Serviço de Cirurgia Geral 
desde 1995, e Chefe do 
Departamento de Cirur-
gia desde 2005. É mem-
bro de várias Sociedades 
Científicas Nacionais e 
Internacionais. Em Macau 
tem feito parte de vá-
rias comissões e grupos 
de trabalho de carácter 
técnico e profissional. É 
actualmente Presidente 
da Assembleia Geral da 
Associação de Cirurgia 
de Macau, Presidente 
do Concelho Fiscal da 
Associação dos Médicos 
dos Serviços de Saúde de 
Macau. Sócio-fundador e 
presidente da Associação 
de Médicos de Língua 
Portuguesa de Macau 
(AMLPM).

Macau tem muito a ver com a 
que se pratica em todos os países 
da comunidade médica de língua 
portuguesa. Todos, com excepção 
do Brasil, têm médicos cuja 
formação foi feita em Portugal 
ou por médicos portugueses, 
portanto é impossível não 
existirem muitos pontos em 
comum.

ROM – Desde a fundação da 
AMLPM que a adesão à CMLP 
era um objectivo. Um ano 

depois concretizaram 
essa integração. 
Que comentário faz 
à entrada para a 
comunidade mé-dica 
lusófona?
RF – Estou extre-
mamente feliz por 
se ter dado essa 
integração e estou 

certo 
q u e 
n ã o 

minto ao dizer que os médicos em 
Macau se sentem orgulhosos por 
fazerem parte da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa. 
Estamos conscientes que todos 
iremos lucrar com a integração 
numa comunidade que engloba 
mais de 400 mil médicos e 
sabemos que também poderemos 
ser muito úteis à CMLP. Temos 
toda a disponibilidade para 
colaborar com os médicos de 
língua portuguesa de todos os 
países da CMLP.

ROM – Que formas de cola-
boração prevê?
RF - Macau é a ponte entre 
a China e os países de língua 
portuguesa pelo que os médicos 
da região serão o melhor veículo 
para potenciar essa ligação. 
Esperamos promover acordos 
de formação para profissionais 
de saúde e o intercâmbio de 
profissionais. As realidades que 
se vivem nos países de expressão 
oficial portuguesa são diferentes 
e todas têm as suas riquezas. 
Penso que a troca de experiências 
será enriquecedora para todos: 

doentes, médicos e todos os 
profissionais de saúde em geral 
vão beneficiar do intercâmbio. 
É nossa missão fazer com que 
esse intercâmbio seja efectivo 
e amplo na sua abrangência. 

ROM - A troca de expe-
riências é, de facto, muito 
importante…
RF – Sim, os encontros onde 
se debatem problemas comuns, 
formas de cooperação e são 
trocadas experiências são 
momentos fundamentais para a 
área médica.
a formação pós-graduada…

ROM – Quais considera que 
devem ser as prioridades 
no âmbito da comunidade 
médica lusófona?
RF – A cooperação clínica 
entre os países da lusofonia e a 
China, para começar. O grau de 

E n t r E v i S t a  



58 | Junho | 2012

E n t r E v i S t a    

Associação de 
Médicos 

de Língua 
Portuguesa de 

Macau

A AMLPM tem por objecto o estudo, aperfeiçoamento e debate do 
exercício da profissão médica na Região Administrativa Especial de Macau 
por parte dos licenciados em Medicina que exerçam a profissão médica 
em Macau e que, no exercício da sua actividade, possam recorrer à língua 
portuguesa como língua veicular. Na prossecução do seu objecto a AMLPM 
propõe-se: defender o exercício da profissão médica por parte dos seus 
associados, contribuindo para a melhoria e progresso nos domínios 
científico, técnico e profissional; salvaguardar os princípios deontológicos 
que se impõem em toda a actividade médica; facilitar a comunicação de 
todos os associados que estejam vinculados com os princípios e fins 
desta associação com outras instituições afins, promovendo o diálogo 
científico com outras associações no interesse da defesa e promoção 
da saúde pública em Macau; reforçar a comunicação entre os seus 
associados e o Governo da RAEM, junto das entidades oficiais e dos 
organismos relacionados com a educação médica, com o fim de contribuir 
para a defesa e promoção das carreiras profissionais médicas; reforçar a 
comunicação entre os associados com os diversos sectores da sociedade 
médico-científica, podendo envolver outros profissionais de saúde 
com o fim de promover, a diferentes níveis e áreas de especialização, 
os aspectos científicos de formação contínua e ou de envolvimento em 
projectos científicos; promover e apoiar iniciativas regulares e periódicas 
de intercâmbio académico, profissional e científico entre os associados 
da AMLPM, e as Ordens dos Médicos dos Países de Língua Portuguesa 
ou com sociedades médicas de países e de comunidades de língua 
portuguesa e outras associações médicas afins; constituir conselhos 
técnico-científicos, do foro jurídico, ou designar grupos de trabalho para 
responder aos princípios da associação e à viabilização de projectos no 
âmbito da formação contínua, desenvolvimento de projectos científicos 
ou outros de interesse profissional para os associados; etc. Desde a sua 
constituição em 2010 que a AMLPM se propunha aderir à Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa, mas a concretização aconteceu em 
Novembro de 2011 (conforme noticiado nesta edição da ROM)
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desenvolvimento da medicina 
tem diferenças nos vários países 
e é essencial que pugnemos pelo 
desenvolvimento de parcerias que 
reduzam as disparidades que ainda 
se verificam no atendimento às 
populações. A qualificação profissional 
é um dos pontos em que devemos 
centrar a nossa actividade.

ROM – E além da formação?
RF - Tão importante como a formação 
é promovermos a mobilidade de 
profissionais de saúde entre os vários 
países da CMLP. Temos que trabalhar 
no sentido de médicos, enfermeiros 
e técnicos poderem deslocar-se para 
trabalhar noutros países. Isso implica 
que haja mútuo reconhecimento de 
qualificações e essa é uma área que 
também será prioritária. A relevância 
dessa área é óbvia: em Moçambique, 
por exemplo, há neste momento 20 
cirurgiões para o território todo. É 
fundamental que consigamos que, 
nem que seja periodicamente, existam 
profissionais de outros países da 
CMLP que se desloquem a esse 
país para exercer a sua actividade 
e prestarem cuidados essenciais à 
população. Como comunidade de 
médicos de língua portuguesa cabe-
nos também ajudar a colmatar a falta 
de profissionais. Estou certo que todos 
temos como importante assegurar a 
assistência às populações e que essa é 
uma das prioridades da CMLP.

E n t r E v i S t a    

ROM – Essa circulação de pro-
fissionais entre países lusófonos 
traz diversas vantagens…
RF – Claro que sim. Nos países que 
estão um pouco menos desenvolvidos 
em algumas áreas da medicina os 
profissionais podem aprender com os 
médicos que façam essas deslocações. 
Os países que têm a assistência 
médica mais desenvolvida (Portugal, 
Brasil e a Região Administrativa 
Especial de Macau) têm a obrigação 
ética de colaborar na assistência 
médica aos países que estão em 
situação de grave carência como 
sejam Timor Leste, Guiné Bissau, 
Moçambique em várias áreas, e 
mesmo Angola que tem especialidades 
em que tem se verificam carências 
profundas. Em Macau também existem 
especialidades e zonas de actividade 
médica que melhorarão muito com 
este relacionamento.

ROM – Em que áreas sentem 
maiores dificuldades em Macau?
RF - Temos carências na área 
da neurologia, endocrinologia, 
infecciologia, etc. São especialidades 
em que temos poucos especialistas 
e cuja cobertura das necessidades da 
população não é suficiente. É diferente 
da situação de outros países da 
lusofonia porque temos especialistas 
só que não são em número suficiente 
pelo que temos muito a beneficiar 
com esse intercâmbio.

Tão importante como a 
formação é promovermos 
a mobilidade de 
profissionais de saúde 
entre os vários países 
da CMLP. Temos que 
trabalhar no sentido de 
médicos, enfermeiros 
e técnicos poderem 
deslocar-se para trabalhar 
noutros países. Isso 
implica que haja mútuo 
reconhecimento de 
qualificações e essa é uma 
área que também será 
prioritária.
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Revista da Ordem dos Médicos 
- Que iniciativas têm deco-
rrido no âmbito do centro 
de formação médica especia-
lizada da CMLP sediado em 
Cabo Verde?
Júlio Barros de Andrade - O 
Centro de Formação Médica 
Especializada tem desenvolvido 
várias formações, algumas 
no quadro da CMLP-CPLP e 
outras sob responsabilidade do 
Ministério da Saúde de Cabo 
Verde, em colaboração com IHMT 
de Portugal, nomeadamente 
formação na área de gestão 
hospitalar, dirigida para médicos e 
enfermeiros.
No quadro da CMLP o Curso 
Internacional de Saúde Pública 
merece um destaque especial 
pois teve participação de Cabo 
Verde, Moçambique, São Tome 
e Príncipe e Guiné-Bissau, com 
duração de nove meses e defesa 
de uma tese após estágio. O 
curso foi considerado de forma 

Cabo Verde será o palco do 
VI Congresso da CMLP
Júlio Barros de Andrade, actual bastonário da Or-
dem dos Médicos de Cabo Verde, está envolvido na 
Comunidade Médica de Língua Portuguesa desde 
a sua génese e assumiu a presidência da instituição 
em 2011. Empenhado no alargamento da Comuni-
dade, Júlio Andrade congratula-se com a entrada da 
AMLPM e deseja ver formalizada em breve a entra-
da de Guiné-Bissau, São tome e Príncipe e Timor, 
países que, na prática, já participam nas actividades 
da Comunidade. Os projectos de formação são, na-
turalmente, o que destaca como prioritário e neles 
inclui uma referência especial ao Centro de Forma-
ção sediado em Cabo Verde e ao congresso anual, 
encontro que consubstancia a importante troca de 
experiências entre os membros da CMLP, que, em 
2013, voltará a realizar-se em Cabo Verde.

Júlio Barros 
de Andrade 

Bastonário da OM de Cabo Verde

E n t r E v i S t a  

unânime, pelos formadores e 
formandos, como excelente, 
aguardando posteriormente o 
enquadramento legal sobre a 
titulação dos formandos.
Estão programados mais dois 
cursos, um de infecciologia e outro 
relacionado com a protecção 
materno-infantil, esperando que 
os países indigitem participantes 
para as formações supra referidas.

ROM - Como analisa a entrada 
da Associação de Médicos de 
Língua Portuguesa de Macau 
na CMLP e que importância 
atribui ao alargamento da 
Comunidade?
JBA - A entrada da Associação 
dos Médicos de Língua Portuguesa 
de Macau é uma mais-valia para 
a CMLP, não só pela relevância 
da AMLPM, mas também pela 
oportunidade de estender a 
cooperação também aos médicos 
chineses, pois a China tem mais 
de dois milhões de médicos. 
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Licenciado em Medicina 
pela Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciên-
cias Médicas, Portugal, 16 
valores, “Bom” com distinção 
(1980-1986). Curso de Pós-
-Graduação de Saúde Pública 
e Doenças Tropicais no Ins-
tituto de Higiene e Medicina 
Tropical, Faculdade de Ciên-
cias Médicas de Lisboa, Portu-
gal, 17 valores, “Muito Bom” 
(1987-1988. Pós-Graduação 
de Medicina de Aviação no 
Centro de Adiestramento de 
La Aviación, Cap Fernando 
Alvarez, Havana, Cuba, clas-
sificação “Excelente” (1999). 
Médico de Clínica Geral, 
Centro de Saúde da Achada 
Santo António, Delegacia 
de Saúde da Praia, Ilha de 
Santiago, Cabo Verde (Janeiro 
a Junho de 1989). Director do 
Programa Nacional de Luta 
contra a SIDA, Cabo Verde 
(Janeiro de 1991 a Fevereiro 
1992). Coordenador do Pro-
grama Nacional de Doenças 
Transmissíveis e Meio Am-
biente, Cabo Verde (Janeiro 
1991 a Fevereiro 1992). 
Director Geral de Saúde de 
Cabo Verde (1992 a 1994). 
Especialista em Oftalmologia 
pela OMP em Maio de 2002. 
Assistente Hospitalar de 
Oftalmologia do Hospital Dr. 
Agostinho Neto, Praia, Cabo 
Verde (2002-2004). Director 
do Serviço de Oftalmologia 
do Hospital Dr. Agostinho 
Neto, Praia, Cabo Verde, 
desde Janeiro de 2004. Chefe 
do Departamento Médico 
da Agência de Aviação Civil 
de Cabo Verde desde 2005. 
Actual bastonário da Ordem 
dos Médicos de Cabo Verde 
e presidente da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa.

E n t r E v i S t a  

O acto formal da adesão da 
Associação dos Médicos de Língua 
Portuguesa de Macau na CMLP 
foi um momento alto na vida da 
nossa comunidade, durante a 1ª 
Conferência Internacional de 
Macau-China e Países de Língua 
Portuguesa, realizada em Macau, 
de 27-30 de Novembro de 2012, 
a convite da Associação dos 
Médicos de Língua Portuguesa de 
Macau. 
Foi a primeira vez, após a criação 
da Comunidade Médica de 
Língua Portuguesa, que estiveram 
reunidos todos os dirigentes 
máximos das Organizações 
Médicas de Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Macau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste.
Ainda, durante o evento, foi 
assinado um Memorando de 
Entendimento para a Cooperação 
entre a University of Sciences 
and Technology, Faculty of Health 
Sciences de Macau e a CMLP 
numa importante cerimónia 
oficial, realizada no dia 28 de 
Novembro de 2011, no Hotel 
MGM, na presença do Senhor Vice 
Ministro da Saúde do Governo 
Chinês, Dr. Hung Jie Fu, das mais 
altas Autoridades políticas e civis 
de Macau, dos dirigentes máximos 
das organizações médicas de 
Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, 
Brasil, Portugal, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe, Timor Leste, 
Macau, e de centenas de médicos. 
Este memorando tem como 
objectivo principal proporcionar 
e apoiar a formação contínua e 
pós-graduadas aos médicos da 
Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa.
Esperamos alargar ainda mais 
a nossa comunidade com 
associações médicas de alguns 
países da América Latina que já 
manifestaram interesse na adesão 
à CMLP.

ROM – Mas existem ainda 
países de língua portuguesa 
que não estão na CMLP...

JBA - Do ponto de vista formal 
falta a entrada do Guiné Bissau, 
São tome e Príncipe e Timor, 
mas na prática todos os países 
tem participado na CMLP, quer 
nas assembleias gerais e nas 
actividades desenvolvidas pela 
CMLP (congressos, cursos 
entre outras actividades). O 
que falta nesses países é a 
publicação dos estatutos das 
Ordens ou Associações Médicas, 
posteriormente a formalização 
dos pedidos de adesão de acordo 
com os Estatutos da CMLP. Do 
ponto de vista operacional todos 
os países têm participado nas 
actividades desenvolvidas pela 
CMLP.

ROM - Na sua presidência da 
CMLP o que destaca como 
principais avanços?
JBA - Não posso falar em 
avanços significativos em 
relação à Comunidade Médica 
de Língua Portuguesa, mas a 
entrada de Macau e a assinatura 
de um protocolo entre a nossa 
Comunidade e a Universidade de 
Ciências e Tecnologia de Macau, 
que deverá posteriormente ser  
operacionalizado, é um marco 
importante. Gostaria, ainda 
durante o meu mandato, de ver 
concretizada a formalização 
dos pedidos de adesão à nossa 
comunidade da Guiné-Bissau, São 
Tomé e Príncipe e Timor.

ROM - Especificamente quan-
to a Cabo Verde, quais os 
principais desafios na área da 
saúde?
JBA – Neste momento uma 
das grandes prioridades é a 
sustentabilidade do nosso 
Serviço Nacional de Saúde e o 
combate às doenças crónicas 
não transmissíveis. As doenças 
crónicas não transmissíveis 
constituem hoje as principais 
causas de morbi-mortalidade no 
nosso país. A racionalização dos 
recursos e repensar uma nova 
abordagem nos CPS, apostando 
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nos Médicos de 
Família, parecem-me 

desafios importan-
tes que teremos 
de apostar.

ROM - Quais 
são os projec-
tos prioritários 
no contexto da 
CMLP?

JBA - Considero a conclusão 
das actividades já programadas, 
cursos de Infecciologia e Saúde 
Materno-Infantil e a elaboração 
de um Glossário de Terminologia 
Médica como forma unificadora 
da linguagem médica ao nível da 
Comunidade Médica da Língua 
Portuguesa, como relevantes.
O projecto, a meu ver, mais 
importante, é a criação de 
condições para que o CFME passe 
a funcionar em espaço próprio 
e a OMC está disponível para 
colocar à disposição da CMLP, 
espaço para instalação desse 

Centro de Formação Médica 
Especializada.

ROM - Qual a 
importância da 
realização de Con-
gressos que reúnem 
os médicos dos 
países de língua 
portuguesa?
JBA - É minha 
convicção que o 
congresso médico 
anual da CMLP é o 
ponto alto da nossa 
organização; durante 
esse encontro anual 
debatemos aspectos 
relevantes do nosso 
Sistema Nacional 

de Saúde, das nossas 
organizações, os nossos 

denominadores comuns 
e também os aspectos 

que nos distanciam em 
termos de indicadores 

sanitários, entre outros.

No próximo ano, em Janeiro de 
2013, Cabo Verde será o palco 
do VI Congresso da Comunidade 
Médica da Língua Portuguesa. 
Deve-se sublinhar ainda que 
Cabo Verde organizou o Primeiro 
Congresso da CMLP em 2006.

E n t r E v i S t a    
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Vamos a caminho do reinado da 
mediocridade. Contratos pelo 
melhor preço, tipo super mercado 
de trabalho. Sem avaliação técnica 
e do desempenho. No caso dos 
médicos as provas clínicas perante 
um júri de médicos eclipsa-se. Irão 
escolher-se os mais BARATOS e 
explorados também! Cultura de 
qualidade?
Ficamos na dúvida sobre o futuro: 
serão juristas, administradores, 
políticos, secretarias ou recursos 
humanos a validarem médicos? E 
os enfermeiros também?
Para além de uma luta sindical 
unida, é urgente alertar o país, em 
especial os doentes, para o risco 
de serem seguidos por quem não 
teve o mérito profissional como 

Carta aberta: 
o país não pode calar-se
Novas normas nas contratações de médicos e en-
fermeiros, acabam com a selecção por qualificações 
profissionais graduadas e com defesa da qualidade, 
conseguidas com as “Carreiras Médicas”. Estas fo-
ram grandes conquistas, que até a ditadura tole-
rou! Nelas trabalharam Miller Guerra, Jorge Horta, 
Galhordas, Pinto Correia… e os países do norte 
da Europa, também as adoptaram. Francisco Crespo

Médico

o p i n i ã o  

critério de selecção, mas sim a 
certeza de que foram baratinhos 
e que cederam à escravatura.
NÃO PODEMOS CONTINUAR A 
TOLERAR A “ MEDIOCRETIZAÇÃO” 
da sociedade portuguesa com 
comentários como este: “temos 
orgulho de EXPORTARMOS inves-
tigadores científicos...”, ditos por 
quem infelizmente não imigrou, 
porquê? Provavelmente por ter sido 
seleccionado pelos novos critérios...
Estas reflexões não são recor-
dações do passado, mas um alerta 
para se acabar com “economias” 
anti cientificas e obviamente anti 
económicas.

PS: O rei vai nu e já sem cabeça,! 
O povo, esse vai descalço e lúcido.

Está a ser constituída uma associação de doentes - Associação Portuguesa de Hipercolesterolemia Familiar com 
o objectivo divulgar informar e identificar as famílias com diagnóstico clínico de dislipidemias hereditárias (DH) 
e hipercolesterolemia familiar (FH), instituindo terapêuticas adequadas, seguimento multidisciplinar especializado 
de modo a prevenir doenças cardiovasculares prematuras (<55 A para o sexo masculino e <65 A para o sexo 
feminino). Pretende-se que estas doenças hereditárias com prevalências estimadas em Portugal de 1:200 indivíduos 
(DH) e 1:500 indivíduos na (FH) sejam reconhecidas como doenças crónicas e que os doentes e familiares em 
risco possam beneficiar de terapêuticas, exames complementares de diagnostico, assistência médica multidisciplinar 
e especializada a baixo custo tal como as outras doenças crónicas. Pretende-se que os médicos de todo o país 
divulguem esta associação às famílias e/ou doentes portadores destas doenças para que os interessados possam 
futuramente integrar a Associação.

Consulta de Dislipidemias Hereditárias, Departamento de Genética Médica, Hospital Egas Moniz:, Rua da Junqueira, 
nº 126, 1349-019 Lisboa, T: 210432486/90/93; Fax: 210432447
Consulta de Cardiogenética, Serviço de Cardiologia Pediátrica, Hospital Santa Cruz, Av. Prof. Reinaldo dos Santos 
2799-523 Carnaxide, T: 210433242 Fax: 214188095

Associação de doentes com 
hipercolesterolemia e dislipidemias hereditárias
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Por problemas do baixo aparelho urinário, veio 
como particular à minha clinica, para exames, um 
paciente de 63 anos.
Em concordância com ele, acrescentei-lhe gratui-
tamente às múltiplas ecografias pedidas uma eco-
grafia renal com suplemento de Doppler. Encontrei 
um quisto de aspecto relativamente banal mas com 
pulsatilidade arterial no Doppler, subtil mas nítida, 
no limite da visibilidade.

Expliquei ao paciente que aquele 
achado era preocupante apesar de 
muito discreto e que habitualmente 
implicaria uma TAC para análise 
adicional, exame que logo me pediu 
que realizasse. Nessa TAC ocorreu 
leve captação de contraste pelo 
quisto, na gama de confusão possível 
com o que por vezes acontece em 
quistos simples.
Com muito grande insistência, o 
paciente disse que o estudo renal 
tinha sido feito por minha iniciativa 
pelo que lhe deveria eu indicar um 
urologista que tratasse do assunto. 
Referi-lhe o Dr. P, como pessoa que 
não iria perder tempo em passos 
inúteis e que seria adequado para o 
tratamento. Ele aceitou e expliquei 
directamente ao Dr. P a situação, o 
que o levou a marcar cirurgia.
Semanas mais tarde perguntei ao Dr. 
P. o que tinha encontrado: informou-
me que o paciente faltara à consulta 
pré cirúrgica sem qualquer aviso.
Liguei ao paciente que me disse que 
tinha ficado surpreendido por, não 
tendo queixas nenhumas, precisar 
de uma cirurgia. Resolvera pedir 
uma segunda opinião a um urologista 
com especiais responsabilidades 
na oncologia, o Dr. E. Para este os 
meus exames não pareciam revelar 
nada de importante mas, à cautela, 
iria fazer uma ressonância e eu seria 
informado do resultado.

Um «near miss» 
desnudado

Cansado Carvalho

Um mês mais tarde voltei a ligar: 
ressonância “negativa”, o Dr. E tinha 
dito que nada mais seria necessário.
Expliquei que, na minha opinião, 
uma ressonância negativa não 
anulava o que eu tinha encontrado, 
que a situação era realmente 
importante e que não me parecia 
apropriado ficarem as coisas assim. 
Ele manifestou-se perplexo, disse 
que iria pensar e que depois me 
informaria.
Liguei novamente meses mais 
tarde. O paciente consultara outro 
urologista experimentado, que ti-
nha visto o conjunto dos exames 
e também concordara que aquilo 
não parecia nada de especial. Contei 
ao paciente que tinha outros casos 
na minha experiência que tinham 
acabado muito mal e que não me 
sentia nada confortável com o que 
estava a ouvir. No meu entender, em 
alternativa a uma cirurgia poderia 
realizar-se uma biópsia dirigida 
mas, pelas suas características, o 
quisto em causa tinha probabilidade 
elevada de dar falso resultado 
negativo nessa biópsia. No mínimo 
deveria ser feita, comigo, uma nova 
ecografia com Doppler. 
O paciente manifestou-se nova-
mente perplexo, disse que iria 
pensar e que me informaria de 
qualquer coisa posteriormente.
Mais uma vez não o fez e eu voltei 

Fui piloto e tenho uma 
lógica de pensamento 

muitíssimo influenciada 
por esse facto. Quando 
ocorre um acidente, ou 

quando ocorre um quase 
acidente, o importante 

não é andarmos a chorar 
sobre o leite derramado 

nem a tentar penalizar 
ou punir as pessoas. Pelo 
contrário, o importante 

é analisarmos com 
seriedade o conjunto 

do que se passou e 
tomarmos as medidas 

correctivas apropriadas 
para evitar repetições, 

granjeando a colaboração 
de todos, sem nada 

esconder.
É exactamente isto que 
pretendo com as linhas 

que escrevi.
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a ligar-lhe ao fim dumas semanas, 
para oferecer uma reavaliação 
gratuita. Nessa altura informou-me 
que tal não era necessário pois, 
perante a minha insistência, tinha 
consultado um quarto urologista 
mas agora a pedir directamente 
para ser operado, estando a cirurgia 
já marcada.
Apareceu-me sorridente dois meses 
mais tarde, a contar que o quarto 
urologista estava também convencido 
de que aquilo não era nada mas que 
o resultado da cirurgia tinha sido 
efectivamente um tumor de Grawitz, 
do qual trazia a análise histológica.
Regressou há dias para o 1º controlo 
pós-cirúrgico e acrescentou por-
menores. 
O terceiro urologista tinha pedido 
uma ecografia, já que por aí tudo 
tinha começado, indicando um 
radiologista sénior dum consultório 
de referência no centro de Lisboa. 
Esse radiologista considerara o 
quisto de grau Bosniak 3, não 
preocupante, propondo apenas 
vigilância espaçada, pelo que na 
altura não quis a outra ecografia por 
mim aconselhada. 
Contou-me ainda que, depois da 
cirurgia, o quarto urologista lhe 
tinha dito que a operação tinha 
corrido bem e que o quisto retirado 
não parecia maligno mas que haveria 
de esperar pela biópsia. Dias mais 
tarde felicitou-o porque a biópsia 
era “negativa”.
Perante o enquadramento deste 
caso, o paciente insistiu em obter 
uma cópia do resultado da biópsia e 
tinha sido ele mesmo a ler que afinal 
se tratava de um tumor de Grawitz. 
Confrontando o quarto urologista, 
este pediu imensa desculpa e 
afirmou que tinha feito confusão 
com outro doente... 

Esta história extraordinária merece 
vários comentários, que irei fazer de 
forma sintética e coloquial.
Começo pelo facto de ter efectuado 
o exame por minha iniciativa. Foi 
um direito que conquistei com luta 
de 25 anos, pois os Radiologistas 
estavam expressamente proibidos 

no anterior Código Deontológico 
de fazerem exames que não fossem 
pedidos por outros Colegas. O 
pretexto era o risco de indução 
de exames para lucro próprio 
mas, sem negar a razoabilidade 
do problema, era absoluta e 
inaceitável discriminação que a 
restrição de realizar exames auto-
pedidos afectasse os Radiologistas 
mas não os médicos de múltiplas 
outras especialidades que o fazem 
livremente. A que propósito 
impedir-me, eu que pratiquei clínica 
vários anos depois da licenciatura, 
de auto pedir exames da minha 
área, sobre os quais não tenho 
dúvida da adequação e, ao mesmo 
tempo, permitir que Cardiologistas, 
Ginecologistas, Urologistas, Gastren-
terologistas, Reumatologistas, etc, 
efectuem sem restrição exames 
da área imagiológica aos seus 
próprios doentes? Não tinha pés 
nem cabeça, mas registo que num 
processo disciplinar contra mim à 
volta desta questão tive a tristeza 
de ver um parecer negativo sobre 
a minha conduta emanado do 
próprio Presidente do Colégio de 
Radiodiagnóstico, parecer esse que 
menorizava toda a comunidade 
radiológica que ele deveria 
defender… E, querendo eu debater 
em público este assunto, foi tudo 
censurado.
No novo Código, sensatamente, a 
proibição dos Radiologistas faze-
rem exames por sua iniciativa já 
não consta mas esse facto ainda é 
relativamente pouco conhecido.
O segundo ponto que quero focar 
é que o meu paciente era não 
convencionado. Se fosse, a ecografia 
renal não lhe teria sido proposta 
nem oferecida. 
Nos exames particulares sou 
eu que determino o protocolo 
e, secundariamente, atribuo o 
respectivo preço. Nos exames 
convencionados é o contrário, 
tenho um envelope financeiro 
definido à partida e tenho de fazer 
o melhor possível dentro desse 
constrangimento. Faz diferença.
Assim, nos meus exames parti-

No novo Código, 
sensatamente, 
a proibição dos 
Radiologistas fazerem 
exames por sua 
iniciativa já não consta 
mas esse facto ainda é 
relativamente pouco 
conhecido.



culares conto sempre no 
preço que lhes atribuo com 
alguma folga para fazer mais 
do que é pedido e essa folga 
tem-me trazido, vez após 
vez, resultados francamente 
interessantes, como aconteceu 
no caso aqui descrito.
Muitas vezes um pedido 
convencionado numa situação 
de cólica renal contempla 
apenas ecografia dos rins 
mas não da bexiga, quando é 
comum e relevante existirem 
cálculos encravados no uretero 
terminal que não são vistos 
na ecografia renal estrita. Se 
eu for alargar a investigação 
convencionada para além do 
que é formalmente pedido o 
resultado será que nunca mais 
os Clínicos irão requisitar 
ecografia da bexiga neste 
contexto. Mas numa ecografia 
renal particular já prevejo uma 
rápida passagem pela bexiga. 
E este exemplo pode ser 
multiplicado por mil.
Se não transmitir claramente 
que existe relação entre o 
valor que me é pago e aquilo 
que efectivamente produzo, 
essa atitude é suicida a médio 
prazo, começando de imediato 
a promover o nivelamento por 
baixo. Há anos que o digo e a 
prova está bem à vista.
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Se uma convenção me paga apenas 
15 euros pelo produto de contraste 
que vou injectar numa TAC, 
naturalmente não poderei seguir os 
protocolos alemães de utilização de 
100 ml de contraste de tipo aniónico 
que, por si só, me custa cerca de 65 
euros. Mas se um paciente particular 
me procurar para fazer uma TAC, 
dentro dos meus deveres gerais de 
fazer por ele o melhor que posso, 
não vejo razão para não seguir os 
referidos protocolos alemães que 
proporcionam indiscutivelmente 
melhor qualidade técnica. E é muito 
menos discriminatório permitir 
a um paciente convencionado 
pagar do seu bolso o acrescento 
de custo, se ele desejar utilizar o 
volume e o tipo de contraste das 
recomendações alemãs, do que 
negar-lhe ou esconder-lhe essa 
possibilidade ou, em alternativa, 
forçá-lo a recorrer a consultórios 
particulares puros, pagando do seu 
bolso não o suplemento relativo ao 
contraste injectável mas a totalidade 
do exame. E nenhum consentimento 
informado para injectar contraste 
será sério se escamotear estas 
questões - o paciente tem de ser 
informado que o contraste que 
iremos em princípio utilizar será 
o mais barato, porque é o que nos 
pagam, mas que há um mais caro 
que é mais seguro, mais confortável, 
melhor...
Há dois anos vi na SIC um conhe-
cido ecografista obstetra criticar 
um outro, que tinha deixado 
passar malformações fetais numa 
ecografia. O primeiro trabalhava 
num centro de referência em Lisboa 
onde as ecografias, só particulares, 
custavam 125 euros. O segundo 
trabalhava com uma comunidade 
desfavorecida, fazendo exames 
pelo SNS, que então os pagava a 18 
euros, com atraso. Dizia o primeiro, 
o famoso, que bastaria ter olhado 
para uma mão do feto em abertura 
para descobrir a sínfise digital que 
revelaria a patologia em causa. O 
problema é que numa ecografia 
de 120 euros a mão aberta não 
pode deixar de ser vista, demore 

o que for preciso. Mas numa de 
18 euros? Uma questão destas 
ocorreu em França há poucos anos 
e a tentativa de culpabilização de 
uma Radiologista que tinha deixado 
passar uma anomalia em mão fetal 
numa ecografia de rotina levou à 
paragem da realização de ecografias 
obstétricas convencionadas. Foi 
nomeada uma “Comissão de Sábios” 
e nas conclusões excluiu as mãos e 
os pés da análise obrigatória nas 
ecografias de rotina. Nessa altura 
assisti em Paris a uma sessão de 
esclarecimento médico-jurídica em 
que o prelector, com um advogado 
ao lado, aconselhou a plateia a 
expressamente não olhar para as 
mãos ou para pés fetais. Se olhassem 
tinham o dever ético de relatar, 
se relatassem estavam sujeitos a 
sanções em caso de falha – absurdos 
a que cada vez mais assistimos, com 
a judicializaçao da medicina… Para 
mim é obvio que se eu cobrar 
120 euros para fornecer mais ou 
menos a mesma qualidade técnica 
que se pode fornecer por 18 euros, 
perdoem-me a dureza da expressão, 
estaria a roubar. 
Pode ser politicamente correcto 
mas não é realista, nem razoável, 
nem interessante nivelar tudo quer 
por baixo quer por cima.
Em negociações connosco, um 
conhecido banqueiro fazia questão 
de que os protocolos dos check-ups 
para os funcionários do seu Banco 
fossem iguais – desde o porteiro ao 
administrador, sem discriminação. 
Mas, soube depois, ele próprio 
ia no jacto privado da empresa 
fazer os seus exames médicos ao 
estrangeiro…
O terceiro ponto tem que ver com 
o Doppler.
Neste caso o Doppler foi a chave do 
diagnóstico inicial correcto.
O uso de Doppler fora dos âmbitos 
vasculares estritos é perfeitamente 
marginal entre nós e a razão é 
simples, é que não é pago de forma 
diferenciada pelas convenções. 
Assim, os poucos Radiologistas que 
o utilizam nos exames ecográficos 
tendem a fazê-lo pela rama e, 

Se não transmitir 
claramente que 

existe relação 
entre o valor que 

me é pago e aquilo 
que efectivamente 

produzo, essa atitude 
é suicida a médio 

prazo, começando de 
imediato a promover 

o nivelamento por 
baixo.
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compreensivelmente, os resulta-
dos ficam muito aquém das possi-
bilidades. Em consequência, os Clíni-
cos também não se apercebem do 
que estão a perder ao não pedirem 
expressamente a utilização de 
Doppler nas ecografias e não o 
valorizam.
Por mim segui uma prática diversa. 
Desde há muitos anos, ofereço 
aos meus pacientes a possibilidade 
de acrescentar Doppler às suas 
ecografias mediante um preço 
razoável, sendo tudo cristalinamente 
explicado. A explicação inclui o 
facto dos Clínicos não terem 
conhecimento real do impacto do 
Doppler nos exames, não havendo 
aí qualquer crítica: não é legítimo 
esperar que todos os médicos 
saibam tudo sobre todas as coisas. 
O Doppler é proposto apenas numa 
base de confiança directa na minha 
pessoa e muitos pacientes decidem 
utilizá-lo.
Com este pagamento recai sobre 
mim a responsabilidade acrescida 
de estudar e de me equipar adequa-
damente, para além do acréscimo 
de tempo de exame. E resulta 
obviamente a experiência que me 
permitiu valorizar o achado subtil 
que determinou a minha actuação 
neste caso. Não se trata de ser 
sobredotado, de forma nenhuma, 
trata-se de ter a experiência 
que outros – quer Clínicos quer 
Radiologistas – não têm, experiência 
que, como se pode ver, não aparece 
por acaso.
E, claro, o que se passa com o 
Doppler passa-se com muitas 
outras coisas, por exemplo com a 
Elastografia, com a análise directa 
dos intestinos em Ecografia ou TAC, 
etc.
Mencionaria em quarto lugar a 
questão da minha intervenção activa 
no convencimento do paciente a não 
ignorar o meu diagnóstico inicial.
As normas do Código Deontológico 
sobre segundas opiniões, diver-
gências de opiniões, etc., são perfei-
tamente desfasadas do tempo em 
que vivemos, do tempo da Internet, 
da democracia, da aceitação pacífica 

da pluralidade de pensamento.
Aquando da recente revisão do 
Código, pela sua aprovação intem-
pestiva não tive oportunidade de 
fazer chegar a tempo o contributo 
que tinha preparado sobre este tema. 
É essencial que seja devidamente 
tido em conta na próxima revisão.
De qualquer forma, sublinho que 
neste caso concreto fui eu, Radio-
logista, o Médico inicial; assim, foram 
os Urologistas e Radiologistas 
subsequentes que estiveram em 
desacordo comigo e não o contrário, 
pelo que me senti ainda mais livre 
de falar com o paciente da forma 
como que lhe falei.
Para último e quinto ponto temos 
o erro do 4º Urologista na leitura 
da biópsia. 
De facto, não acredito na troca de 
pacientes que ele referiu e penso 
que o que se passou foi uma coisa 
muito mais comum: a concretização 
da tendência para “lermos” aquilo 
em que previamente acreditamos. 
Como o Colega acreditava que ia 
encontrar um quisto benigno, deve 
ter lido em diagonal o relatório da 
histologia e deixou passar as linhas 
finais que concluíam ser um tumor 
de Grawitz quístico. 
Reforça-se assim a recomendação 
de que os relatórios sejam concisos 
e que a informação fulcral não esteja 
perdida nas últimas linhas, depois de 
muito texto que, embora correcto, 
pode facilitar estes erros.

Assisti em Paris 
a uma sessão de 
esclarecimento 
médico-jurídica em 
que o prelector, com 
um advogado ao lado, 
aconselhou a plateia 
a expressamente não 
olhar para as mãos 
ou para pés fetais. Se 
olhassem tinham o 
dever ético de relatar, 
se relatassem estavam 
sujeitos a sanções 
em caso de falha – 
absurdos a que cada 
vez mais assistimos, 
com a judicializaçao da 
medicina…

Quando ocorre um acidente, ou quando ocorre 
um quase acidente, o importante não é andarmos 
a chorar sobre o leite derramado nem a tentar 
penalizar ou punir as pessoas. Pelo contrário, 
o importante é analisarmos com seriedade o 
conjunto do que se passou e tomarmos as medidas 
correctivas apropriadas para evitar repetições, 
granjeando a colaboração de todos, sem nada 
esconder.
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território onde a liberdade é cada vez 

mais uma utopia)
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Guimarães
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Se recuarmos 9 anos, em 2003 
os numerus clausus previstos no 
contingente geral para acesso 
ao ensino superior no curso de 
Medicina era 1020, considerado por 
algumas autoridades na matéria à 
data já um número excessivo. Pois 
bem, findo o curso os candidatos a 
exame de seriação do respectivo ano 
era 1244. Daqui aferimos facilmente 
que aproximadamente 18% dos 
candidatos representam fluxo exter-
no, quer de colegas portugueses quer 
de outras nacionalidades.
Precisamente no final do curso de 
2003 é elaborado o ultimo relatório 
sobre Saúde da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Económicos que refere a existência 
de 3,5 médicos/mil habitantes em 
Portugal, em contraste com a média 
Europeia (3,1) e com a saudável 
Austrália (2,8).
Vamos viajar então novamente até 
2012: contingente geral - 1518 vagas 
de acesso ao ensino superior, Vagas 
para Licenciados - 217 vagas, “Pseudo 
- Curso” de Aveiro - 40 vagas, “Pseudo-
curso” Algarve - 32 vagas, num total 
de 1807 vagas (aumento de 77% do 
número de vagas em 9 anos). De 
referir que as vagas para 2010 já eram 
semelhantes. Portanto assumindo 
uma taxa de 18% de fluxo externo, 
que será certamente maior, no ano 
de 2017 teremos 2132 candidatos 
à prova de seriação e consequente 
entrada na especialidade, na melhor 
das hipóteses. Saindo do campo 
estritamente objectivo é minha con-
vicção pessoal que o fluxo externo, 
nomeadamente à custa de estudantes 

Médicos – O alvo a 
abater?
Caros colegas, elaborei este documento para dar 
conta da minha preocupação com o futuro da Me-
dicina em Portugal e para evidenciar o nível de 
exposição, falta de protecção ou algo mais, a que 
temos sido sujeitos por aqueles que nos têm re-
presentado.

portugueses no estrangeiro fará 
ultrapassar os 2100 candidatos já em 
2014.
Posto isto, temos graves reper-
cussões, com estudantes a acotove-
larem-se nas Faculdades, com pre-
juízo de formação pré-graduada, 
nomeadamente no ciclo clínico. Não 
existe idoneidade para formação 
específica de mais de 900 profissionais 
anualmente, o que a existir garantia 
de vaga para todos os candidatos no 
ingresso da especialidade, traduziria 
situações ilícitas na atribuição de 
idoneidades formativas. Esta situação 
confere uma diminuição da qualidade 
na formação de todos aqueles 
que se propõem a realizar a sua 
formação específica no nosso País, 
sendo aniquilada toda uma geração 
de jovens Médicos. Por fim, como é 
óbvio, o desemprego médico e perda 
de coesão da classe serão inevitáveis, 
com a consequente prática de clínica 
desleal que prejudica em última aná-
lise, o que todos perseguimos: o 
bem-estar e optimização de cuidados 
do Doente.
Estamos portanto perante uma 
situação de emergência, onde carece 
uma conjunto de decisões por parte 
dos representes que atenuem o 
problema no imediato e evitem a 
catástrofe a médio prazo.
Na minha modesta opinião, é 
imperiosa uma redução na casa dos 
20% anualmente dos numerus clausus 
em Medicina, o que nos levaria para 
patamares de formação controlada 
em 4 anos.  
No decorrer deste período deveria 
ser dada autonomia à saída das 
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Faculdades de Medicina portuguesas, 
em consonância com o que a Ordem 
pratica com colegas oriundos de 
algumas outras Faculdades da 
UE(ex:Espanha), e deveria ser extinto 
o Ano Comum, que não passa de um 
clone do 6º ano profissionalizante 
remunerado. A primeira medida 
permitia não garantir vaga na 
especialidade a todos os licenciados, 
sem prejuízo de exercerem a 
profissão, passando a existir um 
mapa de vagas a rondar os 900 
lugares. A segunda medida permitiria 
poupança do erário público, sem 
prejuízo do funcionamento do SNS 
e processo de aprendizagem médica. 
Ambas as medidas contribuem 
moralmente para o reconhecimento 
da formação pré-graduada que se 
pratica em Portugal. Não é admissível 
dizer a um médico recém-licenciado 
formado em Portugal que não pode 
prescrever um determinado fármaco, 
quando um colega na mesma situação 
oriundo de uma Faculdade espanhola 
está autorizado a fazê-lo.
Findo o período de normalização de 
formação médica, estaria novamente 
assegurada uma vaga para formação 
específica para todos os recém- 
licenciados.
Deixo ainda a minha opinião favorável 
à fusão do concurso A e B de acesso 
ao IFE, um exame com as mesmas 
perguntas, realizado à mesma hora, 
não pode culminar com mapas de 
acessibilidade cada vez mais desiguais. 
A génese desta separação foge a 
todos os princípios que regem a 
inteligência, e como tudo o que daí se 
distancia, aproxima-se de motivações 
tipicamente mediterrânicas.

Quanto aos ciclos de estudos de 
3 anos que permitem o exercício 
de Medicina, só tenho uma solução 
possível: “Muito prazer, mas estão 
proibidos de se inscreverem na 
Ordem dos Médicos portuguesa, não 
reúnem as competências exigidas 
para o efeito”. 
No que concerne aos órgãos 
executivos da Ordem dos Médicos 
em exercício espero ansiosamente 
que consigam lutar por estas ou 
outras propostas que solucionem o 
problema ainda que reconhecendo 
as limitações de poderes que detêm. 
Que vivam para o imediato, sem 
descurar a visão de médio/longo 
prazo que pode eliminar a génese de 
todos os ataques a que a classe tem 
sido sujeita pelo poder central.
Quanto aos anteriores executivos 
do Conselho Nacional do Médico 
Interno, embora seja amigo e colega 
de percurso de alguns membros, não 
lhes reconheço qualquer lastro e 
vocação para estratégicas e políticas 
públicas.  Ao invés foi uma organização 
demasiadamente amadora, que deve-
ria ser remunerada, para poder ser 
responsabilizada. Demasiado inerte 
e submissa. Caberá aos restantes 
internos fazerem a sua avaliação, 
aproveitando a recente eleição para 
se alterarem alguns princípios no 
actual mandato.
E estamos assim… caminhando a 
passos largos para a selva da pseudo- 
fragmentação colectivo… cenário já 
visto e revisto em inúmeras classes 
profissionais.
Espero que o meu Luto sirva ao 
menos para o debate.

O VIII Congresso da União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos vai 
decorrer em Curitiba (Brasil) de 11 a 13 de Outubro de 2012 no Bourbon 
Curitiba Convention Hotel (www.bourbon.com.br). Para mais informações: 
www.sobramescongresso2012.com.br ou contactar através dos emails 
sergiopitaki@gmail.com ou sopeam@gmail.com

VIII Congresso da UMEAL
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Ser Médico…
É uma entrega permanente ao outro 
que aguarda um ato competente e 
carinhoso!
É um sentir constante e um querer ir 
mais além, pretendendo atualizar-se.
É um procurar saber e encontrar 
soluções cada vez mais adaptadas às 
novas exigências.
É um cuidar... um diálogo permanente 
entre o que faz e o que poderá 
fazer...
É, por vezes, um desespero quando 
se quer agarrar a vida de um ser e 
não se pode!
É ser impaciente, muitas vezes, 
inconformado, descontente com o 
seu ato médico que deseja sempre 
melhor...
É um peregrinar, procurando sempre 
novos caminhos, novas metas, 
novos horizontes impregnados de 
possíveis respostas e soluções...
É ser feliz com a felicidade dos 
outros.
                                                         
***
Um médico sorri, conversa, atua 
numa interação incessante com o 
paciente.
Espera sempre o melhor, preo-
cupando-se e vivendo as enfer-
midades dos seus doentes.
Investe fortemente na tentativa de 
aliviar os sofrimentos e dar saúde a 
quem dela está sedenta, mostrando 
a mão amiga e encorajadora, 
suavizando terríveis dores!..
Um médico estende sempre a sua 
mão amiga e afetuosa, mostrando o 
seu carinho e o seu elevado cuidado 
por aquele ser que sofre e que 
espera tudo dele e, quando crente, 
do Deus Todo-Poderoso!...

***
Que bom é encontrar um médico 
dialogante, sorridente, esclare-
cedor!... Tonifica e dá ânimo, retem-

Ser médico...

Salvador de Sousa
Professor

A pedido do autor publicamos este artigo escrito por 
um professor de Língua Portuguesa aposentado.

perando forças e minimizando 
sofrimentos...
Que grande profissionalismo quan-
do há humanismo na ação médica, 
conjugando-se o saber com a 
pedagogia do ato!...
É vivificante e salutar encontrar 
verdadeiros humanistas que veem 
no outro o seu próprio ser, multipli-
cando, ao longo as sua vida, atos 
altruístas que tanto dignificam 
esses autênticos missionários que 
sempre lutaram por dignificar a sua 
profissão.
Nunca se arrependam de mostrar o 
vosso lado afetivo, pois revitaliza e 
dá confiança ao doente!...

***
Que desolador e triste é encontrar 
um ou outro profissional de saúde 
distante, silencioso, cabisbaixo, 
preocupando-se, apenas, com a 
enfermidade física, descurando, por 
completo, a outra vertente mais 
psíquica, mas que deve estar sempre 
aliada e que ajuda tanto também na 
cura!
A ausência de comunicabilidade e de 
simpatia são fortes reversos para o 
sucesso de certas enfermidades.

***
Que salutar será para um médico 
ver os seus pacientes a retomarem 
a sua vida normal, ficando curados e 
aliviados dos seus sofrimentos!
É, com certeza, uma paz de espírito 
lutar, voando cada vez mais alto 
com o objetivo de encontrar as 
verdadeiras soluções. 
Felizmente, temos ótimos profis-
sionais de saúde, competentes e 
sempre prontos a elevar os seus 
atos médicos, dignificando, sempre 
cada vez mais, esta tão nobre (e tão 
necessária!...) profissão.

o p i n i ã o    
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E de repente, tudo ficou negro. Poderá ter surgido 
de forma mais ou menos prevista, gerando alguma 
sensação de alívio, pelo sofrimento já vivenciado, 
ou então de forma inesperada... Aquele sinal anun-
cia que nunca mais veremos o doente a entrar pelo 
nosso consultório e que o seu seguimento por nós 
terminou, entretanto! Foi o fim!

A nossa cabeça começa então a girar, 
porque também nós fazemos uma 
reacção de luto... Recordamos os 
doentes com as suas particularidades, as 
qualidades que eram de enaltecer e que 
deixarão saudade e minimizamos e até 
esquecemos aqueles agora pequenos 
defeitos que tanto nos encolerizavam e 
nos perturbavam a consulta. 
Revemos o processo clínico vezes sem 
conta, as várias consultas, as suas últimas 
queixas e decisões clínicas, na pista da 
possível causa de morte e, sobretudo, na 
procura de algum erro, responsabilidade 
ou congeminando culpa nossa, por 
falta de competência ou por não nos 
termos despedido do doente ou 
presenciado o seu último momento. 
Nessa revisão incessante constatamos 
também as inúmeras situações em que 
incentivamos a adesão à terapêutica 
e a mudanças do estilo de vida, como 
verdadeiros Santos Antónios a pregar 
aos peixes... e que puderam resultar no 
fatídico momento! Fica para sempre na 
nossa ideia o que poderíamos ter feito 
a mais por aquele doente... Todos fomos 
formados como seres tanatolíticos, 
responsáveis por combater e vencer 
a morte, priorizando muitas vezes a 
vida do doente, a qualquer custo. O 
surgimento de doenças incuráveis e 
da própria morte, devolve-nos à nossa 
insignificância, gerando sentimentos de 
frustração e fazendo-nos defrontar com 
o nosso próprio fim.
Toda esta ruminação e autoreflexão 
podem ser importantes na nos-
sa evolução como médicos e 
aperfeiçoamento enquanto profis-
sionais, mas podem também tor-

A insustentável leveza do ser 
- Perspectiva de uma Interna de MGF

Mariana Martins    
Interna de Medicina Geral e Familiar - 

USF Nova Via - ACeS Espinho/Gaia

todo o envolvimento e egoísmo 
faz com que o conflito seja ainda 
mais exacerbado, dificultando 
qualquer tomada de decisão e 
prolongando o julgamento dos 
juízos, que em determinadas 
situações, pode durar longos 
anos ou permanecer até aos 
nossos últimos dias. Parece que 
todos os anos de formação e de 
experiência se esvanecem em 
segundos... 
O falecimento dos nossos doentes 
é portanto ferida importante 
do nosso Internato e da nossa 
vida profissional. É essencial 
compreender as nossas respostas 
pessoais e os sentimentos ao 
lidar com a morte e o morrer, 
aprendendo com as experiências 
e averiguando a necessidade 
de partilhá-las inter-pares, com 
o Orientador, outros médicos 
ou com familiares e amigos, 
sem receio de mostrar a nossa 
vulnerabilidade e integrando as 
aptidões para lidar com a morte, 
parte integrante e inegável da 
vida, com a qual devemos saber 
conviver.
Este artigo é dedicado a todos os 
doentes que justificam a nossa 
existência e a todos os colegas 
que já sentiram a morte de um 
doente.

nar-se verdadeiramente doentios, 
perturbando o desempenho clínico, 
com isolamento emocional e social, 
sentimentos de tristeza, angústia e 
fracasso ou perturbando o sono, 
podendo até ser necessário um 
acompanhamento especializado.
 Quando a família nos pede para 
certificar o óbito, tudo é mais claro. No 
entanto, não poucas vezes o falecimento 
ocorre em momentos em que não 
estamos acessíveis ou no hospital, 
fruto da medicalização do morrer, em 
que a morte surge na companhia de 
equipamento tecnológico, tão solitária... 
Se não são os familiares a fornecer 
alguma informação, que nem sempre 
é a mais medicamente própria, o dito 
papel nunca mais chega ao nosso 
conhecimento e permanecemos na 
real ignorância da causa de morte, 
desconhecendo dados que poderiam 
ser úteis na monitorização e melhoria 
da qualidade e segurança dos cuidados 
prestados aos utentes.
Todos os nossos pensamentos seguintes 
se dirigem aos entes próximos do 
doente: a esposa ou o marido, os filhos 
ou os pais... tentando imaginar a sua 
dor e a sua perda! Sendo tantas vezes 
também seus Médicos, obriga-nos a uma 
avaliação do impacto do falecimento 
na família, ouvindo empaticamente 
os vários elementos, confortando-os, 
respeitando e aliviando o seu sofrimento 
ou, por vezes, a sua raiva ou sensação 
de alívio. Devemos particularmente 
proporcionar um apoio e seguimento 
adequados, para que o Luto seja o mais 
suave e saudável possível. 
Quando esse doente é nosso familiar, 



associações técnico-científicas, entre 
as quais o Observatório. Este foi rece-
bido por um técnico, da área financeira 
da Comissão Europeia. Numa troca de 
impressões com o Sr. Ministro, há me-
ses, por sua iniciativa, relatei-lhe este 
encontro, para ilustrar de forma crítica 
o pensamento da Troika. O ponto 
principal dos comentários do Ob-
servatório ao técnico da Troika foi 
o de chamar a atenção para a ne-
cessidade de se investir na qualidade 
dos instrumentos da governação da 
saúde (análise e direção estratégica). 
O nosso interlocutor não mostrou 
grande interesse por esse tema. 
Quando chegou ao tema do custo 
dos transportes dos doentes, come-
çou a tirar apontamentos. O ponto 
de vista do OPSS, foi, e é, a de que 
a questão do transporte de doentes 
em viaturas não medicalizadas deve 
estar sob a coordenação e respon-
sabilidade das autarquias locais (com 
o respetivo financiamento). Algum 
tempo mais tarde lemos no Memo-
rando a decisão, muito pouco inte-
ligente, de simplesmente cortar 1/3 
nos custos dos transportes.
Não entendo com que base o Se-
nhor Ministro pôde afirmar que os 
investigadores do OPSS tiveram res-
ponsabilidades na negociação/elabo-
ração do Memorando.    
3.  Compreendendo as dificuldades 
da atual situação, o Observatório, 
no âmbito do seu principal objeti-
vo – contribuir para a melhoria da 
qualidade da governação da saúde - 
por sua iniciativa, procurou manter-
-se em contacto com o Ministro da 
Saúde no decurso da elaboração do 
Relatório (e não me estou a referir 

Carta aberta 
ao Ministro da Saúde
Publicamos nesta edição a carta aberta que Cons-
tantino Sakellarides dirigiu ao Ministro da Saúde. O 
texto foi originalmente publicado na edição do Diá-
rio de Notícias de dia 18 de Junho. A ROM agradece 
à direcção do DN e ao autor a autorização conce-
dida para a re-edição deste texto.

Constantino Sakellarides
Professor catedrático jubilado 

da Escola Nacional de Saúde Pública
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Senhor Ministro da Saúde,
Dr. Paulo Macedo,
Endereço-lhe esta carta aberta na 
sequência do seu último comunicado 
e do discurso lido, em seu nome, na 
sessão de apresentação do Relatório 
de Primavera 2012, do Observatório 
Português dos Sistemas de Saúde 
(OPSS), na passada quinta-feira, num 
dos auditórios da Fundação Gulbenkian. 
Faço-o na condição de coordenador 
científico daquele relatório. 
Nesta conjuntura gostaria de lhe 
dizer o seguinte:
1. Põe em causa o Senhor Ministro o 
título do Relatório “um país em so-
frimento”. Diz que o Relatório não 
o demonstra – ter-se-á limitado a 
citar meros artigos de jornal.
Para o Observatório o evidente sofri-
mento do país foi um ponto de partida, 
que requer  estudo e análise continuada 
dos efeitos da crise sobre o sistema de 
saúde português. E o que dizem esses 
meros artigos dos jornais? desemprego, 
precariedade, falências, perdas de ca-
sas por impossibilidade em paga-las, 
endividamento, perda de rendimentos 
das famílias, aumentos de preços, ban-
co alimentar sobrecarregado ….
O Senhor Ministro tem alguma dúvida 
que o país esteja em sofrimento? 
2. Diz o Senhor Ministro que o Ob-
servatório tem pouca legitimida-
de para criticar o Memorando de 
Entendimento com a Troika, e as 
sua consequências, porque os seus 
membros teriam participado na ne-
gociações que lhe deram origem.
Não é verdade. A verdade é outra: 
Como bem sabe os técnicos da Troika, 
ouviram, no decurso da elaboração do 
Memorando, várias organizações e 
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aos dados que o OPSS pediu e não 
obteve) – dois exemplos do passado 
recente:
- O OPSS pediu informação ao MS 
sobre a existência de um sistema de 
monitorização e alerta sobre os efei-
tos da crise sobre a saúde, e também 
eventuais respostas locais integradas, 
da saúde com a ação social, para res-
ponder às situações emergentes.
Não obteve resposta.
Mas é um facto de que não existem 
indícios que o Ministério da Saúde  te-
nha feito, em tempo, uma analise pros-
petiva dos efeitos da crise na saúde, 
que tenha estabelecido um sistema de 
monitorização para esse efeito ou que 
tenha adotado estratégias locais  inte-
gradas para os contrariar  
 - Mais tarde, pedi pessoalmente 
uma entrevista ao Senhor Ministro 
no sentido de o alertar para o fac-
to de a nossa analise apontar para 
o sério inconveniente de, nas atuais 
circunstâncias, o país não dispor de 
uma Estratégia/Plano de Saúde, e 
também para sinais preocupantes 
relativos à reforma dos cuidados de 
saúde primários.
O Senhor Ministro está naturalmente 
no seu direito de não considerar isso 
relevante. 
4. Diz o Sr. Ministro que as conclu-
sões do Observatório relativas às 
dificuldades crescentes dos portu-
gueses em aceder a cuidados médi-
cos e medicamentosos não corres-
pondem à realidade. E nesse con-
texto utiliza expressões, no mínimo, 
pouco razoáveis em relação à Asso-
ciação das Unidades de Saúde Fami-
liar, como se o Observatório tivesse 
baseado a sua análise nos seus pon-
tos de vista. O Observatório nada 
pediu, a não ser os endereços dos 
seus 1600 associados. Aproveito, no 
entanto, a oportunidade para acres-
centar que esta Associação reúne 
uma parte considerável dos maiores 
impulsionadores da mais importante 
reforma do SNS, hoje em sérios ris-
cos de degradação.
Os investigadores que contribuem 
para o trabalho do Observatório 
sabem bem o que é investigação em 
saúde e fazem-na nas universidades 
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onde ensinam. No âm-
bito do Observatório, 
uma vez por ano, esses 
investigadores são cha-
mados a ajuizar a situa-
ção da saúde, com base 
no melhor conheci-
mento disponível, nes-
se momento. É isto o 
que os Observatórios 
fazem.  
5. Sobre o fenómeno do 
racionamento implícito, o 
OPSS recolheu e repor-
tou indícios.
A Ordem dos Médicos 
anunciou que esta a 
investigar denúncias de 
racionamento.
O Senhor Ministro 
tem a certeza de que 
nada se passa.
6. O Observatório 
preocupou-se, como 
lhe compete, assinalar 
e realçar os aspetos 
positivos e marcantes 
do trabalho do Mi-
nistério da Saúde. O 
Senhor Ministro não 
reconhece nenhuma 
das insuficiências que 
o OPSS aponta.
Finalmente, Senhor 
Ministro, não pos-
so deixar de lhe 
dizer que o tom, o 
teor, a linguagem, a 
seriedade intelec-
tual do Relatório e 
a compostura do 
OPSS contrastam 
de tal forma com 
os conteúdos do 
seu comunicado 
e do discurso lido 
em seu nome, que 
desaponta penosa-
mente aqueles que 
sempre manifesta-
ram por si a maior 
consideração.  

Lisboa, 15 de Junho de 2012
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Alvíssaras!
Foi publicada finalmente a lei que «regula as diretivas 
antecipadas de vontade, designadamente sob a for-
ma de testamento vital, e a nomeação de procura-
dor de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional 
do Testamento Vital (RENTEV)». Nos tempos que 
vão correndo é caso para saudar esta boa notícia.

Rosalvo Almeida
Neurologista aposentado

Contra ventos e marés, enfren-
tando receios infundados, os de-
putados aprovaram uma legislação 
similar à que muitas regiões auto-
nómicas espanholas têm há vários 
anos. Vai ser possível agora que as 
equipas de saúde deixem de se re-
fugiar em posições pretensamente 
defensivas, receosas de persegui-
ção judicial, quando “apenas” res-
peitem a vontade da pessoa que 
estão a tratar.
Sim, é certo que a lei podia ser 
melhor mas ter sido aprovada por 
unanimidade na Assembleia da Re-
pública é, só por si, motivo para a 
inscrever no rol das coisas boas.
Sim, é verdade que ainda falta que 
o governo regulamente alguns as-
petos indispensáveis à aplicação 
plena do que foi aprovado – o pra-
zo limite termina em meados de 
janeiro de 2013.
Sim, há clausulados mal redigidos 
que podem ser mal interpretados 
e até já o foram. Veja-se a “notícia” 
que a Lusa produziu no dia da pu-
blicação da lei: «Os profissionais 
que atendam um doente que te-
nha feito testamento vital e corra 
“perigo imediato” não têm de le-
var em consideração as Diretivas 
Antecipadas de Vontade (DAV) 
se isso implicar uma demora que 
agrave os riscos». Ora o que diz a 
lei é, textualmente, que «em caso 
de urgência ou de perigo imediato 
para a vida do paciente, a equipa 
responsável pela prestação de cui-
dados de saúde não tem o dever 
de ter em consideração as dire-
tivas antecipadas de vontade, no 
caso de o acesso às mesmas poder 
implicar uma demora que agrave, 
previsivelmente, os riscos para a 
vida ou a saúde do outorgante.» 
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Esta redação arrevesada significa, 
suponho que sem margem para 
dúvidas, que o legislador apenas 
pretendeu recomendar que, não 
havendo tempo para consultar 
eventuais diretivas, os médicos não 
deixassem de agir perante casos 
de risco de vida.
Sim, pode dizer-se que não está 
claro, numa primeira leitura da lei, 
que qualquer pessoa pode fazer 
um “testamento vital” e também 
nomear um procurador de cuida-
dos de saúde. Assim como pode 
optar apenas por um desses mo-
dos de garantir o respeito pelas 
suas vontades, caso fique incapaz 
de as expressar.
Sim, sempre haverá médicos que 
acham, em consciência, que devem 
ligar aparelhos de suporte artificial 
de vida a pessoas inconscientes 
que declararam formal e precisa-
mente que recusam tais tratamen-
tos. Mas, em contrapartida, muitos 
outros há que sabem os limites das 
suas funções (não se arvoram em 
possuidores de poderes divinos) 
e compreendem o significado do 
princípio da autonomia.
Sim, há quem queira abrir um de-
bate sobre a morte medicamente 
assistida e defenda que é chegado 
o tempo de rever o Código Penal 
nessa matéria. Mas não é disso que 
trata este diploma.
Sim, a Lei n.º 25/2012, de 16 de 
julho, repete disposições que já 
estão em vigor e não precisariam 
constar de um testamento vital – 
não é preciso ir ao notário para 
que uma pessoa tenha direito a 
cuidados paliativos e a uma tera-
pêutica sintomática apropriada ao 
«sofrimento determinado por do-
ença grave ou irreversível, em fase 

Nota da redacção: pode consultar a 
Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho no 
site nacional da Ordem dos Médicos 
(www.ordemdosmedicos.pt) 
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avançada». Tão pouco parece ne-
cessário que alguém precise de es-
crever, assinar e registar que deseja 
«não ser submetido a tratamento 
fútil, inútil ou desproporcionado 
no seu quadro clínico e de acordo 
com as boas práticas profissionais, 
nomeadamente no que concerne 
às medidas de suporte básico de 
vida e às medidas de alimentação 
e hidratação artificiais que apenas 
visem retardar o processo natural 
de morte». Contudo não se perde 
nada em que a lei realce essas e 
outras redundâncias. 
Sim, há quem considere que a lei 
era desnecessária, alegando que 

“hoje” os médicos já não prati-
cam futilidades terapêuticas e não 
se encarniçam na defesa absoluta 
da vida, mesmo quando a mor-
te é certa. Quem o diz está, cer-
tamente, desfasado da realidade. 
Pelo contrário, cada vez mais as 
pessoas sentem necessidade de se 
protegerem de deslumbramentos 
tecnológicos, de profissionais que 
sabem quase tudo sobre quase 
nada, de técnicos desumanizados e 
anónimos.
É portanto justo felicitar os nos-
sos deputados! E ao fazê-lo felici-
tamos a nossa sociedade e a nossa 
profissão.

Numa iniciativa inédita a nível nacional, vai realizar-se o 1.º Congresso 
Nacional do Médico Interno do Ano Comum, que irá reunir mais de 300 
médicos IACs no Centro de Arte de Ovar, de 20 a 22 de Setembro. Entre 
os convidados destacamos António Carneiro, João Lobo Antunes, José 
Manuel Silva, Serafim Guimarães e Fernando Gomes entre muitos outros. 
O programa que inclui temas como os novos desafios da administração 
hospitalar, o futuro do internato médico ou o desmistificar do serviço de 
urgência pode ser consultado no site da OM ou no site oficial do encontro: 
www.cniac2012.com

1.º Cong. Nac. do Médico 
Interno do Ano Comum

20 a 22 de Setembro

 

I Congresso Nacional  
do Médico  

Interno do Ano Comum 
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«Exmos Colegas,
A edição de Abril de 2012 da 
Revista da Ordem dos Médicos 
insere, na página 27, a informação 
sobre “critérios de admissão à 
subespecialidade de Neonatologia” 
aprovados pelo CNE em Abril 
passado.
Durante um dos meus mandatos 
como Presidente do Colégio de 
Pediatria foram reconhecidas 5 
subespecialidades pediátricas (Neo-
natologia, Cuidados Intensivos, Onco-
logia, Gastrenterologia e Nefrologia 
Pediátricas). Nessa altura foram 
abertos prazos de candidatura ao 
reconhecimento dos títulos pelo 
exercício continuado e diferen-
ciado nas respectivas áreas, assu-
mindo-se que a partir daí toda 
a formação deveria obedecer 
aos critérios então postulados, 
através da frequência de Ciclos 
de Estudos Especiais (CEEsp). Por 
isso vejo com enorme surpresa 
uma 2ª época, que agora até parece 
ser ad eternum de acesso por 
via de “novas Oportunidades”! 
O espanto aumenta por se tratar 
duma área profissional em que 
tem havido vários CEEsp, que têm 
dado oportunidade de formação 
e titulação a várias gerações de 
Pediatras, o que infelizmente não 
tem acontecido na maioria das 
outras subespecialidades.
Os requisitos de reconhecimento 
agora publicados ajudam preterir 
os CEEsp na medida em que a sua 
frequência ou igual período de 
“actividade continuada em Unidade 
de Apoio Perinatal Diferenciado”, 

A propósito dos critérios de 
admissão a Neonatologia

A pedido do autor, publicamos o texto que é diri-
gido aos presidentes da Ordem dos Médicos e do 
Colégio da Especialidade de Pediatria a propósito 
dos critérios de admissão à subespecialidade de 
Neonatologia recentemente publicados.

item 1-a), têm igual valor. Afinal 
participar num programa de 
formação com valências pré-
definidas e obrigatórias, ou 
simplesmente trabalhar no serviço 
parece ser a mesma coisa…
Este documento representa um 
verdadeiro “tiro no pé” da coerência 
que os processos formativos e de 
reconhecimento de competência 
devem ter. Para quê dar-se ao 
trabalho de organizar ou frequentar 
processos formativos se se pode 
simplesmente pedir passagem 
administrativa? Se é verdade que 
se deve admitir a possibilidade 
de percursos formativos menos 
formais possam conduzir a 
reconhecida competência, isso 
deve manter-se claramente 
como excepção e não regra, e 
os tempos formativos também 
substancialmente diferentes, já que 
podem não obedecer ao mesmo 
rigor de estágios e treino dos 
CEEsp.
Parece que os ataques e “deses-
truturação” da formação e da 
carreira médica já não vêm só de fora 
da Ordem dos Médicos e o espírito 
de confusão e descredibilização 
começa a corroer-nos também por 
dentro…
Espera-se agora que todas as 
outras subespecialidades adoptem 
igual medida “moralizadora” para 
que nunca mais seja preciso criar 
processos de formação estruturada. 
Irão fazer o mesmo aos Internatos 
de Especialidade?»

Jorge Amil Dias
Pediatra e Gastrenterologista 

Pediátrico

o p i n i ã o    
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A sede cerebral da 
consciência. 
De Abel Salazar a António Damásio
Num artigo anterior1, salientámos que Abel Salazar 
na sequência dos estudos neuro-anatómicos a que 
se dedicou entre 1913 e 15, publicou dois livros que 
terminam com reflexões sobre a natureza e a locali-
zação da Consciência. 

No primeiro2 a ausência de evolução 
pós natal dos córtices cerebrais de 
projecção (visual, auditivo, olfactivo e 
táctil) confirmaria o facto de tanto na 
criança como no adulto se formarem 
no cérebro com igual perfeição as 
percepções do mundo exterior. Pelo 
contrário a progressiva complicação 
até à puberdade das circunvoluções 
do restante córtex (frontal, temporal 
e parieto-occipital), onde segundo 
Flechsig3 residem os processos de 
associação de ideias, traduziria a 
longa maturação que estes processos 
sofrem ao longo do crescimento do 
indivíduo (Fig. 1). Mas ao contrário 
dos outros fenómenos mentais que 
aqui ocorrem, atenção, memória, 
raciocínio e linguagem, a Consciência, 
que nos dá a noção de sermos 
os proprietários de todo o nosso 
psiquismo, não teria localização 
definida porque ela articulava todos 
os dados psicológicos entre si, das 
sensações às ideias.
No segundo trabalho4 analisou 
o modo como os órgãos dos 
sentidos captam certas modalidades 
vibratórias da luz ou do ar e as 
transmitem aos córtices visuais 
ou auditivos e volta a frisar que o 
cérebro tem a misteriosa capacidade 
de transformar essas sensações em 
ideias que nunca seriam inatas como 
Platão e Descartes pretendiam. 
Mas no último capítulo volta à 
Consciência que considera um dado 
psíquico intrigante, insusceptível de 
análise psicológica e verdadeiramente 
misterioso. Contrariamente a 

Descartes, a consciência de pensar 
e não o simples pensar (Cogito) é 
que nos daria a certeza da nossa 
existência. Aliás de acordo com os 
manuais de Filosofia que definem 
a Consciência como aquele 
conhecimento do Eu, dos seus actos 
e dos seus estados, que acompanha a 
exploração do mundo exterior e nos 
dá a noção de que somos os autores 
dos nossos pensamentos5. Faculdade 
responsável pela unidade da nossa 
personalidade, que segundo Abel 
Salazar é por assim dizer impossível 
de analisar porque não deriva de 
nenhuma outra mas se apresenta 
como o dado mental primordial para 
que tendem todos os outros, e que 
só é apreendida pelo próprio.
Foi preciso chegarmos aos fins 
do século XX para que a origem 
da Consciência, e muitas das 
características que a constituem, se 
tornassem objecto da investigação 
dos psicólogos e dos neurologistas 
norte-americanos, no meio dos quais 
sobressai António Damásio. Desta 
forma um problema mal explicado 
pela filosofia está a ser elucidado pela 
neurobiologia moderna.
Os novos investigadores começaram 
pelo velho método tradicional de 
estudar os doentes que sofreram 
lesões em regiões confinadas do 
encéfalo da mesma forma que 
os neuroanatomistas franceses 
e alemães do século XIX. Mas 
enquanto a confirmação das lesões 
só então era conseguida na autópsia, 
agora graças a novos métodos 

António Coimbra
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imagiológicos e outros, conseguem 
chegar ao diagnóstico in vivo. Assim 
a Ressonância Magnética mostra 
numa pantalha toda a conformação 
anatómica do encéfalo (Fig. 2). Mais do 
que isso o PET-scan e a ressonância 
magnética funcional (fMRI) per-
mitem detectar zonas cerebrais 
limitadas onde ocorre um aumento 
da irrigação sanguínea devido à 
activação dos neurónios locais por 
uma emoção ou qualquer outro 
fenómeno psíquico. Desta forma 
acumularam um extraordinário 
Corpus de conhecimentos sobre a 
localização de toda a espécie de actos 
mentais. As inúmeras investig-ações 
clínicas e experimentais de António 
Damásio levaram à publicação 
de quatro livros principalmente 
dirigidos à localização cerebral do 
mistério psicológico da Consciência 
que tanto impressionava Abel Salazar. 
O mais recente tem mesmo o título 
na tradução portuguesa de “O livro 
da Consciência”6 e constitui uma 
síntese das conclusões a que chegou 
nos outros três, sobretudo em “O 
sentimento de si”7.

Em meados do século XX, a 
fisiopatologia experimental revelara 
a capacidade de o cérebro formar 
mapas ou imagens dos objectos 
apreendidos pelos órgãos dos 
sentidos. Não se tratava já de mostrar 
a localização há muito conhecida das 
projecções do mundo exterior nos 
córtices visuais, auditivos ou tácteis, 
mas de perceber o mecanismo celular 
inerente à transmissão das mesmas. 
Hubel e Wiesel no gato verificaram 

que a exposição de determinado 
objecto gerava nas colunas verticais 
de células do córtex visual linhas 
horizontais de neurónios, cada um 
dos quais exibia potenciais de acção 
de acordo com a inclinação espacial 
do objecto contemplado8. Essas 
linhas eram os mapas cerebrais dos 
objectos observados pelos animais 
durante a experiência. Fenómenos 
semelhantes ocorriam na retina8 e 
nas outras estações da via óptica: 
corpos geniculados externos do 
tálamo e colículos superiores do 
tronco cerebral (Fig. 2). Outros 
mapas neuronais específicas foram 
detectados pela imagiologia in vivo 
no homem, sobretudo pela fMRI, 
ou pela magnetoencefalografia, e 
no doente consciente pelo registo 
de potenciais electrofisiológicos 
no couro cabeludo ou no próprio 
córtex durante a extirpação 
cirúrgica de cicatrizes causadoras de 
epilepsia7. Além disso a fMRI revelou 
a possibilidade de o cérebro também 
formar mapas de zonas do nosso 
próprio corpo assim como das ideias 
que afloram no raciocínio ou na 
reminiscência (memória), mostrando 
os sítios encefálicos em que esses 
fenómenos têm lugar. 

Das pesquisas de Damásio ressaltou 
a constatação de que a Consciência 
é inicialmente criada pelos mapas 
do nosso próprio corpo que desde 
tenra idade se formam na parte alta 
do tronco cerebral, aquele pedículo 
cilíndrico que sustenta o cérebro 
propriamente dito, e que prolonga 
para cima a espinal medula (Fig. 2). 
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Figura 1. Face lateral do córtex. 
Desenho de Abel Salazar na ref.1 
com as zonas de associação e 
projecção(picotado) de Flechsig.

Figura 2. Ressonância mostrando a 
face medial do encéfalo  (cortesia da 
Dra. Daniela Seixas).
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Esses mapas constantemente nos 
informam sobre o estado dos tecidos, 
sobretudo o grau de contracção 
da musculatura lisa das vísceras 
ou dos vasos da derme e sobre a 
homeostasia do meio interno (pH 
sanguíneo, glicemia, etc.) -- em suma 
tudo aquilo que no seu conjunto se 
designa por interocepção. 

A formação dos mapas corporais 
é realçada pela existência das 
emoções que o psicólogo norte-
americano William James propôs 
em 1884 não passarem de estados 
corporais determinados por certos 
actos mentais9. Tratar-se-ia de 
respostas somáticas involuntárias 
e inconscientes, tais como rubor e 
sudoração (que se podem detectar 
sem o sujeito saber pela medição 
da condutividade eléctrica cutânea), 
secreção lacrimal, dor abdominal, 
secreção de corticóides, -- em 
resposta a certas situações como 
uma ameaça na vida real ou recordada 
pela memória. A percepção dessas 
alterações corporais pelo cérebro 
geraria o sentimento do medo ou 
da zanga. Estas teses de James foram 
muito contestadas porque parecia 
mais lógico imaginar que o estímulo 
psicológico inicial continha já em 
si a conotação emocional. Mas as 
neurociências vieram mostrar que 
ele tinha razão. No caso do medo, o 
estímulo primário “emocionalmente 
competente” leva à excitação dum 
núcleo imerso na substância branca do 
lóbulo temporal – a amígdala, que por 
sua vez excita as áreas propriamente 
executoras das alterações corporais: 
o eixo hipotálamo- hipofisário para 
a secreção de corticosteróides, 
ocitocina ou vasopressina, ou os 
núcleos dos nervos cranianos causa-
dores dos fenómenos vasomotores 
e das contracções dos músculos 
da face e da laringe que mais 
directamente indiciam as emoções10. 
De facto, macacos com ablação dos 
dois lobos temporais que contêm 
as amígdalas na síndrome de Klüver-
Bucy deixavam de mostrar o terror 
característico que ocorria quando 
se lhes aproximava uma cobra8. E 

a doente “S.” de Damásio, descrita 
em “O Sentimento de Si”10 com 
calcificação amigdalar bilateral, apesar 
de descrever com precisão cenas 
tétricas que lhe eram mostradas, 
não exteriorizava qualquer horror 
ou repugnância à vista delas. Outros 
mediadores de emoções, além 
da amígdala, são os córtices pré-
frontais ventromedianos adstritos à 
compaixão ou à tristeza e também 
responsáveis pela noção de risco 
dos actos praticados. Toda a primeira 
parte de “O Erro de Descartes”11 

descreve o célebre Phineas Gage 
que após a destruição daquelas áreas 
por um ferro projectado por uma 
explosão numa pedreira continuou 
lúcido e até intelectualmente 
brilhante mas desprovido de todas 
as emoções ligadas ao risco e ao 
compromisso, que acabaram por o 
levar à miséria. Outros ainda são o 
cingulado anterior (Fig. 2) e a área 
motora suplementar10 (Fig.1). 
As imagens cerebrais das 
alterações emocionais corporais, os 
denominados sentimentos, locali-
zam-se em locais distintos dos 
córtices imagéticos de projecção 
que inicialmente captaram os acon-
tecimentos exteriores que deram 
origem ao processo (Fig. 1). Assim 
quando a contemplação duma cena 
trágica é transmitida ao córtex 
visual, a informação é comunicada 
à amígdala e desta aos núcleos dos 
nervos cranianos que desencadeiam 
as reacções somáticas que denotam 
medo. Mas só nos apercebemos 
delas através dos respectivos 
mapas cerebrais que geram o 
sentimento correspondente. Tais 
mapas aparecem primeiro (fMRI) em 
certos núcleos do tronco cerebral 
(Fig.2), a saber o núcleo do tracto 
solitário (NTS) onde termina o 
nervo vago, os núcleos peribraquiais 
(PBN) que recebem aferências do 
resto do corpo via medula espinhal, 
e os colículos superiores (estas 
informações são coordenadas pela 
substância cinzenta periaqueductal - 
PAG); e daí para cima, via tálamo, no 
córtex da ínsula (Fig. 1) e na parte 
anterior do córtex cingulado (Fig. 2). 

Em conclusão, o nível mais 
elementar da consciência, que 
nos torna conhecedores de 
tudo o que constantemente 
acontece dentro de nós, deve-
se às imagens cerebrais dos 
estímulos oriundos do nosso 
corpo, realçados ou não pelas 
emoções. Esse nível primário 
constitui, segundo Damásio, 
o proto-Eu6. A dor física não 
é uma emoção porque não 
tem origem cognitiva mas é 
devida a uma inflamação ou 
traumatismo e a sua ima-
gem forma-se no córtex 
somatossensitivo ou táctil, 
mas é também acompanhada 
de medo ou angústia cujo 
mapa tem localização na 
ínsula e no córtex cingulado7. 
Quando aqueles sentimentos 
emocionais são anulados por 
hipnose ou leucotomia dores 
cruciais como a nevralgia do 
trigémeo tornam-se supor-
táveis7.
O estudo das crianças com 
hidranencefalia em que o 
córtex cerebral, o tálamo 
e os núcleos da base foram 
destruídos por um AVC fetal, 
tornou-se um instrumento 
valioso destas investigações6. Os 
hidranencefálicos têm visão e 
audição residuais operadas nos 
colículos superiores (Fig. 2) que 
contêm projecções retinianas 
e do órgão de Corti, nos quais 
se reproduzem os respectivos 
mapa sensoriais. Antigamente 
os colículos superiores (ou 
tubérculos quadrigémeos supe-
riores) eram considerados 
apenas parte duma colateral 
da via óptica que assegurava os 
movimentos conjugados dos 
olhos e o reflexo à luz com 
constrição da pupila12. Hoje 
sabe-se que podem formar 
mapas visuais imperfeitos de 
objectos em movimento6. 

Assim os hidranencefálicos 
têm uma noção embora imper-
feita do que vêem ou ouvem 
e nas camadas profundas 
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dos colículos são informados das 
situações corporais agradáveis ou 
desagradáveis através do NTS e do 
PBN (Fig. 2). Eles têm assim uma 
vida de relação elementar facilitada 
também pela preservação dum 
hipotálamo intacto que assegura 
reacções vegetativas normais e uma 
sucessão regular dos estados sono-
vigília. Assemelham-se à criança 
saudável até aos dois anos de idade em 
que só os núcleos do tronco cerebral 
e o hipotálamo estão mielinizados. A 
maior parte das imagens cerebrais 
que constroem são do próprio 
corpo, mas como nos colículos 
também recebem as tais imagens 
visuais e auditivas rudimentares do 
mundo exterior, neles se sobrepõem 
mapas intero- e exteroceptivos, de 
tal forma que conseguem ter uma 
Consciência elementar que leva 
os hidranencefálicos a reagirem 
emocionalmente aos acontecimentos 
ambientais, buscando quem as 
trata bem e rejeitando o que lhes 
desagrada. 

Nos indivíduos normais essa inte-
gração é naturalmente muito mais 
perfeita do que nos hidranencefálicos 
em que apenas ocorria nos colículos. 
Os mapas do corpo existentes no 
tronco cerebral, ínsula e cingulado 
anterior interaccionam através do 
tálamo com os mapas do mundo 
exterior que ocorrem nas áreas 
sensitivas corticais visuais, auditivas 
e tácteis, de tal forma que a visão 
do mundo está sempre informada 
acerca da visão do corpo. Esta co-
informação origina o Eu nuclear 
(nuclear self) que é já a plena 
Consciência -- ao descobrirmos o 
mundo temos sempre a noção de 
que esse descobrimento é feito pela 
nossa pessoa. O facto ocorre em 
pulsos, quer dizer o mapa de cada 
novo facto cognitivo exterior ou 
recordado acompanha-se sempre de 
um mapa do proto-Eu, e este duplo 
nível de percepção constitui o Eu 
nuclear. Neste aspecto não devem 
ser esquecidas outras informações 
corporais tais como a proprioceptiva, 
relativa ao grau de contracção 

dos músculos voluntários captada 
no córtex táctil, e a dos portais 
sensoriais que rodeiam os órgãos dos 
sentidos (músculos do globo ocular e 
das pálpebras, tímpano, e outros), que 
nos dão a noção da posição do corpo 
ao vermos e ouvirmos, e projectam 
para o córtex táctil e, no caso dos 
visuais, também para os campos 
visuais suplementares na área 8 de 
Brodmann (Fig. 2).

O mais interessante é que estes 
dois conhecimentos, o intero- e o 
proprioceptivo por um lado e o 
exteroceptivo por outro, podem 
estar dissociados. No automatismo 
epiléptico o doente atravessa breves 
períodos em que se movimenta e 
agarra certos objectos (portanto 
vê e ouve) mas não responde a 
qualquer pergunta e mostra total 
desconhecimento de quem é e de 
onde se encontra, carece de proto-Eu. 
Possui conhecimento do ambiente 
exterior que o rodeia, mas ignora 
totalmente a sua própria existência6. 
Na anosognosia de Babinski após 
uma vasta lesão isquémica do 
hemisfério cerebral direito incluindo 
o córtex da ínsula, as áreas parietais 
1, 2 e 3 e os córtices motores e 
prefrontais, o doente está paralisado 
do lado esquerdo mas nega-o firme-
mente, declarando-se sempre como 
perfeitamente saudável. Perdeu par-
cialmente o proto-Eu, isto é, está 
desprovido dos mapas emocionais 
da metade esquerda do corpo 
provavelmente graças à destruição da 
ínsula no hemisfério cerebral direito7. 

Como referimos, a moderna 
imagiologia mostrou que os dados 
fornecidos pela nossa memória, 
tais como factos do nosso passado, 
ou sentimentos de emoções não 
presentes mas recordadas, dão 
também origem a mapas cere-
brais. Estes mapas porém não 
são armazenados nos córtices 
imagéticos mas nos tais córtices 
associativos de Flechsig (Fig. 1) em 
formato disposicional, quer dizer 
sob a forma de códigos ou sinais, 
não imagens, capazes de desencadear 
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nos córtices imagéticos as imagens 
recebidas por eles no passado. O 
enorme conjunto de disposições 
arquivadas no espaço dos córtices 
associativos constitui o nosso Eu 
autobiográfico sempre a trabalhar 
em uníssono com os córtices 
imagéticos6 e que conjuntamente 
com o proto-Eu é capaz de construir 
pulsos de Eu nuclear no domínio 
da memória, da imaginação ou 
do raciocínio. Defeitos graves 
daquela entidade da consciência, 
o Eu-autobiográfico, ocorrem nas 
amnésias globais temporárias que 
acompanham certas enxaquecas, na 
amnésia postraumática e em fases 
adiantadas da doença de Alzheimer7. 
Uma área de grande actividade no 
espaço disposicional devido a manter 
conexões múltiplas com todos os 
centros intero e exteroceptivos 
parece ser o córtex posteromedial 
– PMC6 que pertence à parte medial 
do lobo parietal (Figs. 1 e 2). 

Desta muito breve perspectiva da 
génese da consciência avulta o facto 
surpreendente de ser a moderna 
biologia a esclarecer o misterioso 
fenómeno a que a filosofia pouca 
explicação deu durante séculos. A 
influência do corpo no psiquismo 
justificou o título do primeiro 

livro “O erro de Descartes”, o 
qual se bem tenha descrito a via 
sensitiva ascendente para justificar a 
existência das sensações, dissociava 
totalmente os dados que se 
desenrolam no corpo incluindo o 
cérebro, do conhecimento ideativo, 
o Cogito, a alma. Pelo contrário no 
“Ao encontro de Espinoza” Damásio 
demonstra que este genial filho de 
judeus portugueses considerava os 
afectos que no fundo são as emoções 
e os sentimentos como essenciais 
aos processos cognitivos. 
A propósito da Consciência é curioso 
verificar que ela é enunciada como 
uma dramática interrogação por 
Abel Salazar a que vem responder 
quase um século depois outro 
notável médico e biólogo português, 
António Damásio. Enquanto o 
primeiro consagrou a maior parte 
do seu labor à citologia microscópica 
e praticamente nunca saiu do país 
(embora nos manuais técnicos 
americanos ainda apareça a descrição 
do seu método tanoférrico13), 
o segundo vive na América e se 
cá tivesse ficado provavelmente 
nunca chegaria onde chegou. São 
porém duas glórias científicas do 
nosso país que compartilham uma 
preocupação profunda com a noção 
de Consciência.



C
CC u L t u r a

82 | Junho | 2012

No livro «Conversas no meu Consultório», recentemente lançado por Fernan-
do de Pádua, o autor responde a dúvidas e medos sobre o coração através de 
conversas entre o médico e os pacientes: «Às vezes dói-me o coração. Será que 
tive um enfarte?» «Um sopro no coração. Vou ter de ser operada?» «Acha que 
vou ter um AVC? Dizem que tenho o colesterol alto...»...
Com esta obra, o cardiologista procura ajudar os que querem ser mais saudáveis 
e motivar todos para a promoção da sua saúde e dos seus próximos, dando 
continuidade ao trabalho que sempre o destacou: aproximar a Medicina dos 
cidadãos. O autor licenciou-se em Medicina na Universidade de Lisboa. Mais 
tarde, graduou-se em Cardiologia pela Harvard University, em Boston, nos  EUA, 
e doutorou-se em Medicina e Cardiologia pela Faculdade de Medicina de Lis-
boa, onde é professor catedrático. Fundou e presidiu a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia. Também foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de 
que é sócio e presidente honorário. Fellow da European Society of Cardilogy, e 
ex-presidente da International Society of Electrocardiology. É fundador e presi-
dente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e da Fundação Professor 
Fernando de Pádua, bem como coordenador científico, em Portugal, do Progra-
ma CINDI da Organização Mundial de Saúde. 

Jaime Milheiro apresenta neste seu novo livro – A Invenção da Alma - um conjunto 
de ensaios onde interroga e discute alguns dos funcionamentos estruturais dos 
seres humanos. Num olhar pessoal, sem preocupações académicas, cria o conceito 
de ‘misteriosidade’ (sentimento de mistério) que considera parte integrante do 
H. sapiens. Todos os seres humanos nesse sentimento originário enraízam a sua 
religiosidade natural e a encaminham, eventualmente, para religiões organizadas. 
Nesta última parte do trajecto, a invenção da alma voadora foi um dos mais graves 
prejuízos da História da Humanidade uma vez que, directa ou indirectamente, 
todas as guerras nela se passaram a basear. Agita ainda os conceitos de mentira, 
conspiração, inveja, jogo, musicalidade, estética, corpo, entre etc., em perspectivas 
muitas vezes originais, eventualmente  contundentes. No gosto de pensar livre-
mente… Jaime Milheiro apresenta ainda dois diálogos opinativos: «Portugal e os 
Portugueses» e «O Futuro da Psicanálise», numa visão impiedosa, manifestamente 
pessoal. «Os ensaios de Jaime Milheiro são extremamente originais, concordemos 
ou não com os seus pontos de vista. (...) Em todas as páginas se encontram ideias 
estimulantes, provocadoras de perplexidades e de interrogações, nunca de indi-
ferença ou de sentimentos de banalidade», refere Eurico Figueiredo, no prefácio.

Obra da autoria de Mário Viana de Queiroz, professor de Reumatologia e es-
pecialista em Doenças Reumáticas, que fornece, aos diferentes doentes reumáticos, 
informações relativas ao diagnóstico e ao tratamento de doenças como artrite reuma-
toide, artrite infantil e juvenil, lúpus, febre reumática, fibromialgia e muitas outras que foi 
recentemente lançada pela Lidel. Na primeira parte da obra, para além de serem 
descritas as principais doenças reumáticas e o seu tratamento, são abordados 
aspetos comuns a todos os doentes reumáticos como a dieta, o sexo, o despor-
to, o psiquismo e as férias. Na segunda parte, é dada especial atenção à cinesi-
terapia, isto é, à terapêutica pelo movimento ou simplesmente os exercícios, já 
que é a arma mais importante na reabilitação das pessoas que sofrem deste tipo 
de doenças. Deste modo, são apresentados diversos exercícios, profusamente 
ilustrados, de acordo com as diferentes patologias. O guia destina-se a doentes 
reumáticos, tendo também interesse para os médicos que os tratam, sobretudo 
os médicos de família e os reumatologistas.

Conversas no meu Consultório

A Invenção da Alma

Doenças Reumáticas

A Âncora Editora e os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos 

têm o prazer de convidar V. Ex.ª para a apresentação do livro 

Conversas no meu Consultório 

do Professor Fernando de Pádua.

A obra será apresentada por Professor Doutor Artur Torres Pereira 

e Professor Doutor José Manuel Pereira Miguel.

A sessão terá lugar no próximo dia 7 de Dezembro, quarta-feira, 

pelas 17:30 horas, no Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos, 

Av. João XXI, n.º 63, piso 2, Lisboa.
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