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E M  D E S T A Q U E

Código Deontológico
O Médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 46.º

(Doentes incapazes de dar o consentimento)
1. No caso de menores ou de doentes com alterações cognitivas que os 
torne incapazes, temporária ou definitivamente, de dar o seu consentimento, 
este deve ser solicitado ao seu representante legal, se possível.

2. Se houver uma directiva escrita pelo doente exprimindo a sua vontade, o 
médico deve tê-la em conta quando aplicável à situação em causa.

3. A opinião dos menores deve ser tomada em consideração, de acordo 
com a sua maturidade, mas o médico não fica desobrigado de pedir o con-
sentimento aos representantes legais daqueles.

4. A actuação dos médicos deve ter sempre como finalidade a defesa dos 
melhores interesses dos doentes, com especial cuidado relativamente aos do-
entes incapazes de comunicarem a sua opinião, entendendo-se como melhor 
interesse do doente a decisão que este tomaria de forma livre e esclarecida 
caso o pudesse fazer.

5. Os representantes legais ou os familiares podem ajudar a esclarecer o 
que os doentes quereriam para eles próprios se pudessem manifestar a sua 
vontade.

6. Quando se considerar que as decisões dos representantes legais ou dos 
familiares são contrárias aos melhores interesses do doente, os médicos 
devem requerer o suprimento judicial de consentimento para salvaguardar 
os interesses e defender o doente.
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mentos mais difíceis de sempre, 
pelo que, de uma vez por todas, 
são necessárias medidas corajosas 
de ruptura com o passado que 
conduziu Portugal a uma situação de 
protectorado internacional.
É desnecessário repetir ao Ministro 
da Saúde como os dados da OCDE 
apontam a excelência e o baixo 
custo per capita do Sistema de 
Saúde português. Certamente são 
necessárias medidas de racionalização 
e mais rigorosa gestão. Com todas elas 
a Ordem dos Médicos tem colaborado 
activamente.
Porém, a melhoria da gestão do 
SNS passa por medidas do foro 
macroeconómico mas essencialmente, 
como tanto insiste o Prof Manuel 
Antunes, e bem, por medidas de 
carácter microeconómico. 
Infelizmente, a este nível temos veri-
ficado uma confrangedora falta de 
eficácia e uma profunda desorganização, 
sem intervenção da tutela na imposição 
do cumprimento da Lei, por exemplo 
das Carreiras Médicas, mas também da 
moralização da gestão local. 
Como recentemente afirmou l’Inspec-
tion Générale des Affaires Sociales, 
em relatório que o Ministério 
deveria analisar, a criação de grandes 
centros hospitalares gera mais 

Exmo Sr Ministro da Saúde

Na sequência da maior mobilização 
de médicos de sempre, não podemos 
deixar de nos dirigirmos a V. Exa. 
com o objectivo de reiterarmos a 
nossa total disponibilidade na procura 
das melhores e mais consensuais 
resoluções para a Saúde.
Não compete à Ordem dos Médicos 
comentar a governação política 
do país, com excepção de todas as 
questões com impacto na Saúde, do 
que não abdicaremos, mas é óbvio 
que mesmo o cumprimento do 
programa definido pelo memorando 
da Troika tem sido objecto de uma 
definição de prioridades que resultam 
de orientações políticas por parte do 
Governo e incidem mais sobre algumas 
áreas do que sobre outras.
São escolhas legítimas de um Governo 
democraticamente eleito, mas que 
não pode exigir que a sociedade civil 
aceite passivamente e sem criticismo a 
afirmação tão repetida por sucessivos 
Governos de que “não há alternativa” 
às opções efectuadas. Tal como cada vez 
mais economistas apontam, mais do que 
haver alternativas, que as há, acentua-se 
a necessidade de uma nova metodologia 
de governação para o país.
Portugal atravessa hoje um dos mo-

Ponto da situação
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rigorosa, transparente e moderna. 
Há alternativas para o reequilíbrio 
financeiro do país.
Um recente estudo de opinião, 
divulgado na imprensa, revelou que, 
mesmo estabelecendo prioridades, 
42% dos portugueses já não conseguem 
pagar todas as despesas de Saúde que 
seriam necessárias e 36% admitiram 
que nos seis meses anteriores deixa-
ram de comprar medicamentos pres-
critos pelos médicos por motivos 
financeiros. Naturalmente, à cabeça 
dos inquiridos estava o receio da perda 
de qualidade do SNS. A notícia de 1 de 
Agosto de que um homem morreu 
às portas do Centro de Saúde de 
Castanheira de Pêra, pouco depois do 
seu encerramento, às 18 horas, alerta 
para as consequências do afastamento 
dos recursos de Saúde da população.
Não é possível continuar a empobre-
cer mais a população e insistir na 
transferência para os doentes de mais 
custos da Saúde, quando em 2009 a 
contribuição pública para a Saúde, em 
Portugal, já era de apenas 65%, muito 
abaixo da média da OCDE.
Não encaramos como naturais e 
inevitáveis as divergências entre 
Ministério da Saúde e Ordem dos 
Médicos. Ambas as instituições têm a 
obrigação de trabalhar pela máxima 
Qualidade da Saúde em Portugal, pelo 
que, no essencial, deveriam estar de 
acordo. Quando não estão, algo estará 
desacertado. A Ordem dos Médicos 
renova o seu interesse em contribuir 
construtivamente nas melhores solu-
ções para o Serviço Nacional de Saúde.
Várias foram as conversas mantidas ao 
longo do último ano entre Ordem dos 
Médicos e Ministério da Saúde, quase 
sempre muito cordiais, que produziram 
alguns resultados muito interessantes, 
como o protocolo com a DGS, mas 
que culminaram num desentendimento 
profundo que alimentou o maior movi-
mento de contestação médica de que 
há memória.
Se há lições a retirar destes últimos 
dias, indiscutivelmente a principal é que 
médicos e doentes estão empenhados 
em defender a Qualidade da Saúde em 
Portugal, nas suas múltiplas vertentes. 
Seria dramático se o Governo não 

disfuncionalidades do que poupança, 
devendo privilegiar-se a reorganização 
interna, o que obriga a Qualidade, 
Competência e Seriedade dos Conse-
lhos de Administração.
Por isso mesmo, não se compreende 
como não são imediata e liminarmente 
despedidos os gestores que nomeiam 
familiares para cargos sob sua jurisdição 
ou que mantêm inexplicavelmente 
duplicações de serviços. Como não se 
aceita, e quem assim procede fragiliza-
se irremediavelmente, que sejam no-
meadas pessoas sem competências 
adequadas para Directores Executivos 
de ACES do Norte, “com currículos 
que passam por motoclubes e a 
organização de festas populares”, 
como refere a comunicação social. 
Deste modo, este Governo continua a 
dar péssimos exemplos e perde toda 
a autoridade moral para exigir rigor e 
sacrifícios. Assim, este país não mudará 
nunca.
A nível macroeconómico, algumas 
medidas positivas têm sido tomadas, 
como a redução do preço dos 
medicamentos. Mas também aqui há 
falhas graves e erros de análise e de 
decisão que fomentaram a exportação 
paralela de medicamentos, conduziram 
à insustentabilidade das farmácias 
e ao risco de falência da indústria 
farmacêutica nacional e permitiram 
o aumento do custo médio por 
embalagem de medicamento, de Maio 
para Junho de 2012, com a entrada em 
vigor da Portaria 137-A/2012. Havia, 
e há, alternativas, como a Ordem dos 
Médicos apresentou e o Ministério 
rejeitou.
O SNS é uma das mais importantes 
instituições da sociedade portuguesa 
que é fundamental preservar, pelo 
que todos esperamos do Ministério 
da Saúde as decisões mais correctas, 
para que os actos correspondam 
efectivamente às palavras.
No contexto dos sérios constran-
gimentos orçamentais que afectam 
toda a actividade do Governo, é 
essencial que o Ministério da Saúde 
sinta e faça sentir que a Saúde dos 
portugueses não tolera mais cortes 
para além da poupança que se possa 
conseguir com uma gestão mais 
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reformulado para refletir as condi-
cionantes atrás descritas. Novos 
concursos nestes moldes não podem 
ser lançados.
A Ordem dos Médicos acredita que a 
abertura de concursos para o grau de 
consultor leve à sua concretização a 
curto prazo e dará toda a colaboração 
indispensável para o atingimento desse 
desiderato. 
Registamos com agrado, porque 
essencial para responder aos doentes 
de todos o país, independentemente 
da sua localização geográfica, o 
compromisso de recrutamento de 
todos os especialistas que terminem 
ou já terminaram a sua formação, 
esperando que tal seja feito com o 
enquadramento jurídico em vigor para 
as Carreiras Médicas, de acordo com a 
Contratação Colectiva.
A Ordem dos Médicos considera 
essencial a publicação de uma Lei do 
Acto Médico conforme a proposta 
fundamentada já apresentada, que 
pode acomodar alterações de por-
menor, e não aceita que tal esteja 
dependente de um amplo consenso, 
que todos sabemos que nunca irá 
acontecer. “Amplo consenso” é um 
conceito demasiado lato. Só falará em 
“amplo consenso” quem não estiver 
interessado em publicar uma Lei 
do Acto Médico. Sublinhamos que, 
relativamente a outras profissões 
legais da Saúde, o articulado proposto 
respeita integralmente as suas compe-
tências, devidamente reguladas em 
lei. Quanto àqueles que exercem 
ilegalmente medicina, e que a Lei visa 
combater, não se pode esperar que 
contribuam para o pretendido “amplo 
consenso”… Confiamos que este 
combate também seja um objectivo 
claro do Ministério da Saúde.
A Ordem dos Médicos regozija-se que 
o Ministério da Saúde se comprometa 
a fazer respeitar as competências pro-
fissionais dos médicos e o seu papel 
de coordenação das equipas de saúde 
multidisciplinares, de acordo com o 
perfil profissional do médico definido 
na legislação sobre as Carreiras 
Médicas. 
Todavia, é fundamental concretizar, 
com exemplos inequívocos, como 

será esta importantíssima questão 
assegurada. Em defesa das grávidas e 
das crianças, o Ministério da Saúde deve 
assumir que não pode tolerar derivas 
“autonómicas” de outras classes pro-
fissionais que coloquem em causa os 
extraordinários indicadores de saúde 
materno-infantil de que Portugal se 
deve orgulhar e tem a obrigação 
de preservar, conforme documento 
anteriormente enviado pela Ordem 
dos Médicos sobre task shifting. 
No âmbito da Portaria relativa à 
prescrição por DCI, a Ordem dos 
Médicos sublinha que o primeiro mês 
da sua desregulada entrada em vigor 
permitiu verificar, segundo os dados 
da IMS Health, que, tendo em conta 
todo o mercado, o custo médio por 
embalagem subiu 0,86%! Além disso, 
no mês de Junho, a quota total dos 
genéricos em valor e em unidades 
não sofreu alteração significativa. 
No entanto verificaram-se grandes 
variações ao nível das marcas de 
genéricos, evidenciando a selvática 
substituição de genérico por genérico 
nas farmácias, com inequívocos 
prejuízos para os doentes. Que 
comentários faz o Ministério da Saúde 
a esta realidade, que vem reforçar as 
preocupações da Ordem dos Médicos, 
ou vai continuar a ignorá-la? Será que, 
finalmente, o Ministério da Saúde 
compreende que “a substituição de 
medicamentos genéricos por outros 
genéricos não aumenta a sua quota”, 
tal como sustenta a APOGEN e é por 
demais evidente?! E porque não voltou 
a ser publicado nenhum relatório 
de monitorização da prescrição de 
medicamentos em ambulatório com 
base nos dados totais do Centro de 
Conferência de Facturas?!
É positivo que o Ministério da Saúde 
se proponha incluir na legislação 
um modelo de receita médica 
que observe a maior simplificação 
possível do processo de prescrição, 
particularmente encontrando forma 
de minimizar o número de receitas 
por utente, nomeadamente criando 
uma receita única para medicamentos 
de marca;
De uma vez por todas, o Ministério da 
Saúde deverá assumir explicitamente 
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entendesse esta evidência.
A Ordem dos Médicos reitera a 
sua integral disponibilidade para o 
diálogo, que nunca interrompeu, e o 
desejo responsável na construção de 
consensos. O momento exige muito 
cuidado, ponderação e espírito de 
abertura.
Agora que se abriu uma nova 
comunicação com os Sindicatos, a 
Ordem dos Médicos almeja que seja 
possível construir um patamar de 
entendimento favorável aos doentes, 
aos profissionais e ao país, sem 
desvalorizar o trabalho na Saúde e sem 
miserabilizar o SNS.
Não se imiscuindo em questões 
sindicais, a Ordem dos Médicos 
estará atenta aos resultados dessas 
negociações, pois são essenciais para 
preservar as Carreiras Médicas, que 
constituem o sistema nervoso central 
do SNS e o músculo da formação 
médica pós-graduada, garantindo 
a hierarquia técnico-científica dos 
Serviços Clínicos e a Qualidade da 
resposta do SNS aos doentes.
O modelo de contratação de 
profissionais médicos através de 
empresas de prestação de serviços 
deve ser abandonado porque é 
inconciliável com uma organização 
estruturada da atividade médica, 
assistencial e formativa. Se o recurso 
ao trabalho temporário pode ser 
aceitável, em determinadas situações, 
para colmatar falhas excecionais, 
tal como acontece, por exemplo, 
nos Serviços de Urgência, não é de 
todo aceitável a sua utilização para a 
prestação de serviços como Consultas, 
Internamento, Cirurgia Ambulatório, 
Cirurgia, Hospital de Dia e VMER. 
Os concursos médicos devem 
contemplar todas as vagas existentes 
em condições de serem preenchidas. 
Só depois e em condições residuais 
se pode recorrer a este tipo de 
contratação temporária. As condições 
em que se acode a este modelo 
devem ser transparentemente regula-
mentadas, nomeadamente quais as 
situações de exceção e a sua limitação 
no tempo. Desta forma, o concurso 
que recentemente foi lançado deve 
ser revogado ou substancialmente 
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A melhoria da gestão 
do SNS passa por me-
didas do foro macroe-
conómico mas essen-
cialmente, como tanto 
insiste o Prof. Manuel 
Antunes, e bem, por 
medidas de carácter 
microeconómico.

Não encaramos como 
naturais e inevitáveis 
as divergências entre 
Ministério da Saúde e 
Ordem dos Médicos. 
Ambas as instituições 
têm a obrigação de 
trabalhar pela máxima 
Qualidade da Saúde 
em Portugal, pelo que, 
no essencial, deve-
riam estar de acordo. 
Quando não estão, 
algo estará desacer-
tado.

e por escrito, conforme compromisso 
verbal, que a receita médica conterá 
dois espaços independentes nos quais 
o utente possa expressar com clareza 
a sua vontade, confirmada através de 
assinatura, indicando a opção pela 
troca ou a opção pela não troca, em 
modelo a acordar com a Ordem dos 
Médicos.
Além disso, deverá ser adiada a entrada 
em vigor da Portaria 137-A/2012, 
para o fim do período transitório, 
respeitando as limitações dos sistemas 
informáticos, conforme a própria 
Portaria reconhece! É particularmente 
chocante e paradigmático que, para as 
farmácias, o Ministério da Saúde tenha 
adiado um mês o cumprimento da 
Portaria, mas para os médicos tenha 
recusado liminarmente esse adiamento, 
não obstante alguns programas 
informáticos não estarem preparados 
e os médicos estarem formalmente 
impossibilitados de cumprir a Lei. A 
Ordem dos Médicos tem direito a 
uma explicação cabal! O desnorte 
ministerial é de tal ordem que, no 
mês de Julho, milhares de receitas 
foram devolvidas às farmácias porque 
os farmacêuticos não substituíram 
as marcas prescritas pelos médicos 
e, portanto, não os fizeram assinar o 
“direito de opção”! Sem comentários.
Entrementes, fomos informados que 
haverá ACES, numa clara violação da 
Lei, a coagirem médicos no sentido da 
proibição de prescreveram genéricos 
com a respectiva marca, mesmo 
dentro das excepções previstas na Lei. 
Esperamos que essa pressão ilegal e 
inaceitável termine de imediato, sob 
pena da Ordem dos Médicos ser 
obrigada a intervir.
Finalmente, quanto a esta matéria, 
deverão ser realizadas auditorias 
transparentes à dispensa de 
medicamentos nas farmácias, para 
verificar se cumprem a Lei, cujos 
resultados devem ser devidamente 
publicados. Quem não deve, não teme. 
A Ordem continua a receber notícias 
de substituição de genéricos por 
marcas mais caras do que as prescritas 
pelos médicos. O Ministério não pensa 
fazer nada?!
O Ministério da Saúde deverá dispor-

se, no âmbito das suas competências, 
a pugnar pela otimização da 
capacidade formativa dos diversos 
cursos de Medicina, de forma que 
seja inquestionável a qualidade da 
formação médica pré-graduada e 
pós-graduada. Realça-se que este ano 
houve um congelamento do número 
de vagas, em resultado dos contactos 
ocorridos entre o Ministério da Saúde 
e o da Educação, o que é um bom 
indicador, mas a capacidade formativa 
das Faculdades de Medicina está muito 
ultrapassada, com consequências 
negativas, sem que isso pareça 
preocupar o Governo.
Quando já há médicos a emigrar, cuja 
formação é caríssima, e porque são 
necessários sinais mais objectivos e 
não somente meras manifestações 
de intenção, um indicador muito 
positivo seria eliminar de imediato 
os 15% de vagas exclusivas para 
pessoas já com um curso, algumas 
das quais, quando eventualmente 
acabarem uma especialidade, já 
estarão à beira da reforma! Esta 
situação, em que o Governo subsidia 
dois cursos universitários ao mesmo 
indivíduo, é ainda mais perturbadora 
porque há jovens a abandonar o 
ensino universitário por insuficiência 
económica. Sugerimos que o dinheiro 
poupado seja canalizado para bolsas 
universitárias.
Uma pergunta que desejamos ver 
respondida: quando vai ser divulgado 
o relatório da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior sobre 
os novos cursos de Medicina?
O Ministério da Saúde tem reconhecido 
que o processo de reorganização das 
listas de utentes de MGF ainda está a 
ser testado e afirma que brevemente 
irá ser publicado um conjunto de 
procedimentos de âmbito nacional, que 
corrijam os erros e abusos praticados 
na ARS-LVT. 
É imprescindível respeitar a legislação 
em vigor e acordar com a Ordem dos 
Médicos os critérios para a atualização 
das listas de Médicos de Família, 
aplicáveis também aos processos 
atualmente em curso, que garantirão 
a intervenção dos médicos, o princípio 
da salvaguarda da unidade familiar e 
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auditoria das NOCs deverá continuar 
a ser feito em parceria entre a Ordem 
dos Médicos e a DGS. Saúda-se que 
o Ministério reitere a sua intenção 
de promover uma racionalização 
crescente dos meios, garantindo o 
acesso a intervenções terapêuticas 
com eficácia suportada por evidência 
científica de boa qualidade e que rejeite 
a ideia de apoiar qualquer tipo de 
racionamento implícito, que a Ordem 
dos Médicos e os Doentes nunca 
aceitarão. Porém, o que é preocupante, 
as declarações de alguns dirigentes 
do Ministério têm ido em sentido 
contrário. 
É fundamental que fique claro que a 
associação de hospitais para a aquisição 
de medicamentos é somente um 
processo de compras com intenção 
de procura de optimização do preço, 
pelo efeito de escala, e não uma lista 
de racionamento, e que os doentes 
terão direito a igual tratamento 
independentemente do seu local de 
residência no território nacional!
Afirma o Ministério que a ERS é 
independente no exercício das suas 
funções, não dispondo o Ministério 
da Saúde de qualquer poder de 
superintendência ou de tutela que 
permita intervir sobre a atividade 
regulatória da ERS. Tal não corresponde 
exactamente à verdade e por isso o 
Ministério da Saúde ordenou, e a ERS 
obedeceu, no sentido da elaboração 
de uma proposta de Carta Hospitalar 
nacional… 
A Ordem dos Médicos reitera a 
necessidade de que pelo menos um 
dos membros do conselho diretivo 
da ERS continue a ser um médico, de 
uma redução significativa das taxas de 

manutenção aplicadas aos Médicos e 
de uma inflexão da conduta da ERS, que 
tem desrespeitado médicos e médicos 
dentistas de forma sobranceira e 
inaceitável, conforme vários relatos 
escritos que nos têm sido enviados.
Rejeitamos totalmente as iniciativas 
da ERS que podem conduzir à 
autonomização das profissões técnicas 
da área da Saúde, questão na qual o 
Ministério da Saúde tem a obrigação 
de intervir! A OM já contestou 
juridicamente a “legalização” unilateral 
e pouco responsável de clínicas de 
fisioterapeutas sem a adequada e 
necessária supervisão médica.
Chamamos ainda a atenção para 
os problemas metodológicos e os 
critérios limitados, alguns apenas 
de processo, utilizados no projecto 
SINAS da ERS, que necessita de ser 
redesenhado. Mais uma vez, a Ordem 
dos Médicos está aberta a participar 
construtivamente na melhoria deste 
projecto. 
Por último, a Ordem dos Médicos 
recorda que, como autoridade 
competente, deverá ter sempre uma 
participação efectiva nas negociações 
sobre as alterações às Directivas 
Europeias, integrando as delegações 
nacionais. Exemplo: a negociação 
da Directiva das Qualificações 
Profissionais.
Terminamos renovando a vontade, 
interesse e disponibilidade da Ordem 
dos Médicos para o diálogo e 
manifestamos as nossas expectativas 
na construção de um patamar de 
entendimento relevante para os 
Doentes, para a Qualidade do SNS e 
para o País.

E D I T O R I A L

a ponderação do número de 
utentes em função do risco 
clínico. 
Não serão toleráveis quaisquer 
metodologias de adormecimen-
to ou hibernação de doentes, 
que devem parar de imediato. 
Os doentes têm ou não têm 
Médico de Família. A Ordem 
confia que o Ministério da 
Saúde não queira falsear 
grosseiramente as estatísticas 
e impedir a constituição de 
novas USFs porque os utentes 
se encontram “adormecidos”! 
Martelar estatísticas seria muito 
desprestigiante para o Ministério 
da Saúde.
Como pretende o Ministério 
prosseguir o esforço no sentido 
de compatibilizar o número 
de inscritos com a realidade 
populacional em Portugal?
Com que medidas práticas 
se dispõe o Ministério da 
Saúde a prosseguir a reforma 
dos CSP, tendo em conta as 
recomendações da Troika 
relativamente às USFs modelo 
B? É que as medidas que estão 
a ser tomadas têm o efeito 
exactamente contrário! A Grelha 
DiOR, já publicada no site da 
ACSS e que não foi discutida com 
os profissionais, nomeadamente 
com a USF-AN, APMGF e 
Colégio de MGF da OM, e que 
vai contra o espírito da legislação 
que criou estas unidades, 
dificultando a manutenção e o 
acesso ao modelo B, deve ser 
revista e consensualizada!
O desenvolvimento, aplicação e 
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Atestado e dever de sigilo
Foi solicitada ao Departamento Jurídico informação 
sobre um pedido formulado por uma médica de Me-
dicina Geral e Familiar, que nos colocava a questão 
da (des)conformidade das obrigações decorrentes 
da “Mensagem nº12/JNE/2012”, de 2012.06.19 da 
Direcção Geral da Educação com o dever de sigilo.
Com efeito a aludida “Mensagem” do 
Presidente do Júri Nacional de Exames 
refere-se à justificação das faltas por 
motivos graves aos exames nacionais 
da 1ª fase devendo entender-se como 
uma interpretação ao Regulamento 
de Provas e dos Exames do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário.
Da análise da dita “Mensagem” retira-
se que o princípio regulamentar é o 
de só poderem aceder aos exames de 
2ª fase os alunos que concorram à 1ª 
fase, sendo excepcional a permissão 
de acesso directo à 2ª fase.
O acesso está, consequentemente, 
condicionado a especial e concreta 
justificação.
Vejamos o que se nos oferece dizer:
Nos termos do artº 98º do Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos 
o atestado médico deverá, tão só, 
identificar o doente, atestar o estado 
de doença verificado, a data do seu 
início, os impedimentos resultantes 
e o tempo provável de incapacidade 
determinado pela doença.

I N F O R M A Ç Ã O   

Certo é que o cumprimento estri-
to da decisão do Júri Nacional 
de Exames implica a revelação de 
matéria da reserva da intimidade da 
vida privada do doente e não havendo 
a devida autorização deste último 
pode gerar violação ao dever de sigilo 
a que o médico está obrigado pela 
lei penal, pelos Estatutos da Ordem 
dos Médicos e pelo seu Código 
Deontológico.
Perante esta situação cabe ao médico 
pedir autorização para revelar os 
factos bastantes à justificação e 
uma vez obtida emitir o respectivo 
relatório.
Facto é que o dilema que a consulente 
tem não constitui um ónus para o 
médico mas antes sim para o doente/
examinando que, ao não consentir na 
revelação, se coloca na situação de 
não satisfazer as exigências do Júri 
Nacional de Exames e de não ver 
deferido o seu pedido de acesso à 2ª 
fase.

Paulo Sancho
Consultor Jurídico
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Compensação às testemunhas 
em processos judiciais

As justificações do 
tribunal podem, 

em muitos casos, 
ser fundamentadas 

ou razoáveis mas 
a verdade é que o 

cidadão (no caso o 
médico) perdeu ob-
jectivamente horas 
ou dias de trabalho, 

sem contar com 
os gastos que teve 
na sua deslocação 

e, ainda mais grave, 
com os óbvios pre-
juízos e incómodos 
que são, dessa for-
ma, causados aos 
seus doentes por 

estarem vinculados 
a ausentar-se do 

serviço para cum-
prir com o seu de-
ver de colaboração 

com a justiça

Muitos médicos são chamados a 
colaborar com a justiça na qualidade 
de testemunhas e queixam-se, com 
frequência, de passarem horas infin-
dáveis ou mesmo dias à espera de 
serem ouvidos sem que “alguém” 
lhes pague o tempo despendido ou 
sequer as despesas com transporte e 
portagens.
A situação atinge os limites da (in)
compreensão quando a testemunha 
é chamada a tribunal para depor e 
depois de um dia exasperante à espera 
de ser ouvida acaba por o não ser.
Pior ainda, as testemunhas chegam a ir 
a Tribunal duas, três, quatro vezes sem 
serem efectivamente ouvidas.
As justificações do tribunal podem, 
em muitos casos, ser fundamentadas 
ou razoáveis mas a verdade é que o 
cidadão (no caso o médico) perdeu 
objectivamente horas ou dias de 
trabalho, sem contar com os gastos 
que teve na sua deslocação e, ainda 
mais grave, com os óbvios prejuízos 
e incómodos que são, dessa forma, 
causados aos seus doentes por 
estarem vinculados a ausentar-se do 
serviço para cumprir com o seu dever 
de colaboração com a justiça, situação 
esta que se reflecte de um modo 
ainda mais marcante relativamente aos 
médicos que trabalham no Serviço 
Nacional de Saúde.
Outras vezes tudo se deve a má 
organização dos serviços do próprio 
tribunal ou mera falta de cuidado para 
com aqueles que estão no processo 
no cumprimento da obrigação de 

Os médicos chamados a colaborar com a justiça na quali-
dade de testemunhas queixam-se, com frequência, da falta 
de pagamento do tempo despendido e das despesas com 
transporte e portagens. Existem normas que contemplam 
a compensação das testemunhas mas, para efectivar essa 
compensação, é necessário que seja entregue um reque-
rimento ao tribunal antes do encerramento da audiência. 
Divulgamos a informação e respectiva minuta elaboradas 
pelo Departamento Jurídico do CNE da OM.

colaborar na descoberta da verdade.
A pergunta que todos fazem é sempre 
a mesma. 
“Quem é que me paga tudo isto?”
A resposta é: o próprio tribunal.
Embora o pagamento seja financei-
ramente “desadequado” a verdade é 
que existem normas que prevêem a 
situação.   
Com efeito, em 11 de Agosto de 2006, 
foi publicada no Diário da República, a 
Portaria n.º 799/2006, que veio definir 
os critérios de fixação da compensação 
a atribuir às testemunhas, compensação 
essa que já estava prevista quer no 
Código de Processo Civil, quer no 
Código Processo Penal, mas que não 
se encontrava ainda regulamentada.
Actualmente esta compensação 
encontra-se prevista no artº 17º, 
o qual remete para a Tabela IV, do 
Regulamento de Custas Processuais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, 
de 26 de Fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 7/2012, de 13 
de Fevereiro.
O artigo supra referido permite que 
o tribunal fixe uma compensação às 
testemunhas de 1/12 de Unidade de 
Conta, por cada deslocação ao tribunal.
Note-se que o requerimento deverá 
ser entregue até ao encerramento da 
audiência, isto é, até à última sessão de 
julgamento e poderá ser apresentado 
seguindo a minuta junta, que deverá ser 
adaptada em face das circunstâncias 
concretas que envolveram o de-
poimento do médico, enquanto 
testemunha.
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Nota:
Esta minuta pode ser impressa a partir do site da 
OM - www.ordemdosmedicos.pt

 ORDEM DOS MÉDICOS Departamento Jurídico 

 
MINUTA 
 
TRIBUNAL DE       [JUÍZO OU VARA] (N.º DE PROCESSO]  

Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito 

 

[NOME], testemunha nos autos à margem referenciados, vem, nos termos do artigo 644º 
do Código de Processo Civil1 (ou do artigo 317.º, n.º 4 do Código do Processo Penal2), 
expor e requerer o seguinte: 

1. Foi convocado(a) a comparecer nesse Tribunal para a realização da audiência 
de julgamento em (data ou datas)… , pelas … (horas), como certamente 
resulta da(s) acta(s) respeitante(s) à (s) audiência(s) dos autos à margem 
mencionados. 

2. Facto é que, por residir em (local), em cada deslocação teve que percorrer (x) 
Km, nas quais teve ainda despesas com gasolina e portagens. 3. Acabando, assim, por despender, entre deslocações e tempo permanecido no 
Tribunal, uma média de (x) horas. 4. Deste modo, requer-se a V. Exa. se digne fixar o montante da compensação à 
testemunha, de acordo com a tabela IV, a que se refere o artigo 17º, nº 2 e 5 
do Regulamento das Custas Processuais. 

 

P.D. 

A Testemunha 
 
 

                                                           1 Esta norma aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais cíveis. 
2 Esta norma deverá constar dos requerimentos a ser entregues nos tribunais criminais. 
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A Assembleia do Colégio de Especialidade de Neurocirurgia convocada para 
reunir no dia 18 de Julho de 2012, pelo Senhor Bastonário da Ordem dos 
Médicos, para análise e debate da actual situação no referido colégio de 
Neurocirurgia concluiu:
a) O Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos e os membros da anterior 
direcção presentes na Assembleia Geral reconheceram que existiram erros 
de ambas as partes no processo que conduziu à demissão da direcção 
do colégio de Neurocirurgia, na sequência do processo de um pedido de 
inscrição por equivalência (art.º 92º do Estatuto da Ordem dos Médicos).
b) Igualmente reconhecem ter existido uma decisão final não desejada por 
ambas as partes e não passível de reapreciação na fase actual.
c) Fica claro que tal não poderá constituir precedente, bem como, que 
processos desta natureza, não poderão no futuro ultrapassar períodos de 
decisão de 2 anos.
d) Acorda-se ainda na abertura de novo processo eleitoral, disponibilizando-
se a anterior direcção do colégio para assegurar a gestão corrente até à 
tomada de posse da nova direcção eleita.

Proceder-se-á à publicitação da presente decisão desta Assembleia Geral, 
nos órgãos próprios da Ordem dos Médicos.

Prof. Doutor José Manuel Silva                      
Dr. António Ernesto de Carvalho Pereira

I N F O R M A Ç Ã O

Assembleia geral 
de Neurocirurgia

Por convocatória do presidente da Ordem dos 
Médicos, teve lugar no dia 18 de Julho de 2012 uma 
assembleia do Colégio de Especialidade de Neuro-
cirurgia durante a qual se analisou a actual situação 
no referido colégio. Publicamos as respectivas con-
clusões.
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Na dinamização que a Ordem dos Médicos tem vin-
do a fazer do seu Portal (www.ordemdosmedicos.
pt) poderão a partir de agora os médicos encontrar 
online, diariamente, a legislação relevante, nomeada-
mente a abertura de procedimentos concursais com 
vista à contratação pública de médicos.

Legislação online

Com a colaboração do Departa-
mento Jurídico do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos, nomeadamente na pessoa 
do Dr. Vasco Coelho, todos os dias 
a equipa editorial do site passa a 
inserir uma súmula dos diplomas 
legais publicados, relativos à saúde 
e à medicina. Esta informação 
vem complementar a que já se 
encontrava disponível (Estatuto da 
OM, Estatuto Disciplinar, Código 
Deontológico, Regulamento de 
Inscrição, Regulamento Eleitoral, 
etc.) e surge sistematizada por dias 
para uma mais fácil consulta.
Paralelamente, criámos também 
no site uma área de «bolsa de 
emprego», onde iremos divulgar 
outras propostas de contratação 

de médicos quer de entidades 
nacionais quer estrangeiras.
Para maior facilidade na pesquisa 
de diplomas, relembramos que 
a página inicial do site possuiu 
um motor de pesquisa e que, 
colocando, por exemplo, o número 
do diploma legal pretendido ou 
o respectivo título localizará 
rapidamente o texto que procura; 
a pesquisa também pode potenciar 
a localização de procedimentos 
de recrutamento, inserindo a 
especialidade pretendida.
Na utilização de pesquisa por 
palavra-chave recomenda-se a 
escolha de palavras específicas para 
reduzir o número de resultados e 
facilitar a localização do texto que 
deseja encontrar.
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Perante o anúncio na comunicação social de que alunos 
que tenham concluído os três anos da licenciatura em 
Ciências Biomédicas da Cooperativa de Ensino Superior, 
Politécnico e Universitário (CESPU) podem licenciar-se 
em Medicina a partir de 2012-13, entrando directamen-
te para o 4º ano do curso de Medicina da Universidade 
espanhola Alfonso X El Sabio, o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRN) não pode deixar 
de manifestar a sua profunda preocupação pelo futuro 
da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal.

Licenciatura em Ciências 
Biomédicas da CESPU 
- Nota de Imprensa

existência de médicos de primeira 
e de segunda categoria, como já 
acontece noutros Países. 
A garantia de igualdade de acesso 
ao ensino superior, os critérios de 
selecção, a preparação de base 
dos candidatos aos cursos, os 
métodos de ensino, a ausência de 
um corpo docente universitário 
permanente, o tempo de dura-
ção do curso, a qualidade das 
equivalências atribuídas pelas 
Universidades privadas, são indi-
cadores preocupantes que poderão 
conduzir à formação de médicos 
que não cumpram a qualidade que 
a OM tem o dever e a obrigação 
de exigir em defesa da saúde e 
dos doentes. 
Sendo a OM a responsável pela 
qualidade do exercício técnico 
da Medicina em Portugal, o 
CRN sente-se na obrigação de 
internamente propor que os 
licenciados/mestres em Me-
dicina sejam submetidos a um 
exame para a inscrição na OM.
O próprio Governo reconheceu, a 
propósito dos despachos de inde-
ferimento das solicitações de cursos 
de Medicina por Universidades pri-
vadas, que “o excesso formativo 
dificilmente será acompanhado pela 

A promoção de cursos privados de 
Medicina de qualidade e equivalências 
questionáveis, comprometem 
seriamente o futuro da formação 
médica especializada.
Na actual situação do ensino 
médico em Portugal, não existe 
qualquer respeito pelas capacidades 
formativas das Faculdades de 
Medicina e têm sido promovidos 
cursos de qualidade controversa 
e absolutamente desnecessários, 
como é o caso das Escolas Médicas 
do Algarve e de Aveiro. 
Todos os estudos públicos conhecidos, 
sobre as neces-sidades de médicos 
e a sua distribuição geográfica, de-
monstram de forma inequívoca, que 
não existe necessidade de novos 
cursos de Medicina para Portugal, 
protocolados ou não. O actual 
numerus clausus dos sete cursos de 
Medicina, que já formam médicos 
de qualidade reconhecida há vários 
anos, ultrapassam claramente as 
necessidades futuras do País. 
Não é aceitável que a criação 
ou frequência de qualquer novo 
curso de Medicina não cumpra na 
íntegra as exigências de qualidade 
da formação pré-graduada, que 
garantam uma formação médica 
sólida. Só assim é possível evitar a 
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Após tomar conheci-
mento através da co-
municação social das 
recentes nomeações 
dos directores exe-
cutivos dos ACES do 
Norte, o Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
manifestou «a sua pre-
ocupação e perplexida-
de perante nomeações, 
para cargos de eleva-
da responsabilidade e 
complexidade, de pes-
soas cujo Curriculum 
Vitae demonstra uma 
total ausência de ex-
periência profissional 
na área da gestão da 
saúde e na governação 
clínica» através da nota 
de imprensa que aqui 
reproduzimos. 

Nomeações dos directores 
executivos dos ACES do Norte
«O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tomou conhecimento 
através da comunicação social das recentes nomeações dos directores 
executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Norte. 
Num período em que a prioridade deveria ser uma aposta clara na 
transparência de processos e na qualidade das competências, o CRN manifesta 
a sua preocupação e perplexidade perante nomeações, para cargos de elevada 
responsabilidade e complexidade, de pessoas cujo Curriculum Vitae demonstra 
uma total ausência de experiência profissional na área da gestão da saúde e na 
governação clínica. 
Sendo do conhecimento do Ministério da Saúde a existência de profissionais 
com diferenciação específica e competência na gestão da saúde e que já fazem 
parte dos quadros do SNS, são completamente incompreensíveis e inaceitáveis 
as referidas nomeações. Mais ainda, não conseguimos compreender que as ditas 
nomeações não sejam avaliadas pela Comissão de Recrutamento e Selecção 
para a Administração Pública (CRESAP). 
A gestão clínica rigorosa é um factor essencial no combate ao desperdício. 
Perante todas as restrições que diariamente são impostas no sector da saúde, 
seria de esperar que imperasse o bom senso e sentido de responsabilidade por 
quem tem o poder de decisão. 
Estas nomeações não credibilizam a defesa do interesse público por parte dos 
representantes do Ministério da Saúde no norte do País. A população e os 
doentes mereciam mais respeito, mais rigor e mais transparência.
Porto, 31 de Julho de 2012
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos»

manutenção da qualidade do ensino 
da Medicina praticado em Portugal”, 
e “os problemas organizativos de 
saúde em Portugal não se resolvem 
aumentando o número de médicos 
mas sim racionalizando o sistema”.
Como facilmente se entende, o 
problema não está no número 
total de médicos. A OM já 
tomou a iniciativa de clarificar 
de uma vez por todas as 
necessidades de médicos das 
várias especialidades para os 
próximos anos. Para isso, soli-
citou ao Instituto de Estudos 
Geográficos da Universidade 
de Coimbra, sob a coordenação 
da Prof. Doutora Paula Santana, 
um estudo de cariz científico 
que permitirá, a muito curto 
prazo e em colaboração com 

os Colégios da Especialidade, 
definir o plano demográfico 
médico a nível nacional.
Por outro lado, o excesso de 
candidatos aos internatos da es-
pecialidade levará a que jovens 
médicos sejam impossibilitados de 
exercer a sua profissão na plenitude, 
por não poderem concretizar a sua 
formação específica, e resultará a 
curto prazo num número elevado 
de médicos indiferenciados, situação 
completamente inaceitável.
Por todos os motivos referidos o 
CRN não pode deixar de expressar 
a sua oposição a mais uma manobra 
de “criar mais cursos de Medicina 
protocolados”. 
Estamos, como sempre aconteceu, 
disponíveis para participar na 
planificação dos recursos médicos 

por especialidade e área geo-
gráfica no sentido de pro-
porcionar melhores cuidados 
de saúde e mais adequados às 
necessidades do nosso País. 
Em defesa da qualidade da 
Educação Médica e do direito 
dos doentes à Saúde.

Porto, 31 de Julho de 2012
O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos
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O Conselho Distrital 
de Setúbal da Ordem 
dos Médicos tomou 
conhecimento da si-
tuação de pré ruptura 
criada ao Serviço de 
Oncologia do CHBM 
com a saída de 2 dos 5 
Especialistas que com-
punham o quadro de 
pessoal médico, um 
por rescisão do con-
trato de trabalho e o 
outro através de um 
processo de cedência 
por “interesse públi-
co”. Não tendo conhe-
cimento de quaisquer 
razões que justifiquem 
esta situação, sejam de 
carácter técnico, orga-
nizativo ou de qualida-
de da prestação, este 
Conselho Distrital vem 
divulgar a sua posição. 

Pré ruptura criada ao Serviço 
de Oncologia do CHBM
Posição do Conselho Distrital de 
Setúbal da Ordem dos Médicos 
O Conselho Distrital de Setúbal 
da Ordem dos Médicos tomou 
conhecimento da situação de 
pré ruptura criada ao Serviço de 
Oncologia do Centro Hospitalar 
Barreiro / Montijo com a saída de 
2 dos 5 Especialistas de Oncologia 
Médica que compunham o seu 
quadro de pessoal médico, um por 
rescisão do contrato de trabalho e 
o outro através de um processo de 
cedência por “interesse público” 
ao Hospital Garcia de Orta. 
O Centro Hospitalar Barreiro 
/ Montijo, registe – se, é no 
momento actual o único Hospital 
na Península de Setúbal que tem 
o ciclo completo do tratamento 
do cancro, que ministra ensino 
pós-graduado de Oncologia, tendo 
com Internos da Especialidade 
nos vários anos de formação, e 
que assegura a cobertura em 
presença física de um Especialista 
de Oncologia até às 24 h durante 
os 365 dias do ano, para acorrer a 
casos de doença aguda oncológica. 
A sua actividade tem vindo a 
registar um continuado aumento, 
cujo volume já há anos ultrapassou 
o limiar das capacidades instala-
das (quando dispunha de 5 Espe-
cialistas) mantendo não obstante a 
ausência de lista de espera. 
Este Conselho Distrital de Setúbal 
da Ordem dos Médicos não tem 
conhecimento de quaisquer razões 
que justifiquem esta situação, 
sejam elas de carácter técnico, 
organizativo ou de qualidade da 
prestação. 
Apenas a actual situação de 
indefinição reinante na Península 
de Setúbal quanto ao formato que 
terá a reorganização hospitalar 

prevista pode permitir que este 
tipo de dificuldades ocorram.  
A Ordem dos Médicos não 
poderá, em qualquer circunstância, 
concordar com encerramentos ou 
limitações à capacidade instalada 
de Serviços ou Valências que têm 
mantido um bom desempenho ao 
longo dos anos, nomeadamente 
quando este pode pôr em causa 
a prestação de cuidados de 
qualidade aos doentes e a formação 
médica pós graduada, ou com 
qualquer tipo de discriminação 
entre Instituições, preferindo um 
modelo de complementaridade 
que permita o estabelecimento 
de sinergias e a melhoria do 
desempenho. 
A Ordem dos Médicos reafirma 
a sua posição de parceiro incon-
tornável na discussão das políticas 
de saúde e na definição dos seus 
fundamentos técnicos, com a legi-
timidade que lhe advém da sua 
posição de Instituição reguladora 
da boa prática médica e depositária 
do saber técnico e organizativo da 
profissão.
A Ordem dos Médicos vai con-
tinuar a acompanhar a situação 
existente nesta Região, sendo 
certo que não deixará de intervir, 
no uso das suas competências, 
sempre que estejam previstas 
ou forem tomadas decisões que 
coloquem em causa a qualidade, 
a acessibilidade ou a equidade da 
prestação de cuidados de saúde 
aos cidadãos.

O Conselho Distrital de Setúbal 
da Ordem dos Médicos
Setúbal, 30 de Julho de 2012

I N F O R M A Ç Ã O

Nota de redacçaõ:
Na ROM n.º 130 de Maio de 2012 
publicámos um artigo sobre uma 
visita ao Hospital do Barreiro onde 
apresentámos as estatisticas deste 
serviço de oncologia.
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Reavaliação da Rede Nacional 
de Urgência e Emergência

I N F O R M A Ç Ã O   

O Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Setúbal 
dirigiu à Ordem dos Médicos um pedido de parecer rela-
tivamente ao documento “Reavaliação da Rede Nacional 
de Urgência e Emergência” de Fevereiro de 2012, do qual 
deu conhecimento ao Ministério da Saúde, e que reprodu-
zimos em seguida.

«Apenas agora tivemos conhecimento 
do Documento em epígrafe 1, o qual, 
entre outras medidas, desertifica todo 
o Distrito de Setúbal no que à Via 
Verde Coronária diz respeito.
É nossa convicção que a inexistência 
de um Centro de Hemodinâmica 
a realizar Angioplastia Primária em 
todo o Distrito, que tem uma massa 
critica de sensivelmente um milhão de 
habitantes, é indigna do conceito de 
Via Verde coronária e extremamente 
gravosa para as populações.
Entendemos que nos cabe a missão 
de denunciar esta situação como 
representantes legítimos e naturais 
dos Doentes impreparados para 
entender o real significado destas 
medidas. 
São múltiplos os argumentos que 
podemos explanar para justificar 
a nossa contestação ao referido 
documento:
1- Dimensão da População do Distrito 
de Setúbal: A população residente 
no Distrito é, de acordo com o 
Censos 2011, de 788.459 indivíduos, 
à qual acresce a população residente 
fora do Distrito e que para ele se 
desloca diariamente em trabalho ou 
sazonalmente em férias, estimando-se 
que possa rondar perto de um milhão.
2- Distância das Populações aos 
Centros de Angioplastia Primária: O 
Distrito de Setúbal é muito extenso, 
estendendo-se pelo Litoral Alentejano, 
sendo as distâncias das sedes de 
Concelho até Setúbal de 58,8 km 
(Alcácer do Sal), 82,4 Km (Grândola), 
109 Km (Santiago do Cacém) e 128 
Km (Sines). A todas estas distâncias 
acrescerão, em caso de envio de 

pacientes para o Hospital de Santa 
Marta ou de Santa Cruz, conforme 
preconizado, respectivamente 47,2 
Km e 51,2 Km desde o Centro 
Hospitalar de Setúbal e 11,4 km e 15,7 
km desde o Hospital Garcia de Orta.
3- Barreira natural constituída pelo 
Rio Tejo: Os acessos à cidade de Lisboa, 
pelo Sul, efectuam-se através de uma 
das duas pontes disponíveis - Ponte 25 
de Abril e Ponte Vasco da Gama, sendo 
a sua travessia por vezes complexa, 
particularmente no tocante à Ponte 25 
de Abril, com potencial agravamento 
dos atrasos já existentes por via do 
“bypass” ao centro Hospitalar de 
Setúbal e Hospital Garcia de Orta.
4- Localização dos Centros de 
Angioplastia Primária preconizados: 
Os centros que foram preconizados 
para receber os pacientes do Distrito 
de Setúbal, para além de terem o 
acesso complicado pela travessia da 
ponte, estão localizados em zonas 
de muito tráfego, particularmente o 
Hospital de Santa Marta, em pleno 
coração de Lisboa, mas também 
o Hospital de Santa Cruz. Outro 
aspecto que vai contra a lógica é a 
grande proximidade entre os diversos 
centros selecionados em Lisboa 
(Hospital de Santa Cruz para Hospital 
de Santa Marta = 9,6 km; Hospital de 
Santa Cruz para Hospital de Santa 
Maria = 10,5 km; Hospital de Santa 
Marta para Hospital de Santa Maria = 
4,4 km). Acresce que Lisboa é a única 
cidade do país na qual foi preconizada 
tal solução.
5- Timings preconizados para a 
Angioplastia Primária: As distâncias 
mencionadas no ponto anterior, 

nomeadamente o acréscimo 
motivado pela deslocação 
dos pacientes em pleno 
Enfarte Agudo do Miocárdio 
para os Hospitais de Lisboa, 
tornam impossível cumprir na 
vastíssima maioria dos pacientes 
os timings preconizados pelas 
Guidelines internacionais 2 para 
o tratamento do Enfarte Agudo 
do Miocárdio com Angioplastia 
Primária (a forma ideal de 
tratamento – classe IA), que 
recomendam expressamente 
o rápido transporte para o 
centro com capacidade para 
Angioplastia Primária mais 
próximo.
6- Experiência em Angioplastia 
Primária dos centros do Distrito 
de Setúbal: O Centro Hospitalar 
de Setúbal e o Hospital Garcia de 
Orta têm uma vasta experiência 
de tratamento de Enfarte Agudo 
do Miocárdio com Angioplastia 
Primária, encontrando-se con-
sistentemente entre os cen-
tros mais experientes a nível 
nacional, conforme é público3. 
Ignorar esta experiência e os 
óptimos resultados alcançados, 
forçando os doentes a ser 
tratados mais longe e mais 
tarde é seguramente uma 
péssima medida no tocante à 
saúde destes pacientes, tendo 
forçosamente um impacto 
extremamente negativo na sua 
morbilidade e mortalidade.
7- Contradição relativamente 
ao Relatório da Entidade 
Reguladora da Saúde: O 
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caminho apontado para os doentes do 
Distrito de Setúbal é completamente 
oposto ao preconizado pela Entidade 
Reguladora da Saúde 4, que refere 
“…. há populações de seis concelhos 
localizadas a mais de duas horas 
de viagem de alguns hospitais 
(especificando tratar-se de hospitais 
a sul do Tejo) … embora haja outras 
opções disponíveis a menos de duas 
horas de viagem. Este é um indício de 
que há disparidades excessivas relativas 
às distâncias das populações até aos 
Hospitais e de que algumas áreas de 
abrangência não serão adequadas”. 
O mesmo documento refere que “O 
efeito de redução de sobreposição 
verificado com o ajustamento pelo 
critério da acessibilidade rodoviária 
até 60 minutos indica que as áreas de 
abrangência dos hospitais definidas 
com base nas informações das ARS, 
das IPSS e do Portal da Saúde não 
serão adequadas às populações dos 
concelhos de Portugal Continental, 
em termos da proximidade ideal. 
O ajustamento das áreas de 
abrangência evidencia, assim, a 
existência de desigualdades no acesso, 
caracterizadas por regiões em que as 
respectivas populações terão maiores 
dificuldades no acesso aos cuidados de 
saúde hospitalares, especialmente nas 
regiões do Alentejo e Algarve”. 
8- Contradição relativamente ao Alto 
Comissariado da Saúde: Também o 
documento produzido em 2006 pelo 
Alto Comissariado da Saúde 5 inclui 
o Hospital Garcia de Orta na Via 
Verde Coronária e manifesta todo o 
interesse em que o Centro Hospitalar 
de Setúbal contrate um segundo 
Cardiologista de Intervenção e inicie 
prevenção de 24 horas nos sete dias 
da semana para poder integrá-la (o 
que passou a acontecer em 2007).
9- Ausência de Cardiologista na 
Comissão de Reavaliação da Rede 
Nacional de Emergência / Urgência: É 
notória a ausência de um Cardiologista 
de Intervenção ou de um Cardiologista 
na Comissão que elaborou este 
estudo. Pelo contrário, no documento 
mencionado no ponto anterior 
5, existem vários Cardiologistas, 
Cardiologistas de Intervenção, sen-

do o próprio coordenador do 
mesmo, um reputado Cardiologista 
de Intervenção, com reconhecida 
idoneidade. Não querendo de forma 
alguma questionar a competência e 
bondade com que foram elaboradas 
estas propostas de alteração, parece-
nos claro que a presença de um 
Cardiologista de Intervenção ou, no 
mínimo, de um Cardiologista nesta 
Comissão, emprestaria à mesma 
uma sensibilidade diferente para 
esta questão, própria de quem lida 
diariamente com estes doentes.
10- Utilização de critérios diferentes 
para Hospitais distintos: Regista-se 
para os Hospitais de Vila Nova de 
Gaia, Leiria e Évora a mesma proposta 
de classificação (Serviço de Urgência 
Médico-Cirúrgica) que para o Centro 
Hospitalar de Setúbal e Hospital Garcia 
de Orta, o que permite depreender 
que a existência de Via Verde Coronária 
não está forçosamente dependente da 
classificação de Serviço de Urgência 
Polivalente. Porém os primeiros estão 
propostos para integrar a Via Verde 
Coronária e os segundos não, o que 
temos dificuldade em entender.
11- Ausência de Serviço de Urgência: 
Dos 3 Hospitais seleccionados para 
Angioplastia Primária em Lisboa, 2 não 
possuem Serviço de Urgência aberto 
para o Exterior no mesmo edifício 
(Hospital de Santa Marta e Hospital de 
Santa Cruz). Num país onde a grande 
maioria dos pacientes continua a 
acorrer pelos seus próprios meios ao 
Serviço de Urgência mais próximo, tal 
significa ainda maior perda de tempo. 
Pelo contrário, o Centro Hospitalar 
de Setúbal e o Hospital Garcia de 
Orta têm Serviço de Urgência aberto 
para o exterior. Naturalmente que as 
campanhas como a do Stent For Life 
acabarão por dar frutos, sensibilizando 
as populações a telefonar para o 112 
ao invés de acorrer ao Serviço de 
Urgência, mas estas mudanças vão 
levar gerações.
12- Funcionamento em situações 
de catástrofe: Como será o 
funcionamento destas Vias Verdes em 
circunstâncias de catástrofe, seja ela 
natural (por exemplo, um sismo na 
área de Lisboa) ou desencadeada pelo 

Homem (por exemplo um atentado), 
com o possível envolvimento das 
vias de acesso através do Rio Tejo ou, 
mesmo sem este, com o agravamento 
obrigatório das condições de acesso 
aos Hospitais de Lisboa que são 
referência neste documento?
13- Custos: A base destas decisões 
parece ser a redução de custos, 
nomeadamente no pagamento de 
horas de prevenção às equipas de 
Angioplastia Primária. Temos sérias 
dúvidas do impacto destas medidas 
nesta matéria e desconhecemos a 
existência de qualquer estudo sobre 
o assunto. Atrevemo-nos, porém, 
a pensar que tais custos serão 
francamente contrabalançados por 
todo o dispositivo que terá que ser 
montado (e será seguramente passível 
de fracasso em múltiplas ocasiões) 
para assegurar o transporte destes 
doentes por tão longas distâncias, 
eventualmente com recurso a meios 
aéreos extremamente onerosos, com 
garantido prejuízo de tempo e de 
miocárdio.
Explanados os que consideramos 
ser os principais argumentos para a 
contestação deste documento, vimos 
por este meio solicitar ao órgão a que 
preside, com a reconhecida idoneidade 
e independência que possui, que se 
digne pronunciar publicamente sobre 
esta questão específica.

Setúbal, 30 de Julho de 2012

Com os nossos Cumprimentos e 
elevada Consideração
Luís Neves Soares
Director do Serviço de Cardiologia

1- Reavaliação da Rede Nacional de Emergência 
e Urgência - Relatório CRRNEU, 10 Fevereiro 
2012
2- Guidelines on Myocardial Revascularization – 
European Heart Journal (2010) 31, 2501-2555
3- Vias Verdes Coronária e do Acidente 
Vascular Cerebral - Indicadores de Actividade 
2010 - Coordenação Nacional para as Doenças 
Cardiovasculares
4- Entidade Reguladora da Saúde - Relatório 
Preliminar - Rede Hospitalar com Financiamento 
Público, 15 de Julho de 2011
5- Redes de Referenciação Cardiovascular de 
Urgência e Vias Verdes de EAM e AVC - Versão 
1 (10.7.2006)»

I N F O R M A Ç Ã O
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A Ordem dos Médicos recebeu uma informação prestada por uma doente so-
bre os resultados de uma junta médica a que foi sujeita e em que foi indeferido 
o pedido de pensão social de invalidez. Descrevemos a situação – da qual foi-nos 
enviada toda a documentação, incluindo a informação do médico que indica que 
a requerente sofre de oligofrenia e que carece de ajuda de terceiros.
A senhora X escreveu à Ordem dos Médicos relatando a seguinte situação: a 
doente deu entrada num pedido de atribuição de pensão social de invalidez. 
Juntou ao processo o relatório do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Hospital … onde o médico atestou que a requerente sofre de oligofrenia psi-
cotizada, depressão, stress do cuidador, apresenta positividade para o vírus HIV, 
é polimedicada, e necessita de «ajuda de terceiros e apoio financeiro (para, pelo 
menos, aquisição da medicação)». O Instituto de Segurança Social do Centro 
Distrital de … indeferiu o pedido por ter sido considerado que a requerente 
não é inválida para toda e qualquer profissão. Acresce que a requerente tem um 
filho de 13 anos com uma multideficiência profunda com carácter permanente 
(desde a nascença que sofre de epilepsia e paralisia cerebral), que só fica sentado 
com apoio, não fica de pé, nem tem autonomia para a marcha e que usa fralda de 
noite, apresentando um comportamento agitado com períodos de auto e hete-
ro agressividade. O filho da requerente, conforme informação clínica que nos foi 
remetida, já teve diversas crises convulsivas (situação de que padece desde os 
5 anos) na sequência de não fazer a terapêutica medicamentosa, o que reforça 
a informação prestada pelo médico em como esta situação necessita de apoio 
financeiro para, pelo menos, aquisição da medicação.

Realizam-se no dia 19 de Outubro de 2012 as 1as Jornadas da USF do Parque 
subordinadas ao tema «Envelhecer com saúde». O evento terá lugar no anfitea-
tro do Hospital Júlio de Matos e é aberto a todos os profissionais dos cuidados 
primários. Para mais informações contactar: 21 781 64 74 ou usfdoparque@
csalvalade.min-saude.pt

Realizam-se nos dias 25 e 26 de Outubro de 2012 as 1as Jornadas da USF Des-
cobertas no Hotel Vila Galé Ópera em Lisboa em organização conjunta com o 
ACES GL IIILC. As jornadas têm o patrocínio científico da Ordem dos Médicos, 
da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, da Associação Nacional 
de USF e da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Os temas principais serão: 
Como Criar uma USF; Prevenção e Vigilância em Cuidados de Saúde Primários; 
Boas Práticas nas Unidades de Saúde Familiares e Investigação Aplicada em Cui-
dados de Saúde Primários. Inscrições gratuitas mas sujeitas às limitações das 
salas. Para mais informações contactar: 21 362 13 33 ou lp.usfdescobertas@
csalcantara.min-saude.pt

Recusa de pensão de invalidez a 
pessoa com debilidade mental

1as Jornadas da USF do Parque

1as Jornadas da USF Descobertas

19 de Outubro

25 e 26 de Outubro
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Carta ao bastonário da Ordem 
dos Farmacêuticos
Após assistir a um debate televisivo no dia 14 de No-
vembro de 2011, uma cidadã devidamente identificada 
dirigiu uma carta ao bastonário da Ordem dos Far-
macêuticos, da qual deu conhecimento ao programa 
Prós e Contras, à Ordem dos Médicos e ao Ministro 
da Saúde, e que transcrevemos em seguida. Todos os 
documentos referidos, facturas das várias farmácias 
incluídas, vinham devidamente anexos a esta carta, 
confirmando-se os valores tal como referidos pela 
autora. O nome das farmácias e dos medicamentos 
foi omitido pela sua irrelevância para a situação des-
crita que é paradigmática do tipo de trocas de medi-
camento que acontece frequentemente.
Sou …, com o cartão de cidadã n°. …, 
utente de saúde …, reformada, que 
assistiu ao programa Prós e Contras, do 
dia 14/11/2011. Durante o programa 
a minha indignação foi aumentando 
e com a referida indignação veio a 
vontade de escrever esta carta a V. 
Exa. Contudo, por motivo de saúde só 
agora me é possível. A Sra. Dra. Fátima 
Campos Ferreira, concluiu o debate, 
como V. Exa. deve estar recordado, 
assim: «As conclusões deste debate 
são vossas, tirem-nas».
Assim o fiz e como já constatara:
- Continuo a acreditar nos médicos, 
pois eu não percebo nada de medicina 
e com eles é que tenho vindo a 
resolver os meus problemas de saúde.
- Quanto à troca do medicamento que 
frequentemente me é feita na farmácia, 
também acredito que os Farmacêuticos 
não são levianos ao ponto de me 
venderem um medicamento que não 
corresponda às minhas necessidades.
- Quanto a algumas das afirmações 
de V. Exa., não sou tão tolerante, já 
que o Senhor Dr. não está mesmo 
dentro da realidade do que se passa 
em várias Farmácias quando diz que 
os farmacêuticos quando não têm 
o medicamento prescrito o trocam 
sempre por um mais barato.
Para esclarecer o Sr. Bastonário passo 

a expor:
1 - Em 10/06/2011 dirigi-me à Farmácia 
… com uma receita semelhante à da 
fotocópia que junto, com a prescrição 
de 2 medicamentos indicados com 
seta. (doc. 1)
- Fui informada que não havia o 
medicamento indicado pela médica, 
mas que poderia ser trocado por outro, 
caso eu estivesse de acordo. Respondi: 
«Sim, se ele for a mesma coisa».
Paguei, mas quando cheguei a casa, 
comecei a pensar que tinha pago 
muito e fui ver o recibo anterior. 
Qual não foi o meu espanto quando 
verifiquei que paguei pelo … (nome 
do medicamento) 23,03€ quando em 
30/03/2011, por um outro genérico 
da mesma substância, paguei 7,20€ 
(diferença 15,83€) (Doc.2).
No dia seguinte voltei à referida 
Farmácia a dizer que fui lesada e que 
não admitiria situação semelhante.
2 - Em 27/12/2011, dada a urgência na 
aquisição de um dos medicamentos 
e na impossibilidade de ir à Farmácia 
…, que serve a minha residência e 
onde não tenho tido problemas, fui à 
Farmácia …. Disseram-me que não 
tinham o … (nome do medicamento) 
receitado pela minha médica mas que 
tinham outro, caso pretendesse trocar. 
Com a experiência anterior disse: 

Continuo a acreditar 
nos médicos, pois eu 

não percebo nada 
de medicina e com 

eles é que tenho 
vindo a resolver os 
meus problemas de 
saúde. (…) Também 

acredito que os 
Farmacêuticos 

não são levianos 
ao ponto de me 

venderem um 
medicamento que 

não corresponda às 
minhas necessidades.
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«Como já fui lesada noutra farmácia 
só aceito se é a mesma substância e 
o preço igual ou inferior». Não havia, 
mas como eu precisava, com urgência, 
do medicamento, disse que poderia 
comprar se fosse um pouquinho mais 
caro 1 ou 2€.
- Desconheço quanto pagaria 
comprando o receitado pela médica, 
mas comparando com um … 
(nome do medicamento) adquirido 
na Farmácia …, em 11/11/2011, foi 
uma diferença de (5.46€), apesar 
das diligências do farmacêutico para 
encontrar medicamente compatível 
com a minha exigência. (Doc°s 3 e 4).
3 - Isto aconteceu comigo, que não sou 
muito idosa nem analfabeta, e por duas 
únicas vezes que não tive oportunidade 
de comprar na minha farmácia!!!
4 - Aproveito para alertar o Senhor 
Bastonário dos motivos porque 
não lhe chegam reclamações desta 
natureza. Repare:
4.1 - Muitos dos utentes das farmácias 
são idosos e, como é do conhecimento 
geral, grande número deles analfabetos. 
Ora assim sendo, poucos serão os que 
têm capacidade para se aperceberem 
destas situações e muito menos 
condições para protestar. Ainda, acerca 
de idosos, digo-lhe Senhor Dr. que 
achei desagradável o seu ar de troça 
quando foi referido que os utentes 
identificam a medicação pela cor e 
pelo formato. Pois eu, que tenho vários 
contactos com idosos, conheço muito 
bem essa realidade, o que não é nada 
estranho dado o analfabetismo que já 
atrás referi.
4. 2 - Quanto aos mais novos nem 
sempre tomam medicação continuada 
e nestas circunstâncias, falta-lhes 
conhecimento dos variadíssimos 
preços dos genéricos, tal como eu 
não o teria, se não estivesse a fazer 
medicação contínua.
Há também os que se encontram 
tão ocupados a defender os seus 
postos de trabalho que não lhes sobra 
tempo, nem paciência, para emitir 
uma enfadonha carta como esta, nem 
para ver o belíssimo programa Prós e 
Contras.
4. 3 - Ainda há aqueles que, dada a 
sua situação monetária, não os afecta 

o pagamento de mais 15€, num 
medicamento!!! Para quê aborrecerem-
se a reclamar?
Agora passo a um outro assunto, que 
também deverá ser do conhecimento 
de V. Exª. Em 5/01/2012, fui consultada 
no Centro de Saúde da Lapa, onde 
me foi prescrito «…» (nome do 
medicamento). Dirigi-me à Farmácia 
…, que funciona 24 horas dia, onde 
me disseram que não tinham o 
medicamento receitado pela médica, 
só tinham o da marca. Fiquei indignada 
e decidi ir à Farmácia de serviço que 
era a ….
Na farmácia … fui atendida por um 
simpático Farmacêutico, que já tinha 
conhecimento da minha indignação, 
porque ouvira uma conversa que 
tive com um amigo que lá encontrei. 
Quando lhe apresentei a receita 
disse que não tinha o medicamento 
e eu perguntei «e o da marca?» 
Acedi a comprar o … (nome do 
medicamento), pois estava cheia de 
febre, já era noite, estava frio, era 
Domingo e consequentemente poucas 
farmácias ao serviço. (Docs. 5 e 6).
Em ambas as farmácias dei 
conhecimento que iria reclamar junto 
do Bastonário.
Senhor Bastonário: Será que eu tenho 
pontaria para acertar nas farmácias que 
têm faltas ou é normal as farmácias já 
não terem certos genéricos?
Não será conveniente V. Excelência 
se inteirar da realidade para não lhe 
acontecer faltar à verdade, certamente 
não por sua vontade, como lhe 
aconteceu no programa Prós e 
Contras?
Não sei se a margem de lucro das 
farmácias é compatível com os 
encargos que estas têm, nem isso é da 
minha competência, cabe certamente a 
outros avaliarem essas situações, mas 
o que não devemos ser é bolas de 
ping pong nos acordos das Entidades 
Intervenientes.
Muito grata pela atenção que possa 
dispensar a esta minha mensagem, 
lamentando se ela não lhe é muito 
explícita, mas os meus conhecimentos 
literários a mais não o permitem.
Lisboa, 20 de Fevereiro de 2012

Senhor Bastonário 
(da OF): Será que eu 
tenho pontaria para 
acertar nas farmácias 
que têm faltas ou é 
normal as farmácias 
já não terem certos 
genéricos? Não 
será conveniente 
V. Excelência se 
inteirar da realidade 
para não lhe 
acontecer faltar à 
verdade, certamente 
não por sua vontade, 
como lhe aconteceu 
no programa Prós e 
Contras?
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Portugueses não têm dinheiro 
para a saúde
O «Estudo sobre a saúde em Portugal», que se 
realizou em Maio, analisa os resultados de um 
inquérito feito a mais de mil pessoas e contém 
dados preocupantes que indiciam que os portu-
gueses não têm dinheiro suficiente para a saúde. 
35,8% dos inquiridos não adquiriram, nos últi-
mos seis meses, por falta de dinheiro, todos os 
medicamentos prescritos pelo médico. Mas os 
dados alarmantes não se ‘resumem’ aos medica-
mentos…

O «Estudo sobre a saúde em 
Portugal» foi feito entre os dias 2 e 
10 de Maio de 2012 por recurso ao 
painel online da Netsonda (empresa 
que, em colaboração com a Cegedim, 
realizou o estudo), constituído 
por mais de 100 mil participantes, 
registados voluntariamente des-
de o ano 2000. Definida de 
forma aleatória a amostra incluiu 
indivíduos de ambos os sexos, com 
o mínimo de 18 anos de idade, de 
todo o território nacional, tendo 
sido realizadas 1051 entrevistas 
validadas, o que corresponde a uma 
margem de erro de 3% para um 
intervalo de confiança de 95%.
Um terço dos inquiridos admitiu 
que já teve que deixar medica-
mentos na farmácia por não ter 
dinheiro suficiente para os pagar 
(35,8% não adquiriram todos os 
medicamentos prescritos pelo 
médico por insuficiência econó-
mica), assim como já deixaram de 
ir a consultas, por falta de dinheiro 
para pagar as taxas moderadoras, 
ou a tratamentos, por não terem 
verba para o transporte até à 
instituição de saúde. O estudo 
revela que 41,8% dos inquiridos 
não têm orçamento suficiente para 
as despesas de saúde.
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
é o mais utilizado (65,5%), seguido 
do recurso aos seguros privados 

de saúde (22,5%) e ADSE (22,1%). 
Quando se fala de preocupações, 
apesar da falta de dinheiro, os 
portugueses referem que o maior 
receio é a perda de qualidade do 
Serviço Nacional de Saúde, seguido 
do preço dos medicamentos, do 
preço das taxas moderadoras e 
consultas no sector privado. Numa 
escala de zero a dez, em que zero 
corresponderia a nada preocupado 
e dez ao máximo da apreensão, os 
inquiridos atribuíram uma avaliação 
de 8,72 ao receio de perda de 
qualidade no SNS. Segue-se o 
preço dos medicamentos (8,2) e 
o aumento das taxas moderadoras 
(7,9).
Perante um cenário em que o SNS 
está em risco, quando questionados 
sobre os sectores onde cortariam 
verbas para poder manter o 
investimento na saúde, a resposta 
maioritária incidiu sobre cortes 
nas obras públicas e na defesa. 
Educação e segurança social, a par 
da saúde, são as áreas em que os 
portugueses defendem um maior 
investimento.
Quando o assunto é a terapêutica 
medicamentosa, condicionados pela 
falta de orçamento familiar, cerca 
de 69% dos inquiridos diz preferir, 
por princípio, medicamentos gené-
ricos aos medicamentos de marca, 
afirmando que se terão dado 
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Estudar a saúde dos portugueses

bem com os genéricos. Os 31% 
dos inquiridos que preferem os 
medicamentos de marca justificam 
a sua preferência com o facto de 
terem uma maior confiança e 
uma expectativa de maior eficácia 
em relação aos medicamentos de 
marca.
A maioria dos inquiridos (70,5%) 
refere ter por hábito procurar 
informação sobre a medicação que 
lhe é prescrita na internet, livros, 
etc. 38% confessa igualmente ter 
por hábito automedicar-se sem 
qualquer tipo de aconselhamento, 
seja prescrição médica, seja acon-
selhamento farmacêutico. E, 
quando questionados sobre que 
medidas tomam para melhorar a 
sua saúde, excluindo a terapêutica 
medicamentosa, 47,9% referem 

A Cegedim e a Netsonda juntaram-se numa parceria lançando, em Janeiro 
de 2012, o Patient Monitor. O Patient Monitor é dividido por vagas e inclui 
a criação de índices e métricas que permitem a análise de tendências 
na área da saúde e o efeito junto da população de projectos e acções 
implementadas no sector. Os estudos são apresentados em forma de 
barómetro e pretendem contribuir para uma melhor análise das medidas 
e o desenvolvimento da comunicação com o doente. O primeiro painel foi 
lançado em Janeiro de 2012, com foco na Hipertensão Arterial, uma das 
patologias com maior prevalência na população portuguesa. Em Maio estas 
duas empresas realizaram o estudo que surgiu agora noticiado na imprensa 
(«Estudo sobre a saúde em Portugal»).
A Cegedim é uma companhia de serviços e tecnologias globais, fundada 
em 1969, que se especializou na área da saúde. A Cegedim fornece 
serviços, ferramentas tecnológicas, software especializado, serviços de 
gestão de dados e de bases de dados, especialmente dedicados à indústria 
farmacêutica, profissionais de saúde, companhias de seguros e empresas da 
área das ciências da vida. A companhia está presente em mais de 80 países.
A Netsonda foi a primeira empresa em Portugal a operar na área de 
estudos de mercado através de plataformas tecnológicas como a Internet. 
A empresa é actualmente detida pelos seus fundadores e por um grupo 
internacional de Marketing Digital presente em 7 países e possui uma 
equipa de profissionais credenciados e formados nas áreas das ciências 
sociais, estatística e das tecnologias da informação.

a prática do desporto, 41,9% a 
redução de peso e 38,2% a redução 
do sal. 21% dos inquiridos não toma 
qualquer medida para melhorar a 
seu estado de saúde.
Nesse mesmo estudo analisou-se 
a confiança que os portugueses 
depositam nos profissionais de 
saúde e instituições, sendo os 
resultados obtidos merecedores de 
uma análise individual e colectiva 
por parte dos médicos: numa 
escala de zero a 20, os enfermeiros 
recolheram uma avaliação de 14,13, 
seguidos dos farmacêuticos com 
13,76 e, por último, os médicos com 
13,57. Em termos de instituições, a 
menor confiança e credibilidade é 
para os centros de saúde (10,61), 
laboratórios farmacêuticos (10,54) 
e o sector social (9,64).
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Segurança do medicamento
Num debate cujo tema era tão vasto que todos 
os intervenientes concordaram que haveria mui-
to mais para analisar e que era necessário realizar 
mais encontros, falou-se sobre a (in)segurança do 
circuito do medicamento. As mudanças que estão a 
acontecer a nível europeu em termos de farmaco-
vigilância, as consequências das reacções adversas a 
medicamentos, os problemas que pode acarretar a 
intersubstituição de medicamentos feita sem vigilân-
cia médica e a falta de informação e fiscalização por 
parte do Infarmed foram algumas das questões em 
que se centraram as intervenções.

Marina Caldas introduziu o deba-
te referindo que «falta uma política 
concreta do medicamento» e que o 
Governo «deveria ter outra abor-
dagem e outro comportamento de 
diálogo, nomeadamente com a OM», 
instituição que a jornalista considera 
que tem sido «a única com coragem 
para dizer umas verdades».
Graça Coutinho, Presidente AMPIF 
– Associação dos Médicos Portu-
gueses da Indústria Farmacêutica fez 
um breve resumo da evolução do 
quadro legal tendo começado por 
explicar que a necessidade de alterar 
a legislação europeia resultou de um 

estudo demonstrativo de que 5% de 
todas as admissões hospitalares são 
devidas a reacções medicamentosas, 
as quais são, simultaneamente, a 5ª 
causa de morte em meio hospitalar. 
Nesse enquadramento, alguns dos 
objectivos das alterações legislativas 
foram a simplificação, o envolvimen-
to do doente, maior transparência e 
eficácia. «Na Europa, por ano, podem 
ser salvas 5910 vidas», o que seria 
uma melhoria significativa em ter-
mos de saúde pública. Graça Couti-
nho explicou que uma das medidas 
mais significativas é a criação de uma 
comissão com peritos de farmaco-
-vigilância, que incluirá, igualmente, 
na sua composição profissionais de 
saúde e doentes. Apesar de ainda não 
serem uma área muito desenvolvida 
as mudanças legislativas europeias na 
área da farmaco-vigilância vão garan-
tidamente trazer grandes alterações 
e os Estados e as respectivas autori-
dades nacionais terão que se ajustar 
a essas mudanças que segundo afir-
mou serão profundas.
Luís Almeida, membro da direcção 
do Colégio da Competência em Me-
dicina Farmacêutica da OM, definiu 
como fio condutor da sua interven-
ção o pressuposto ‘como é que se 
pode melhorar?’ Numa análise aos 
dados da FDA referiu que existem 2 
milhões de reacções medicamento-
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sas adversas reportadas e que essa 
é a causa de morte de cerca de 100 
mil pessoas por ano, o que nos EUA 
torna essa a causa mais frequente de 
morte (à frente dos acidentes ro-
doviários, doenças pulmonares, etc.) 
Na União Europeia estima-se que o 
número de mortes por reacção adver-
sa seja de cerca de 197 mil por ano. 
Perante um cenário destes, Luís Al-
meida salientou os custos elevados 
que as reacções adversas trazem 
para o sistema. Se existem factores 
intrínsecos que potenciam as reac-
ções adversas (genéticos, de género, 
etc.), existem igualmente factores 
extrínsecos que se relacionam com 
«erros de medicação, polimedicação, 
factores ambientais, etc.» Uma das 
situações que origina mais interacção 
medicamentosa é «quando há substi-
tuição repetida de genéricos que leva 
a não adesão terapêutica e erros de 
medicação, sobretudo em idosos», o 
que é potencializado pelas situações 
de «polimedicação, défices cognitivos 
e iliteracia», tendo como consequên-
cia «o aumento das reacções medi-
camentosas adversas, com morte 
e aumento dos custos» devido aos 
tratamentos e hospitalizações conse-
quentes. Luís Almeida concluiu a sua 
intervenção sublinhando que «gené-
ricos sim, substituição não».
Fernando Martins do Vale, membro 
da Direcção do Colégio de Farmaco-
logia Clínica da Ordem dos Médicos, 
falou sobre os riscos da substituição 
de medicamentos e explicou alguns 
dos números do mercado de vendas 
de genéricos. «Naturalmente que 
houve uma redução… Mas quando 
se analisam os números aumentou 
o volume de vendas em embalagens 
só que, como houve uma efectiva 
redução dos preços, o volume de 
negócio diminuiu.» Para incentivar a 
prescrição e venda de genéricos, Fer-
nando Martins do Vale propõe uma 
solução simples: «melhorar a segu-
rança e incutir confiança». O acto de 
um farmacêutico alterar uma receita 
representa para Martins do Vale um 
conflito de interesses que propicia a 
corrupção e que se traduz num acto 
que define como «eticamente ina-

ceitável» e que a ser efectivo se re-
conduz a «num retrocesso ético». O 
orador explicou que, tal como a OM 
tem alertado, a substituição que tem 
estado a ser feita nas farmácias «não 
é sempre a favor do doente» em ter-
mos económicos. A própria Agência 
Europeia do Medicamento «está a 
ser investigada por conflito de inte-
resses». Para evitar este tipo de situ-
ações e poupar recursos, «combater 
a corrupção é dos melhores cami-
nhos», aumentando a transparência 
do sistema e propiciando controlos 
múltiplos, e «reforçando a autonomia 
do doente, permitindo que este es-
colha o seu médico e a sua terapêu-
tica medicamentosa». Este orador 
sublinhou que o Infarmed continua 
a não revelar os estudos de biodis-
ponibilidade dos medicamentos em 
Portugal e relembrou que «normal-
mente quem defende a substituição 
diz que os medicamentos são todos 
iguais». No entanto, têm sido noti-
ciadas situações de: dosagens erra-
das, contrafacção de medicamentos, 
medicamentos originários da Índia, 
Paquistão e China contendo con-
taminantes, há dificuldades para os 
utentes mais idosos por causa da 
semelhança entre blisteres, etc. «A 
segurança faz-se pela redundância 
de sistemas: um elevador tem um 
sistema para subir e 20 para parar a 
descida», exemplificou. Em conclusão, 
e relativamente à poupança de recur-
sos, Martins do Vale defendeu que se 
poupe em medicamentos mas que 
não se efectuem desvios de finan-
ciamentos do SNS para instituições 
privadas…
Proença da Cunha, professor cate-
drático jubilado da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Coimbra, 
fez uma intervenção sobre a medici-
na à base de plantas e a necessidade 
de segurança nessa área, que, pelas 
suas características específicas, se 
torna muito susceptível a potenciais 
falhas ou interacções. «A partir dos 
anos 50 do século passado houve um 
recrudescimento dos medicamentos 
à base de plantas. Mas há factores 
que têm que ser tidos em conta: há 
plantas morfologicamente iguais que 

Substituição repetida 
de genéricos leva 
a não adesão 
terapêutica e erros 
de medicação, 
sobretudo em 
idosos - Luís 
Almeida

Como é que é 
possível que um 
medicamento com 
um princípio activo 
com um efeito 
farmacológico seja 
vendido como um 
dispositivo médico? 
Esta é a realidade 
que temos na Saúde 
no nosso país – José 
Manuel Silva
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têm constituintes diferentes, o que 
leva a que se escolha a planta culti-
vada, evitando as variedades químicas 
que não interessam para a indústria 
farmacêutica. (…) Para haver garantia 
de qualidade é igualmente necessário 
ter em atenção o solo e as condições 
de cultivo». Outras dificuldades nos 
medicamentos à base de plantas são 
o facto de o recurso aos extractos 
fazer variar muito a composição e 
os problemas provocados pelas pa-
tentes («os bons laboratórios pa-
tenteiam o processo extractivo», 
conclusão: a partir daí os estudos  
clínicos não podem ser reproduzidos 
por outros laboratórios). Já existindo 
meta-análises e cada vez mais ensaios 
clínicos, «está demonstrado que vá-
rios medicamentos à base de plantas 
têm menos efeitos secundários do 
que os correspondentes medicamen-
tos clássicos de síntese, tornando-os 
mais indicados no caso, por exemplo, 
de idosos e crianças. Em conclusão, 
Proença da Cunha referiu que «os 
medicamentos à base de plantas têm 
as mesmas garantias de qualidade, efi-
cácia e segurança que qualquer outro 
tipo de medicamento, mas não po-
dem ser confundidos com alimentos 
ou suplementos alimentares».
Ricardo Baptista Leite, médico e de-
putado à Assembleia da República 
pelo PSD, iniciou a sua intervenção 
recordando que foi devido às mal-
formações provocadas pela talido-
mida que a Europa despertou para 
as questões da segurança do medi-
camento, tendo sido criados centros 
de farmacovigilância e tendo-se pas-
sado a exigir mais estudos prévios 
à aprovação de comercialização. O 
representante do partido do Go-
verno referiu-se à necessidade de 
harmonização de procedimentos 
para uma maior consistência e segu-
rança. Segundo referiu, «a atribuição 
de AIM - Autorização de Introdução 
no Mercado - demonstra qualidade, 
segurança e eficácia» e recordou que 
alguns fármacos ‘clássicos’, como o 
ácido acetilsalicílico por exemplo, 
hoje em dia não seriam aprovados 
para comercialização. «Uma farma-
covigilância proactiva é sinónimo de 

diminuição do risco». Relativamente 
à questão da substituição de medica-
mentos na farmácia, Ricardo Baptista 
Leite contornou a questão afirmando 
que «com a prescrição por DCI não 
há trocas» e defendeu a monitoriza-
ção, nomeadamente, da prescrição. 
Sobre o Infarmed, foi referido que se 
trata de «um dos 22 laboratórios re-
conhecidos para efectuar estudos de 
qualidade».
José Manuel Silva, bastonário da OM, 
iniciou a sua intervenção referindo-se 
precisamente ao Infarmed e explican-
do que a OM convidou a Autoridade 
Nacional do Medicamento para este 
debate mas que essa entidade não 
teve disponibilidade para enviar um 
representante. O bastonário da OM 
demonstrou as fragilidades do nosso 
sistema de segurança do medicamen-
to ao apresentar um fármaco que 
está a ser vendido como dispositivo 
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médico «para evitar ter que apre-
sentar estudos e para poder usu-
fruir da lei da selva que o Infarmed 
actualmente permite. Como é que é 
possível que um medicamento com 
um princípio activo com um efeito 
farmacológico seja vendido como um 
dispositivo médico? Esta é a realidade 
que temos na Saúde no nosso país e 
é por isso que muitas vezes somos 
cáusticos sobre a forma como o In-
farmed actua», alertou. Mas existem 
outras situações igualmente alarman-
tes que, quando questionado, o Infar-
med não responde nem apresenta 
os dados solicitados. Um exemplo 
disso é a falsificação de medicamen-
tos que tem sido noticiada em paí-
ses como a Irlanda  e Inglaterra e 
que em Portugal, a fazer fé na falta 
de informação sobre essas situações, 
nunca terá acontecido… «O Infar-
med simplesmente nem sequer nos 
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Uma 
farmacovigilância 
proactiva é sinónimo 
de diminuição do 
risco – Ricardo 
Baptista Leite

responde quando solicitamos dados 
sobre quantos lotes são fiscalizados e 
submetidos a controlo de qualidade», 
referiu o presidente da OM, dando 
ainda o exemplo de algumas fábricas 
na China em que foram retiradas as 
licenças por violação das regras de 
boas práticas com justificações como 
«fora da especificação no doseamen-
to de impurezas». «Em que parte 
deste processo é que se concretiza 
a preocupação com o doente? Será 
que a única questão importante na 
defesa dos doentes é a questão finan-
ceira?», questionou. José Manuel Silva 
defendeu a implementação de mais e 
melhores campanhas de informação 
sobre a segurança do medicamento 
em que os doentes sejam capacita-
dos para o que são os medicamentos 
e quais as diferenças em relação a su-
plementos alimentares, dispositivos 
médicos, etc.
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Na fase de debate, foi levantada a 
questão das utilizações of label no 
contexto das Normas de Orientação 
Clínica, e Ricardo Baptista Leite es-
clareceu que «o critério é sempre do 
médico e deve ter por base evidência 
científica». José Manuel Silva realçou 
igualmente que os usos of label são 
«uma prática diária da medicina». 
Discutido o novo modelo de recei-
ta, o presidente da OM manifestou a 
sua perplexidade perante algumas as 
novas regras de prescrição, entre as 
quais: «há alguma razão económica 
ou técnica, ou alguma vantagem para 
o doente ou o médico na proibição 
de numa mesma receita se prescre-
ver um genérico e um medicamento 
de marca? (…) Há uma grande de-
sorganização no circuito de farma-
covigilância (…) e há procedimentos 
de gestão de risco que não fazem 
sentido. Se vai demorar seis meses 
até estar tudo como deve ser, então 
porque razão entrou já em vigor ten-
do criado uma verdadeira selva no 
circuito do medicamento e na pres-
crição? Aplicam-se medidas que não 
foram devidamente ponderadas…» 
Sobre a questão de passar o poder 
para o doente, Arsisete Saraiva, da 
Andar, que se encontra na assistência 
referiu que o simples acto de «fazer 
os doentes assinar as receitas é ‘ati-

rar’ para cima deles uma responsa-
bilidade que não podem assumir por 
falta de conhecimentos, por dificulda-
des visuais, etc.», ou seja, dar-lhes o 
poder traduz-se por impor o poder 
aos doentes. Martins do Vale expli-
cou que, quando defende que se dê 
o poder de escolha ao doente, o seu 
objectivo é que se defenda o doente 
de escolhas financeiras/económicas 
alheias. «Já desisti de tentar explicar 
que os medicamentos genéricos não 
são iguais aos outros... (…) Como 
é que um médico que receitou o 
medicamento A pode adivinhar que 
afinal o seu doente está a tomar o 
medicamento B, que foi o que o far-
macêutico resolveu vender-lhe no 
lugar do que tinha sido prescrito?!», 
questionou. Ricardo Baptista Leite 
concordou que a bioequivalência não 
significa ‘ser igual’ e defendeu que a 
receita médica deve permitir a pos-
sibilidade de ser ‘trancada’ ou não, 
consoante o entendimento do do-
ente com o seu médico. Em conclu-
são, José Manuel Silva aditou algumas 
referências nomeadamente à má fé 
inerente a quem levantou suspeitas 
por 80% da prescrição em Portugal 
se concentrar em 5% dos especialis-
tas, esquecendo-se de referir que es-
ses 5% incluem especialidades como 
reumatologia, infecciologia e oncolo-
gia, áreas em que, obviamente, a te-
rapêutica farmacológica é essencial e 
dispendiosa, referenciou igualmente 
que, quando o Infarmed retira lotes 
de medicamentos genéricos do mer-
cado, recomenda que os doentes não 
os tomem («mas como é que os do-
entes acedem à informação relativa 
aos lotes retirados, em tempo útil?») 
e que há medicamentos genéricos 
cujo volume de vendas estão a subir 
de forma acentuada sem que se en-
contrem entre os cinco mais baratos, 
como seria de esperar perante as 
novas regras de dispensa de medi-
camentos. «O Ministério da Saúde e 
o Infarmed não podem ignorar esta 
realidade»…

Próximo debate 
na OM de Lisboa

“Mede-se a 
Felicidade?”

19 de Setembro de 
2012 - 21h15m

Participe e divulgue 
estas iniciativas!
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Os genéricos não são todos bioequi-
valentes, pelo que a sua intersubsti-
tuição não deveria ser permitida, ex-
cepto sob controlo e por indicações 
médicas. Esta afirmação não é contra 
os genéricos mas sim a favor da es-
tabilidade clínica dos doentes. Num 
doente que está a fazer um genérico, 
substituir essa marca de genérico por 
outra marca de genérico pode afectar 
a resposta farmacocinética e, por con-
seguinte, a sua efectividade.
Vale a pena ler o respectivo resumo 
“O programa de genéricos no Brasil 
propiciou maior acesso da população 
a medicamentos. Para garantir a inter-
cambiabilidade entre medicamentos 
referência e genérico ou similar, é ne-
cessário que eles sejam bioequivalen-
tes. Com o crescimento do número 
de medicamentos genéricos, é co-
mum que pacientes o substituam por 
outro genérico ou similar. Contudo, 
essa troca pode não garantir a manu-
tenção da bioequivalência. Para avaliar 
a segurança na intercambiabilidade 
entre diferentes genéricos e similares 
com Hidroclorotiazida e Maleato de 
Enalapril, foi realizada metanálise de 
vários estudos de bioequivalência que 
utilizaram esses medicamentos. Fo-
ram utilizados dados provenientes de 
estudos de bioequivalência de genéri-
cos e similares registrados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A compatibilidade dos dados 
de cada um dos estudos foi analisada, 
e a determinação de um intervalo de 
confiança para as diferenças entre as 
médias dos parâmetros farmacociné-
ticos, área sob a curva (ASC) e con-
centração plasmática máxima (Cmáx), 
foi feita para cada estudo por meio da 

metanálise. A intercambiabilidade en-
tre as combinações dos três produtos 
com Hidroclorotiazida foi confirmada 
com base nos intervalos de confiança 
obtidos. Para os medicamentos com 
Maleato de Enalapril, a intercambia-
bilidade não foi confirmada em 50% 
das comparações estudadas dos pro-
dutos. Conclusão: A intercambiabili-
dade foi comprovada entre os três 
produtos com Hidroclorotiazida. No 
entanto, para o Maleato de Enalapril, 
metade dos produtos estudados não 
é intercambiável, uma vez que não 
contempla os intervalos preconiza-
dos pelos testes de bioequivalência; 
portanto, a resposta farmacocinética 
e, por conseguinte, a efetividade do 
medicamento podem ser alteradas.”
Enfim, o Ministério da Saúde não pode 
deixar de reconhecer que a Ordem 
dos Médicos sempre teve razão nas 
questões científicas que tem levanta-
do nesta matéria, como noutras. Ao 
negar a evidência científica publicada, 
o Infarmed transformou-se numa ins-
tituição de pendor político controlada 
pelo Governo.

Genéricos não são 
todos bioequivalentes
A juntar-se à ampla evidência publicada e disponível 
para consulta, uma investigação efectuada no âm-
bito do correspondente brasileiro do “Infarmed” e 
publicada no Jornal Brasileiro de Nefrologia, 2010; 
32(2):173-181, é absolutamente taxativa. 

Perante fortes indícios de dumping no sector do mercado dos medica-
mentos genéricos, a OM apresentou uma denuncia à ASAE, aguardando o 
resultado da investigação.
Esta situação é potencialmente prejudicial para a economia do país, já que, 
a breve prazo, pode trazer consequências dramáticas para a indústria far-
macêutica portuguesa, nomeadamente se tivermos em conta que haverá 
laboratórios a vender medicamentos a preço inferior ao preço de custo, 
algo que é, obviamente, insustentável para as empresas nacionais que não 
podem concorrer com essas práticas ilegais.

Ordem dos Médicos denuncia à ASAE 
dumping do sector dos genéricos

A C T U A L I D A D E    
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A contrafacção de medicamen-
tos é, de acordo com a lei vi-
gente, um crime de violação de 
propriedade intelectual e para 
originar a prisão do infractor terá 
que se provar que alguém sofreu 
danos ao consumir o produto 
adquirido. Quem o afirma é o 
próprio vice-presidente do Infar-
med, Hélder Mota Filipe, que, em 
declarações à agência Lusa, de-
fendeu uma alteração da lei para 
travar este tipo de criminalidade 
que classifica como «um negó-
cio muito mais rentável do que 
o tráfico de droga» em que uma 
condenação é muito difícil por 
dificuldades em estabelecer ne-
xos de causalidade e provar que 
o dano foi causado pela ingestão 
de medicamentos contrafeitos, 
«a não ser que morra alguém ou 
que fique altamente debilitado. 
Mesmo assim, é preciso provar 
que não há inequivocamente 
dúvida nenhuma de que aquela 
situação resulta só e apenas da 
utilização do medicamento. Tudo 
o resto é difícil de criminalizar».
Em Outubro do ano passado, 13 
países da União Europeia, incluin-
do Portugal, assinaram uma con-

Contrafacção de medicamentos
A venda de medicamentos contrafeitos via internet 
é uma realidade que em Portugal dificilmente levará 
a algum tipo de penalização, mas tudo indica que essa 
situação de impunidade irá mudar em breve. Dados 
os riscos em termos de saúde pública, esta alteração 
legislativa trará maior protecção aos doentes. 

venção que criminaliza os actos ligados 
à contrafacção pelo que é expectável 
que se venham a concretizar altera-
ções à legislação que permitirão punir 
criminalmente todos os intervenientes, 
desde o contrafactor do medicamento 
ao fabricante das embalagens ou aos 
consumidores (a menos que provem 
que não possuíam vantagens no negó-
cio).
Em Portugal, de acordo com os da-
dos revelados pelo Infarmed, a maior 
parte dos medicamentos contrafeitos 
são encomendados pela Internet e 
enviados por via aérea. Os aeropor-
tos são, assim, o local de excelência 
para as apreensões. Ainda no final de 
2011 decorreu a Operação Pangea IV, 
coordenada pela Interpol e pela Or-
ganização Mundial das Alfândegas que 
incidiu precisamente sobre a venda de 
medicamentos ilegais ou contrafeitos 
encomendados pela Internet. Foram 
inspeccionadas 4217 encomendas 
postais – nos aeroportos de Lisboa e 
Porto – tendo sido apreendidas 54 que 
continham um total de 2866 unidades 
de medicamentos ilegais e contrafeitos. 
Entre os produtos de contrafacção que 
mais vendem encontram-se os destina-
dos ao emagrecimento e as imitações 
de medicamentos para a disfunção 
eréctil mas também muitos medica-
mentos do foro oncológico.
A compra de medicamentos, vendidos 
a preços mais baixos, contrafeitos pode 
originar problemas de saúde graves: es-
ses medicamentos possuem, na maior 
parte das vezes, doses de substância 
activa muito inferiores ao que é refe-
rido no RCM e já houve casos em que 
as análises laboratoriais revelaram que 
a substância activa nem sequer estava 

presente no suposto medicamento. A 
maior parte destes produtos é fabri-
cada em países asiáticos, sobretudo 
na China. A gravidade desta situação 
aumenta na medida em que muitos 
destes medicamentos podem ser ape-
nas bicarbonato de sódio, mas também 
pode dar-se o caso de conterem subs-
tâncias nocivas para a saúde, potenciais 
causadoras de efeitos secundários 
graves, já para não referir que a em-
balagem e transporte adequados são 
essenciais para manter a integridade e 
qualidade do medicamento.
Os resultados da Operação Pangea IV 
permitem concluir que os portugue-
ses continuam a correr graves riscos 
de saúde devido à compra de medica-
mentos pela Internet em websites não 
autorizados. A compra de medicamen-
tos pela Internet só é de confiança e 
segura quando existe uma autorização 
do INFARMED para proceder a tal ac-
tividade ou quando são adquiridos nos 
sites de farmácias portuguesas (quando 
existe essa funcionalidade activa). Exis-
te no site do Infarmed a possibilidade 
de pesquisar farmácias ou outros locais 
de venda de MNSRM que dispensam 
medicamentos ao domicílio ou atra-
vés da Internet e onde se alerta que 
«a entrega dos medicamentos ao do-
micílio deve ser feita sob a supervisão 
de pessoal qualificado, farmacêutico no 
caso de farmácia e de farmacêutico ou 
técnico de farmácia no caso de local de 
venda de medicamentos não sujeitos a 
receita médica. Deve ter presente, que 
estando em causa a entrega ao domicí-
lio de medicamentos sujeitos a receita 
médica, é obrigatório a apresentação 
de receita médica».

A C T U A L I D A D E    
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Uma análise genética revelou que nos 
compostos usados na medicina chi-
nesa se recorre a ingredientes que 
incluem partes de animais e plantas 
em vias de extinção e cujo comércio 
é limitado ou proibido, bem como 
plantas tóxicas, ingredientes esses 
que, obviamente, não são referidos na 
lista de componentes das respectivas 
embalagens. «Não há qualquer hones-
tidade na rotulagem destes produtos. 
O que é declarado é completamente 
diferente do verdadeiro conteúdo», 
afirmou Mike Bunce, um geneticista 
da Murdoch University, Austrália, que 
conduziu o estudo. Os resultados do 
estudo – que levanta questões de 
ilegalidade e legítimas preocupações 
com riscos graves para a saúde públi-
ca – foram publicados no dia 12 de 
Maio no PLoS Genetics e podem ser 
lidos em www.plosgenetics.org. O 
grupo de investigadores australianos 
(Megan L. Coghlan, James Haile, Jayne 
Houston, Dáithí C. Murray, Nicole E. 
White, do Australian Wildlife Forensic 
Services and Ancient DNA Labora-
tory, School of Biological Sciences and 
Biotechnology, Murdoch University, 
e Paula Moolhuijzen, Matthew I. Bell-
gard e Michael Bunce do Centre for 
Comparative Genomics, Murdoch 
University, na Austrália) considera fun-
damental que se façam estudos regu-
lares para mapeamento dos ingredien-
tes que compõe os produtos que são 
importados da China, o que se torna 

especialmente relevante numa época 
em que as vendas a nível mundial as-
cendem a biliões de dólares.
Para conseguir analisar os produtos, a 
equipa recorreu a sequenciadores de 
DNA de nova geração, os quais lêem 
com alguma velocidade milhares de 
sequências genómicas que são em se-
guida comparadas com a informação 
de várias bases de dados para uma efi-
caz identificação das plantas e/ou ani-
mais presentes. O estudo percorreu 
a composição de 15 preparados da 
medicina tradicional chinesa, incluindo 
pós, tabletes e chás. Foram identifica-
das 68 famílias de plantas, incluindo 
uma venenosa (Ephedra) e a Aristolo-
chia que contém um ácido que pode 
causar danos no fígado e nos rins e 
cancro da bexiga (de acordo com um 
artigo no Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, também de 
Maio, o recurso frequente à Aristo-
lochia poderá ser a explicação para 
taxas elevadas de cancro da bexiga 
em Taiwan. O grupo de investigadores 
conseguiu identificar componentes de 
oito animais vertebrados diferentes, 
nomeadamente o Saiga tatarica, um 
antílope em vias de extinção e o urso 
negro asiático que está classificado 
como uma espécie vulnerável.
O grupo de investigadores australia-
nos considera que este tipo de estu-
do é uma forma eficaz e eficiente de 
garantia da legalidade e segurança dos 
produtos importados.

Ingredientes-surpresa 
na medicina tradicional chinesa
No dia 12 de Maio de 2012 foi publicado um artigo 
no Nature sobre medicina chinesa em que se refe-
rem ingredientes ‘secretos’ dos remédios tradicio-
nais. Animais em vias de extinção e plantas tóxicas 
são alguns desses ‘ingredientes-surpresa’ que não 
são incluídos nas indicações que vêm nos rótulos. 
Em face dos perigos para a saúde pública, a fiscali-
zação é uma necessidade cada vez mais premente.
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«Há muitos mitos e equívocos sobre 
a hanseníase.Como médicos profis-
sionais, nós temos o dever de dirimir 
dúvidas e bem informar a sociedade.
A hanseníase é uma moléstia infec-
ciosa de baixa transmissibilidade. Não 
se contraihanseníase pelo contato 
ocasional. Ela pode ser curada com 
A poliquimioterapia, que mata as 
bactérias que a causam e impedem a 
disseminação da doença. O diagnós-
tico precoce, seguido de tratamento, 
impede que ocorram as disfunções e 
deformidades associadas à hansenía-
se. Não há hoje razões médicas para 
isolar uma pessoa com esta enfermi-
dade. Apesar disso, pessoas afetadas 
por hanseníase ainda sofrem discrimi-
nação social, mesmo quando curadas. 
Famílias inteiras são marginalizadas 
e as conseqüências disso são devas-
tadoras. Os medicamentos podem 
curar a hanseníase, mas o estigma a 

ela associado somente será eliminado 
com o amplo esclarecimento desta 
doença à sociedade.
Desaparecendo o estigma social, 
muitas pessoas buscarão tratamento. 
Novos casos serão detectados mais 
rapidamente, o que diminui a proba-
bilidade de que se acompanhem de 
disfunções e deformidades. Será as-
sim aliviado o peso que a hanseníase 
exerce sobre a humanidade.
Reafirmamos o direito das pessoas 
afetadas pela hanseníase a serem tra-
tadas em qualquer hospital. Clama-
mos pelo fim da discriminação contra 
eles e seus familiares.
Defendemos seus direitos para que 
possam viver com dignidade, como 
membros totalmente integrados na 
comunidade, com igualdade de aces-
so às oportunidades, e beneficiando 
de todos os direitos humanos.»

Apelo Global 2012: 
fim à discriminação
A Organização Mundial de Saúde lançou este ano um 
apelo global pelo fim do estigma e da discriminaçao 
contra as pessoas atingidas pela Hanseníase, decla-
ração apoiada pelos membros da OMS. Publicamos 
nesta edição a declaração na sua versão portuguesa.

Os medicamentos 
podem curar 
a hanseníase, 

mas o estigma 
a ela associado 
somente será 

eliminado 
com o amplo 

esclarecimento 
desta doença à 

sociedade.

A C T U A L I D A D E    

Da leitura dos dados de mercado respeitantes ao primeiro mês em que foi implementada a DCI, verifica-se que esta 
medida não produziu um aumento na dispensa de medicamentos genéricos em Portugal. Pelo contrário, verificou-
-se uma perda das unidades vendidas aos utentes de -3,53% face ao mês de Maio de 2012 (antes da implementação 
da DCI). Mais significativa ainda foi a pronunciada redução da compra de medicamentos genéricos pelas farmácias 
(-5,93%). A quota em embalagens de medicamentos genéricos manteve-se praticamente inalterada, tendo variado 
de 24,51% em Maio para 25,45% em Junho do corrente ano. Embora em Junho todo o mercado farmacêutico tenha 
registado uma variação negativa face ao mês anterior, os dados mais preocupantes são os que resultam da análise das 
vendas de medicamentos genéricos. Conforme a APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos 
tem em diversas iniciativas alertado a substituição de medicamentos genéricos por outros genéricos não aumenta 
a sua quota. Por outro lado, a sustentabilidade dos medicamentos genéricos, da sua indústria e de toda a cadeia de 
valor do medicamento, não é alcançada pela recente alteração das regras de prescrição por DCI, mas sim através 
de medidas que assegurem uma adequada estabilidade de preços, essencial para que se atinja uma elevada quota do 
mercado nos produtos fora de patente, e do fim de bloqueios para o lançamento de novos medicamentos genéricos, 
gerando-se assim poupança para o Estado e para os Utentes.

Mercado de genéricos mantém o mesmo 
ritmo de crescimento



35Julho/Agosto | 2012 |

A C T U A L I D A D E    

International Seminar Physical 
Activity and Related Injuries

A organização deste evento foi da 
responsabilidade do Centro de Inves-
tigação de Desporto, Saúde e Desen-
volvimento Humano (CIDESD), junta-
mente com Instituto de Investigação 
MOVE (VU Universidade de Amester-
dão), e teve como principais intenções 
o estreitar de relações institucionais, 
no âmbito do processo de Internacio-
nalização da UTAD, e ao mesmo tem-
po, aproximar as áreas das Ciências do 
Desporto e da Medicina Desportiva. 
Segundo a organização, o resultado 
final deste seminário foi «coroado de 
sucesso». Foram dois dias de activida-
des, o primeiro com 6 conferências* 
apresentadas por algumas das prin-
cipais referências europeias da área, 
com particular destaque para Jaap van 
Dieën professor da Universidade VU 
Amesterdão, para muitos a maior refe-
rência mundial, e um segundo dia, mais 
reservado, com uma mesa redonda. 
No primeiro dia do Seminário Interna-
cional estiveram presentes, aproxima-
damente, 180 participantes. Destes, 40 
eram alunos de doutoramento de uni-
versidades nacionais e internacionais, 
e 110 eram alunos de graduação de 
diferentes universidades nacionais. Os 
restantes eram professores investiga-
dores convidados e alguns médicos as-
sociados à Medicina Desportiva, todos 
da comissão científica deste evento. 
Foram apresentados 24 posters, «dos 
quais 20 serão posteriormente publi-
cados numa edição suplementar da re-
vista científica da Ordem dos Médicos, 
Acta Médica Portuguesa. Do acordo 
para a publicação deste suplemento, 

resultou ainda a possibilidade de publi-
cação dos temas das conferências em 
formato de artigo completo, estando 
neste momento os artigos em pro-
cesso de revisão por parte da revista», 
explicou a organização.
No segundo dia estiveram presentes 
na mesa redonda 20 investigadores e 
médicos convidados. A sessão de tra-
balho caracterizou-se essencialmente 
por um debate sobre os principais 
factores de risco de lesão associados 
a atletas de alta competição e, também, 
à população que se inicia na actividade 
desportiva. Foram também abordadas 
estratégias de prevenção de lesões e 
a vertente pós-lesão mais terapêutica. 
Foram ainda apresentadas ideias para 
reflexão como a criação de novos mo-
delos de investigação e o cruzamento 
de novas variáveis fisiológicas com va-
riáveis biomecânicas associadas à lesão.
Por último, com este evento, foi fei-
ta uma reflexão crítica sobre o tema 
das lesões associadas à prática de ac-
tividade física, quer na vertente das Ci-
ências do Desporto, quer na vertente 
da Medicina Desportiva. O seminário 
permitiu, ainda, estreitar laços entre as 
Instituições parceiras**, com a possi-
bilidade de criação de novas redes de 
investigação multidisciplinar.
Esta iniciativa proporcionou aos alunos, 
docentes e profissionais das Ciências 
do Desporto e da Medicina Despor-
tiva, novas perspectivas disciplinares 
contribuindo para o reforço e alarga-
mento da sua base de interpretação 
sobre o tema em debate.

Decorreu nos dias 
13 e 14 de Julho, na 
Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) e na 
Clínica Médica do 
Exercício do Porto 
(CMEP), o Seminário 
Internacional com o 
tema “Physical Activity 
and Related Injuries”.

* Programa de Conferências: 
Conferência 1. Prof. Jaap H. van Dieën 
(Universidade VU Amesterdão) - “Core 
stability, conceptual framework and ap-
plications in sports”. 
Conferência 2. Prof. Francisco J. Vera-
García (Universidade de Elche - Alican-
te) - “Trunk stabilization exercises for 
low back health”. 
Conferência 3. Prof. Karamanidis 
Kiros (Universidade de Colónia) – 
“Muscle-tendon unit mechanical chang-
es and motor task execution in the 
elderly”. Conferência 4. Prof. Javier 
Gonzalez (Universidade de Léon) - “Ec-
centric exercise and inflammation”. 
Conferência 5. Prof. André Moreira 
(Universidade do Porto) - “Exercise and 
airway injury”. 
Conferência 6. Prof. Nelson Sousa 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro) - “Strength training related-inju-
ries in elderly. The susceptibility of the 
shoulder”.
** Entidades Parceiras: UTAD/CIDESD; 
VU Universidade de Amesterdão/
MOVE; Universidade de Léon/IBIOMED; 
CMEP; FMUP; CESPU; Universidade Fer-
nando Pessoa.
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Vera Lúcia Arreigoso, a jornalista que 
moderou o debate, começou por re-
ferir que o dia 11 de Julho de 2012, 
data em que teve lugar este encon-
tro e que coincidiu com o primeiro 
dia de greve nacional dos médicos, 
foi «um dia histórico», sublinhando 
não se recordar de uma mobilização 
de médicos desta amplitude.
Luís Campos, presidente do Conse-
lho Nacional para a Qualidade em 
Saúde e director do Serviço de Me-
dicina IV HSFX/CHLO, foi o primei-
ro orador da noite, tendo começado 
por explicar que a carta hospitalar é 
uma forma de adaptar as capacidades 
hospitalares às necessidades da po-
pulação. Expressando a sua estranhe-
za por ver entregar a 3 instituições a 
tarefa de desenhar a carta hospitalar, 
Luís Campos não hesitou em afir-
mar que não tínhamos, nem temos 
agora, qualquer carta hospitalar: «ne-
nhuma das três instituições fez uma 

Reforma hospitalar, 
uma reflexão na Ordem dos Médicos
Realizou-se no dia 11 de Julho o debate mensal or-
ganizado na Ordem dos Médicos. Este mês o tema 
foi «a reforma hospitalar» e trouxe vários con-
sensos generalizados: a necessidade de envolver 
os profissionais num processo de mudança que se 
quer centrado no doente e imperiosa necessidade 
de avaliar o trabalho que tem sido feito e daí retirar 
conclusões quanto ao futuro, são disso exemplo.

verdadeira carta hospitalar. A que foi 
mais longe foi a ERS mas só analisou 
25 hospitais e só em relação a algu-
mas especialidades». Dessas análises 
parcelares surgem, naturalmente, 
diversas incongruências e situações 
caricatas como serviços de urgência 
que não fecham mas nos quais é reti-
rada a medicina interna. «Não existe 
qualquer articulação entre as redes» 
o que traduz um defeito estrutural 
primordial que dificulta a orienta-
ção dos doentes. A falta de análise e 
é outro defeito primordial… «Nos 
últimos anos houve uma espécie de 
febre de criar centros hospitalares» 
mas como não se fazem as devidas 
avaliações «não sabemos se me-
lhorámos ou não as acessibilidades 
nem se poupámos recursos», não 
se conhecendo devidamente nem 
os custos nem os resultados. Sobre 
os centros hospitalares implementa-
dos, Luís Campos foi peremptório: 

«Há um modelo de 
centro hospitalar 

que é catastrófico: o 
que se implementou 
no Médio Tejo e que 

espalha as especia-
lidades por vários 

hospitais. (…) Coi-
tado do doente de 

75 anos que tem que 
fazer a via sacra entre 

Abrantes, Tomar e 
Torres Novas… 

Para mim o melhor 
modelo correspon-
de a concentração 
do internamento e 

desconcentração do 
ambulatório» - Luís 

Campos

A C T U A L I D A D E 
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«há um modelo de centro hospitalar 
que é catastrófico: o que se imple-
mentou no Médio Tejo e que espalha 
as especialidades por vários hospi-
tais. (…) Coitado do doente de 75 
anos que tem que fazer a via sacra 
entre Abrantes, Tomar e Torres No-
vas…» «Para mim o melhor modelo 
corresponde a concentração do in-
ternamento e desconcentração do 
ambulatório», mantendo hospitais 
de proximidade na rede, defendeu. 
Segundo o presidente do CNQS não 
devem existir hospitais de agudos 
com menos de 200 camas e entre 40 
e 44 seria um número aceitável de 
hospitais de agudos. Em algumas es-
pecialidades reconheceu que existe 
uma relação volume/qualidade signi-
ficativa (tendo dado como exemplo 
os partos ou os transplantes cardía-
cos) mas não deixou de afirmar que 
há tipos de concentração hospitalar 
que são disfuncionais e citou o que se 
fez no norte como um mau exemplo: 
«coitado do politraumatizado que 
chegue a um dos hospitais que inte-
gra esse centro hospitalar» que terá 
que ser tratado em vários sítios aos 
vários traumas… Sobre os cuidados 
pediátricos defendeu que, não tendo 
Portugal escala para ter um grande 
hospital pediátrico como Madrid, de-
veriam ser integrados nos hospitais 
gerais. Luís Campos defendeu ainda 
que «construir hospitais novos é um 
bom investimento – e muito melhor 
do que construir estádios de fute-
bol» e que o sistema de saúde deve 
ter uma nova abordagem ao trata-
mento do doente crónico, com uma 
«resposta integrada, multidisciplinar 
e que inclua os cuidados primários 
e hospitalares, apoio psicológico, etc., 
com implementação de uma ‘respos-
ta customizada’ a estes doentes».
Ana Escoval, coordenadora do Ga-
binete HOPE/Portugal, presidente 
da Direcção da APDH (Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento 
Hospitalar) e membro do Obser-
vatório Português dos Sistemas de 
Saúde falou sobre a integração de 
cuidados no âmbito da reforma hos-
pitalar, a «saúde para além da crise» 
no enquadramento da escassez de 

recursos, envelhecimento da popu-
lação, pressão das seguradoras, etc. 
Relembrando a afirmação de Bagão 
Félix de que «o estado Social é o ali-
cerce número 1 da cultura europeia», 
referiu a necessidade de encontrar 
outras formas de organizar os cui-
dados, nomeadamente ao nível hos-
pitalar. «A sustentabilidade depende 
de uma visão integrada das políticas 
públicas» em que a saúde deve es-
tar presente em todas as políticas 
governamentais. «É necessária uma 
transformação do sistema de saúde, 
centrando-o no cidadão», algo de 
que se fala muito mas que, segundo 
a presidente da direcção da APDH, 
está longe de ser uma realidade: «te-
mos que reformular os processos 
de cuidados; no nosso sistema os 
vários níveis são independentes uns 
dos outros e raramente pensamos 
como é que as pessoas circulam en-
tre esses níveis». É necessário olhar 
para o «fluxo do doente» e analisar 
os resultados dos investimentos em 
termos dos benefícios que daí advém 
para as pessoas. «Pegar numa pessoa 
e mandá-la sistematicamente a sítios 
diferentes sem que o fluxo de infor-
mação acompanhe o doente e sem 
que um atendimento tenha conheci-
mento do que foi feito no anterior» 
é obviamente ineficaz e origina des-
pesas acrescidas. «Gastámos mui-
to dinheiro ao longo dos anos sem 
termos conseguido um sistema de 
informação centrado no doente». Ao 
nível estratégico «o que é preciso é 
articulação entre cuidados primários, 
hospitalares e continuados». Todos 
grupos de trabalho, em todos os do-
cumentos apresentados para a carta 
hospitalar, concordam que tem que 
haver um registo de saúde electróni-
co, avaliações de desempenho, níveis 
de decisão intermédios envolvidos 
na gestão mas apresentam visões 
discordantes em relação à liberdade 
de escolha, gestão e circulação de 
pessoas e quanto à fusão dos IPOs. 
«O que emerge desta análise é que 
é fundamental haver integração dos 
cuidados», uma gestão integrada da 
doença com uma aposta clara na li-
teracia para a saúde. Ana Escoval de-

«Continuamos a não 
alinhar um pensa-
mento sobre aquilo 
que deve ser a cen-
tralidade da resposta 
às necessidades das 
pessoas que acedem 
aos cuidados de saú-
de» - Ana Escoval

«Pode aprender-se 
com a reforma dos 
cuidados primários 
em termos de trans-
parência e gestão de 
processos integrados, 
gestão descentraliza-
da e participada, lide-
ranças fortes, cultas 
e responsáveis, (…) 
com avaliação dos 
sistemas de informa-
ção clínica, …» - 
Bernardo Vilas Boas

A C T U A L I D A D E 



38 | Julho/Agosto | 2012

fendeu igualmente a importância dos 
cuidados de proximidade como sen-
do um modelo em que é possível dar 
às pessoas cuidados com qualidade. 
Na fase final do debate, sublinhou 
que componentes de «monitoriza-
ção, avaliação e comparação de re-
sultados são essenciais» e realçou o 
bom trabalho que se tem feito com a 
definição das Normas de Orientação 
Clínica mas manifestou a sua apreen-
são por sentir que «continuamos a 
não alinhar um pensamento sobre 
aquilo que deve ser a centralidade da 
resposta às necessidades das pessoas 
que acedem aos cuidados de saúde».
Bernardo Vilas Boas, presidente da 
Associação Nacional das Unidades 
de Saúde Familiar (USF-AN), defen-
deu uma reforma hospitalar centra-
da nos cidadãos, com os profissionais 
no centro da mudança, algo que não 
considera possível quando se inicia 
a reforma pela redução de salários 
pois torna inviável a motivação dos 
profissionais para este processo. «Os 
objectivos têm que ser a qualidade, 
eficiência e produtividade. (…) se a 
qualidade nascesse pelo número de 
vezes que é referida não teríamos 
problemas de qualidade no nosso 
SNS». Sobre a qualidade da informa-
ção, referiu um problema de base. 
«faz sentido algum sentido a concep-
ção de um sistema de informação 
isolado nos cuidados primários do 
sistema de informação dos cuidados 
hospitalares?»… Sobre a análise feita 
refere que se «ignora a realidade dos 
agrupamentos e a equipa de saúde» 
e alerta para a falta de soluções de 

proximidade nos cuidados continu-
ados. Bernardo Vilas Boas defendeu 
que se deve aprender com a reforma 
dos cuidados primários, nomeada-
mente em termos de «transparência 
e gestão de processos integrados, 
gestão descentralizada e participada, 
lideranças fortes, cultas e responsá-
veis, (…) com avaliação dos sistemas 
de informação clínica, de governação 
e dos conselhos de administração». 
Mas será possível uma reforma hos-
pitalar centrada nos profissionais? 
O presidente da USF-AN considera 
que sim mas encontra diversos obs-
táculos: «desmotivação, redução de 
salários, indefinição do acto médico, 
equipas desmotivadas e sem autono-
mia, falta de gestão rigorosa, etc.»
Isabel Galriça Neto, médica e depu-
tada à Assembleia da República pelo 
CDS/PP, defendeu que «a Saúde de-
veria ser uma área de pactos e con-
sensos técnicos», o que, obviamente, 
também é aplicável, por maioria de 
razão, à tentativa de reforma hos-
pitalar que tem atravessado várias 
legislaturas. Frisou a importância da 
responsabilidade individual e colecti-
va dos médicos em apresentar pro-
postas e discutir soluções. Também 
esta oradora referiu a importância 
da reforma ser centrada no cidadão 
algo que «é mais fácil enunciar do 
que efectivar» e a essencialidade da 
proximidade articulada. «É necessá-
rio discutir o papel do hospital no 
conjunto do sistema de saúde pois 
continua a existir um modelo ‘hos-
pitalocêntrico’ em termos de in-
vestimentos», o que se reflecte nos 

«Estarão os colegas 
dos cuidados de saú-

de secundários dis-
poníveis para acom-

panhar o doente e 
gerir a doença de 

outra forma? Estarão 
os hospitais disponí-

veis para reconverter 
camas para prestar 

cuidados específicos 
que os doentes ne-
cessitam? E estarão 
disponíveis para ter 

nos quadros médicos 
devidamente treina-
dos para essa assis-
tência específica?» - 
Isabel Galriça Neto
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«A desqualificação 
dos profissionais que 
trabalham em meio 
hospitalar é pertur-
badora para quem 
está a tentar reflectir 
sobre a reorganiza-
ção dos serviços» 
- Manuel Veloso de 
Brito

financiamentos. Relativamente aos 
cuidados continuados e aos cuida-
dos paliativos, Isabel Galriça Neto 
sublinhou que «uma rede para coi-
tadinhos» não é solução. Além disso, 
«os doentes crónicos com episódios 
agudos, não vão deixar de apare-
cer nos hospitais e é preciso haver 
resposta». Sobre a ‘carta hospitalar’, 
a deputada do CDS/PP foi peremp-
tória: «não existe nenhuma carta, 
existem propostas. (…) O debate 
não pode se limitar à abertura ou 
encerramento de camas ou serviços. 
É preciso discutir alterações ao mo-
delo de financiamento.» A terminar 
a intervenção, apelou à humanização 
dos cuidados e deixou algumas ques-
tões para reflexão conjunta: «estarão 
os colegas dos cuidados de saúde se-
cundários disponíveis para acompa-
nhar o doente e gerir a doença de 
outra forma? Estarão os hospitais 
disponíveis para reconverter camas 
para prestar cuidados específicos 
que os doentes necessitam? E esta-
rão disponíveis para ter nos quadros 
médicos devidamente treinados para 
essa assistência específica?»
Manuel Veloso de Brito, vogal do 
Conselho de Administração do 
CHLC e coordenador da Comissão 
da Reforma Hospitalar da OM, expli-
cou que esta fase de reestruturação 
surge num contexto que «a conta-
mina» à partida: «restrições e cortes 
não são um contexto adequado para 
reflectir sobre a reforma» porque 
a «desqualificação dos profissionais 
que trabalham em meio hospitalar é 
perturbadora para quem está a ten-
tar reflectir sobre a reorganização 
dos serviços»; Além disso, conforme 
referiu, essa desqualificação põe em 
causa o futuro da nossa medicina 
pois torna uma incógnita a formação 
dos jovens médicos. Sublinhando a 
importância de prestar contas rela-
tivamente à «eficiência com que se 
gerem os recursos que nos são con-
fiados», Manuel Veloso de Brito refe-
riu a relevância da governação clínica 
para o desempenho e apresentou a 
sua concepção de governação clíni-
ca como traduzindo-se num órgão 
uninominal médico, nomeado pelo 

Conselho de Administração mas 
que não o integra e que tem como 
órgão consultivo um colégio clíni-
co que integra todos os directores 
de departamento/serviço. Falou da 
necessidade de existirem gabinetes 
permanentes de auditoria clínica e 
gabinetes de indicadores clínicos 
pois, «só com essa estrutura é que 
um hospital pode fazer governação 
clínica». Na coordenação da adminis-
tração com a direcção clínica, Manuel 
Veloso de Brito considera que tem 
sempre que haver conflitos de in-
teresses e que o importante é que 
seja possível geri-los: «o CA tem um 
compromisso com a tutela» de gerir 
dentro de determinados constrangi-
mentos orçamentais e «a direcção 
clínica tem um compromisso com os 
doentes», de prestar cuidados com 
qualidade. Em termos de governa-
ção clínica é essencial que exista, a 
par da responsabilização, autonomia. 
No final da sua intervenção, o vogal 
do CA do CHLC manifestou perple-
xidade por ainda não ter avançado 
a construção do novo Hospital de 
Todos-os-Santos, um investimento 
muito mais racional do que gastar 
milhões em obras de remodelação. 
O acordo para a construção do Hos-
pital de Todos-os-Santos (também 
designado Hospital de Lisboa Orien-
tal), foi assinado em Dezembro de 
2007, pelo então ministro da Saúde 
Correia de Campos. Em Setembro 
de 2010, o Banco Europeu de Investi-
mento aprovou o pedido português 
de financiamento até 300 milhões de 
euros para a construção do hospital 
mas o processo ficou suspenso de-
vido à intervenção troika. Em Maio 
passado, em declarações à imprensa, 
o actual ministro da Saúde, Paulo 
Macedo, afirmou que iria «insistir» 
com a troika para que a constru-
ção do Hospital de Todos-os-Santos 
avançasse. A intenção era concentrar 
nesse hospital as principais valências 
e os serviços hospitalares dos Capu-
chos, São José, Santa Marta, Desterro 
e D. Estefânia. Conforme foi explica-
do por Manuel Veloso de Brito no 
debate sobre a reforma hospitalar, 
os profissionais dos vários hospitais 

A C T U A L I D A D E    



40 | Julho/Agosto | 2012

A C T U A L I D A D E    

acordaram em fusões de serviços 
e foram resolvendo toda a questão 
organizacional, mas, até à data deste 
debate, a indefinição quanto à cons-
trução do novo hospital mantinha-se 
o que é, naturalmente, frustrante e 
desmotivante, nomeadamente para 
os médicos que se empenharam em 
tornar possível esse projecto. «Não 
conheço nenhum mau serviço com 
um bom director», referiu já na fase 
de troca de ideias, sublinhando mais 
uma vez que uma liderança forte, 
com disponibilidade e credibilidade 
interpares e que defina um planea-
mento estratégico é tão essencial 
como atribuir responsabilidade alia-
da a «máximo poder de decisão».
Durante a fase de participação da 
assistência no debate, houve vários 
contributos para a discussão, nome-
adamente de Eduardo Barroso que, 
realçando que não há receitas uni-
versais, defendeu não ser possível 
fazer uma reforma hospitalar «com 
horários de 35 horas semanais», 
questão que considera que devia 
ser abordada institucionalmente 
pela Ordem dos Médicos. Sobre os 
cuidados de proximidade, a visão de 
Eduardo Barroso é que «a melhor 
assistência de proximidade para uma 
pessoa que está no Algarve e que 
tem um cancro no pâncreas, por 
exemplo, é vir a Lisboa ser tratado». 
«Os hospitais são para tratar bem 
os doentes, não para servir vaidades 
pessoais», prosseguiu, afirmando-se 
crítico à falta de certificação dos mé-
dicos e dos serviços. Uma (re)certi-
ficação que não pode ser um mero 
processo administrativo. «É preciso 
exigir carreiras médicas sim, mas que 
sejam sérias; (…) são precisas audi-
torias, tem que se exigir casuística e 
resultados e fazer avaliações de de-
sempenho», concluiu. Mário Moreira, 
um médico do Alentejo, salientou 
que «as cartas de referenciação não 
podem ser feitas a regra e esquadro: 
é preciso ter em conta a realidade 
e não se pode pensar em deslocar 
os doentes sem ter uma boa rede de 
transportes».
José Manuel Silva, presidente da 

«Queremos evoluir 
no sentido de de-

senvolver um grande 
departamento de 

qualidade na Ordem 
dos Médicos (…) 

queremos garantir 
que qualquer cidadão 

é tratado de igual 
forma, esteja em que 

ponto do país esti-
ver» - José Manuel 

Silva

OM, participou igualmente no deba-
te, tendo referido que a instituição 
pretende que os médicos estejam 
envolvidos na procura de soluções e 
que dirigiu um convite a Manuel Ve-
loso de Brito para liderar um grupo 
de reflexão. «Temos tido várias re-
formas e os ministros fazem diversas 
experiências mas, depois, nunca as 
avaliam, nunca sabemos se melhorá-
mos ou não; estas sucessivas ‘expe-
riências’ geram muito desperdício». 
Em contrapartida, «instalações hos-
pitalares modernas geram poupan-
ças», disse, referindo-se à redução 
de despesas que se poderia obter se 
se avançasse com a construção do 
Hospital de Todos-os-Santos. Relati-
vamente à (re)certificação, José Ma-
nuel Silva explicou que esse «já não 
é um assunto tabu para a Ordem dos 
Médicos». «Temos consciência que o 
modelo de carreiras não é suficien-
te para garantir a qualidade e não 
podemos aceitar que um médico 
esteja 30 anos sem qualquer tipo de 
avaliação; Já começámos a efectuar 
auditorias clínicas que são uma for-
ma de avaliar, na prática, a melhoria 
contínua e a correcção de disfuncio-
nalidades no terreno.» Relativamen-
te aos modelos de referenciação e 
recertificação, o presidente da OM 
salientou a solicitação que foi feita a 
todos os Colégios da Especialidade 
para definirem propostas dentro das 
suas respectivas áreas. «Queremos 
evoluir no sentido de desenvolver 
um grande departamento de qualida-
de na Ordem dos Médicos (…) que-
remos garantir que qualquer cidadão 
é tratado de igual forma, esteja em 
que ponto do país estiver», afirmou 
referindo-se ao trabalho de desen-
volvimento das Normas de Orienta-
ção Clínica. Sobre a governação clí-
nica classificou-a como «um grande 
salto qualitativo que traria poupança 
de recursos». «Temos que ser a for-
ça motriz da mudança», concluiu.
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disse José Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Médicos, na visita ao Hospital 
de Santo André (HSA), unidade do Centro Hospitalar Leiria-Pombal (CHLP), 
que decorreu no dia 25 de junho. 
A delegação da Ordem dos Médicos foi constituída pelos representantes das 
estruturas do Centro e de Leiria da Ordem dos Médicos, nomeadamente por 
Fernando Gomes, presidente do Conselho Regional do Centro, e Ana Barros, 
presidente do Conselho Distrital de Leiria. 
A visita iniciou-se por uma reunião com o Conselho de Administração e a 
Direcção Clínica, onde se analisou a realidade do Hospital de Leiria, as suas 
expectativas e as dificuldades. Seguidamente visitaram-se rapidamente vários 
serviços deste Hospital, incluindo a remodelada urgência. 
O Bastonário salientou que o HSA é um exemplo de como, «com muito 
esforço e dedicação dos profissionais, se pode fazer mais», ainda que, admitiu, 
«o HSA continue a atravessar grandes dificuldades, que causam grandes 
prejuízos à instituição, nomeadamente com a falta de recursos humanos, que 
não vai ser suprida com os concursos a decorrer, pois, inexplicavelmente, não 
contemplaram o HSA».
Num Hospital onde foi encontrado betão armado sem ferro e ninguém foi 
responsabilizado, José Manuel Silva salientou que é fundamental que a capacidade 
que o Hospital teve de se recuperar estruturalmente, o que aconteceu no HSA 
graças à sua capacidade de investimento, «seja acompanhada da disponibilização 
de recursos humanos capazes de responder às necessidades dos doentes». 
«Os doentes existem e vão continuar a existir, por isso é necessário que as 
medidas governamentais vão no sentido de dotar as instituições de Saúde 
de profissionais, principalmente aquelas que mais sofrem com as crescentes 
assimetrias», explicou.
Ainda neste âmbito, referindo-se às dificuldades em contratar médicos 
e enfermeiros, o bastonário exemplificou com os pedidos que o Centro 
Hospitalar Leiria-Pombal apresentou já à Tutela para a contratação de médicos, 
em regime de contrato individual de trabalho, e que continuam sem qualquer 
resposta.
Helder Roque, presidente do Conselho de Administração (CA) do CHLP, 
recebeu a delegação da Ordem dos Médicos, considerou que «Embora tenha 
sido uma visita curta, mostrámos o nosso hospital, como se trabalha e que 
condições temos», explicou Helder Roque, «e o Senhor Bastonário teve a 
oportunidade de ver um hospital estruturalmente moderno, ao serviço dos 
seus utentes, acolhedor e humanizado, de perceber como temos uma equipa 
unida e empenhada, e que somos um hospital sustentado, com uma gestão 
rigorosa e partilhada».
José Manuel Silva mostrou, na visita que efetuou aos serviços e nos contactos 
com os profissionais, a sua preocupação no que respeita à concentração 
de hospitais e serviços, que resultará certamente na redução de camas de 
internamento. «A OCDE recomenda 4,9 camas por mil habitantes, e nós 
em Portugal temos 3,3 camas por mil habitantes, sendo que a Alemanha 
tem 8,2», refere, acrescentando que «reduzindo serviços, estaremos a piorar 
significativamente a situação». 
Haverá algum excesso de capacidade instalada e desaproveitada no sector 
público, mas, segundo as estatísticas internacionais, esse excesso não inclui um 
exagero de camas hospitalares, pelo que não é pensável diminuir o seu número.

Bastonário da Ordem 
dos Médicos visitou o HSA
«Temos que apostar na qualidade, e eu hoje vi 
qualidade aqui em Leiria»...

fotografias: 
Sérgio Claro|IMAGEREPORTER
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Responsabilidade médica
A Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS) orga-
nizou uma conferência de dois dias sobre respon-
sabilidade médica em que advogados e profissio-
nais de medicina debateram questões como ‘acto 
médico e erro em medicina’, ‘leges artis, cuidado 
e negligência’ ou ‘a responsabilidade criminal e ci-
vil nos ensaios clínicos’. Apresentamos um resumo 
das várias intervenções e, agradecendo a gentil co-
laboração do autor, reproduzimos em seguida inte-
gralmente a conferência de Augusto Silva Dias.

Não há problema 
nenhum que os do-

entes pensem que 
os médicos podem 
andar sobre a água, 
desde que nós não 

pensemos… 

No primeiro dia de conferência, a 
abertura ficou a cargo de Isabel Vaz, 
presidente da Comissão Executiva 
da Espírito Santo saúde, SGPS, 
S.A. que saudou a iniciativa de 
debater este tema fundamental - «a 
responsabilidade médica é um tema 
que está na agenda das sociedades 
de advogados mas também dos 
sistemas de saúde e dos hospitais» 
- e enquadrou o tema explicando 
que «erro médico poder não querer 
dizer um erro do médico, por vezes 
são erros do sistema, conceito que 
envolve todos os intervenientes e 
os meios disponíveis. São tantos 
os factores que têm que correr 
bem em simultâneo, dada toda 
a logística e a complexidade do 
procedimento cirúrgico…» Em 
termos de segurança dos sistemas é 
preciso definir qual o nível de risco 
aceitável e gerir a redução do risco 
com sistemas de double checking e 
trabalho de equipa, ao qual têm que 
estar subjacentes os princípios do 
respeito e da solidariedade. Isabel 
Vaz referiu igualmente a necessidade 
dos sistemas serem flexíveis para 
reagirem rapidamente, ou seja 
«quantas incidências são necessárias 
e com que grau de gravidade para 
se tomar uma decisão?» e falou 
do equilíbrio que é necessário 
encontrar para, quando ocorre um 
erro, determinar «que informação 

deve ser comunicada ao doente».

O acto médico e o erro em 
medicina 
José Fragata, professor da Facul-
dade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa, falou 
sobre ‘o acto médico e o erro em 
medicina’, tendo começado por 
salientar as dificuldades que se 
colocam por não existir ainda uma 
definição legalmente consagrada de 
acto médico. «Até aos anos 60 a 
medicina era feita ‘a dois’ e assentava 
em valores simples: fazer o bem, 
não fazer o mal, confidencialidade, 
paternalismo e um espírito caritativo, 
tudo isto baseado na confiança». 
Mas hoje o paradigma mudou 
com o aumento da competição 
e da litigância que obrigaram «a 
criar uma nova medicina definida 
pelas competências profissionais, 
com um papel muito relevante 
da tecnologia, enquadrada pelo 
surgimento do erro e dos conflitos 
de interesses». Hoje em dia não 
bastam as competências técnicas, 
«são necessárias capacidades 
de comunicação e uma atitude 
orientada para o funcionamento 
em equipa». A relação médico-
doente também mudou, conforme 
explicou José Fragata: «no passado 
o médico tinha uma posição 
predominante; hoje o doente tem 
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muita informação e confunde-a com 
conhecimento», «o doente passou 
a consumidor». Embora reconheça 
que o tempo dos médicos serem 
paternalistas foi ultrapassado, o 
orador não deixou de salientar que 
«nesses momentos de fragilidade, 
os próprios doentes esperam um 
certo paternalismo dos médicos». 
Sobre os erros, ilustrou: «têm uma 
cor cinzenta e um travo amargo; são 
frequentes e têm grande impacto. 
Um erro é um desvio de uma rota». 
50% dos casos são «situações que 
nunca deveriam ter acontecido». 
José Fragata explicou o conceito de 
near miss e realçou que é do relato 
e análise desses casos em que há 
«uma mera alteração do fluxo», um 
incidente sem consequências, que se 
pode aprender muito sobre o risco. 
A aviação civil evoluiu muito graças 
aos relatórios de near miss (mas, 
para isso, «os casos de near miss têm 
que ser relatados sem receio de 
castigos»). Segundo este orador, há 
erros honesto («de quem cumpre a 
leges artis») e erros negligentes («de 
quem viola as regras»). Os acidentes 
acontecem precisamente quando se 
alinham falhas activas de segurança; 
Mas também há falhas passivas, «por 
exemplo, quando o ar condicionado 
funciona mal ou há má organização», 
e há «erros humanos complicados 
por falhas de organização»; as 
situações mais frequentes são 
aquelas em que as condições 
propiciam o erro. «O sistema deve 
ser desenhado de forma a reduzir 
o erro» até porque a prevenção 
traduz uma postura desejável no 
médico: «não há problema nenhum 
que os doentes pensem que os 
médicos podem andar sobre a água, 
desde que nós não pensemos…» 
José Fragata apresentou alguns 
dados estatísticos sobre o elevado 
número de mortes/ano por erros 
evitáveis e referiu que os estudos 
concluem que a maior parte dos 
casos é o corolário de «pessoas 
normais a trabalhar num sistema 
mau». «Em cada 100 internamentos, 
10 complicam-se por erros que 
em 50% dos casos seriam evitáveis; 

65% dos casos de complicações 
não terão qualquer impacto, 
30% um impacto moderado e 
5% impacto grave com morte 
do doente. Considerando 
que «mais tecnologia não é 
necessariamente sinónimo de 
mais segurança», foi referida 
a necessidade de investir nas 
pessoas e no sistema. «Uma 
cultura de segurança inclui 
reportar erros, pois quem 
reporta aprende; aprender com 
o erro; redesenhar o sistema 
e usar de transparência». 
A despenalização do erro 
honesto e a penalização 
exemplar do erro 
negligente são outras duas 
características apontadas 
pelo orador para uma 
cultura de segurança. É 
importante «evitar o ‘ciclo do 
medo’ porque a culpabilização 
tem como vítimas quer o doente 
quer o profissional». Quando 
há um evento adverso uma das 
dificuldades é que «na faculdade não 
se ensina a comunicar insucessos». 
«Respondemos por erros, acidentes 
ou até mesmo expectativas»… Em 
conclusão, José Fragata referiu que, 
em caso de erro grave, o médico 
poderá querer falar previamente 
com um jurista, mas defendeu 
que se deve em primeiro lugar 
responder com verdade, promover 
a comunicação e o profissionalismo.

Medos, mitos, erros e 
infalibilidade
Rui Patrício, advogado, sócio da 
MLGTS, e docente universitário 
convidado da FDUNL falou sobre 
‘medos, mitos, erros e infalibilidade’ 
tendo justificado a relevância desta 
conferência pelo facto de estarmos 
«num tempo de expansão de 
responsabilidades». «Porquê uma 
conferência sobre responsabilidade 
médica neste momento? Na 
qualidade de organizador, junto com 
o meu Colega Nuno Gundar da 
Cruz, cabe-me formular e responder 
a esta questão. (…) Porque se trata 
de um conjunto de matérias e de 
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problemas relevantes, complexos 
e que exigem contínuas atenção 
e reflexão, e de vários saberes e 
de diferentes perspectivas. Mas a 
resposta pode ser também, e deve 
ser, a acrescer àquela, a seguinte: 
porque vivemos tempos em que se 
verifica uma significativa expansão 
das responsabilidades, e nesse 
âmbito a responsabilidade médica é 
uma das atingidas por essa expansão. 
E falo quer na responsabilidade 
médica em sentido clássico, isto 
é, aquela que se prende com os 
chamados actos médicos, quer em 
responsabilidades emergentes de 
actos a que chamo ‘envolventes’ dos 
actos médicos, e que se prendem 
com matérias tão diversas, mas 
também tão relevantes (algumas 
no centro da ordem do dia), como 
sejam as da gestão e da organização, 
as do oferecimento de presentes, 
viagens ou outros, as da contratação 
para a compra de equipamentos ou 
para prestação de serviços, etc.» 
Mas qual a razão dessa expansão 
de responsabilidades? O orador 
explicou o contexto social de 
escrutínio das elites, nomeadamente 
a elite médica, e da pseudo-ideia 
de que «todos sabem tudo»: «as 
instâncias formais de controlo 
(polícias, MP, Tribunais) estão 
mais atentas e mais preparadas; 
sociologicamente, há uma tendência 
para as elites estarem sob vigilância 
e escrutínio; o legislador legisla 
muito e legisla, a maior parte das 
vezes, num sentido expansivo das 
responsabilidades (quer civil, quer 
criminal, quer contra-ordenacional); 
os meios de comunicação social 
prestam muita atenção a estas 
matérias, quer em geral, quer 
focando-se em casos concretos, o 
que tem significativa repercussão, 
quer nas mentalidades, quer nas 
instâncias formais de controlo, quer 
no legislador; existe um fenómeno 
entre nós, característico, entre o 
mais, de democracias recentes, de 
hiperconsciência dos direitos, que 
conduz, além do mais, a uma grande 
litigiosidade; grupos de pressão, de 
agitação e de interesses são activos, 

e frequentemente eficientes; as 
crises, sejam económico-financeiras, 
sejam de outra natureza, potenciam 
também este efeito expansivo». 
Acresce a esse enquadramento 
um fenómeno de «dessacralização 
da Medicina» a qual «perdeu o 
seu estatuto quase sagrado e 
inquestionável, caindo-se por vezes 
no oposto, de excesso de escrutínio, 
de extrema colocação em causa e 
de tentação de banalização; o que se 
relaciona, além do mais, com outro 
aspecto, o da facilidade e da rapidez 
da informação, que dá muitas vezes 
a falsa sensação de conhecimento; 
e considera-se ainda um aspecto 
muito marcante da modernidade, 
que é a crença no paradigma 
científico-tecnológico, que dá a falsa 
sensação de que tudo é detectável 
e curável, o que conduz a uma 
percepção errada expansiva do que 
seja erro negligente».
O melhor caminho para lidar com 
esta realidade é, conforme explicou 
Rui Patrício, gerir preventivamente 
os riscos e diminuir a sua 
incidência. «É preciso ter em conta 
essa tendência de expansão das 
responsabilidades, que penso que 
se manterá no futuro, e discutir os 
vários aspectos relacionados com a 
responsabilidade médica, não só na 
perspectiva de prevenir os riscos e 
melhor lidar com eles, mas também 
na perspectiva de os identificar com 
rigor e dar-lhes a devida dimensão 
e o devido tratamento, também 
para que se não caia na tentação de 
reagir ao risco ou a uma sensação 
de incremento insuportável do risco 
com uma Medicina defensiva, caso 
em que com propriedade se poderia 
dizer que seria pior a emenda do 
que o soneto», concluiu.

Responsabilidade dos 
prestadores públicos
Margarida Olazabal Cabral, sócia 
e membro da equipa de admi-
nistrativo e contratação pública da 
MLGTS, falou sobre os desafios em 
termos do novo quadro legal da 
‘responsabilidade dos prestadores 
públicos de serviços de saúde’ tendo 
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feito um exaustivo enquadramento 
legal ao abrigo da Lei n.º 67/2007 de 
31 de Dezembro. Sobre a obrigação 
de indemnizar foi explicado o 
princípio da reconstituição natural 
somo sendo a reposição da situação 
que existiria se não se tivesse 
verificado o dano que obriga 
à reparação; Quando tal não é 
possível, «não repare integralmente 
os danos ou seja excessivamente 
onerosa» há lugar a indemnização 
por danos patrimoniais e não 
patrimoniais, quer «os já produzidos 
quer os danos futuros». Conforme 
foi explicado a «prescrição ocorre 
3 anos a contar da data em que 
o lesado teve conhecimento do 
direito que lhe assiste», nos termos 
do artigo 498º do Código Civil. 
«Prescreve igualmente no prazo de 
3 anos a contar do cumprimento 
o direito de regresso entre os 
responsáveis». «Pode haver dois 
tipos de responsabilidade: por facto 
ilícito, quando se violam regras de 
ordem técnica – leges artis – ou 
deveres objectivos de cuidado dos 
quais resulte ofensa de direitos ou 
interesses legalmente protegidos ou 
responsabilidade pelo risco, quando 
se trata de danos recorrentes de 
actividades especialmente perigosas, 
salvo em caso de força maior 
ou haja concorrência do lesado 
para a produção do dano». Na 
responsabilidade por facto ilícito 
existem igualmente duas vertentes: 
«responsabilidade exclusiva do 
Estado e demais Pessoas Colectivas 
e responsabilidade solidária do 
Estado, demais pessoas colectivas 
com o autor material da acção 
ou omissão danosa, em caso de 
dolo ou culpa grave». O «Estado 
e demais pessoas colectivas são 
exclusivamente responsáveis quando 
os danos sejam cometidos com 

culpa leve pelos titulares dos seus 
órgãos, funcionários ou agentes no 
exercício da função administrativa e 
por causa desse exercício ou quando 
os danos não tenham resultado 
de um comportamento concreto 
ou não seja possível determinar 
a autoria pessoal da acção ou 
omissão, mas devam ser atribuídos 
ao funcionamento anormal de um 
serviço, casos em que ‘responde’ o 
Hospital perante o lesado ou a sua 
família». Neste caso «não há direito 
de regresso». Em «caso de dolo 
ou culpa grave, em que os danos 
resultem de acções ou omissões 
ilícitas, cometidas com diligência 
e zelo manifestamente inferiores 
àqueles a que se encontravam 
obrigados em razão do cargo 
origina-se responsabilidade solidária 
do Estado e demais pessoas 
colectivas com os autores do ilícito 
caso as acções ou omissões tenham 
sido cometidas no exercício das suas 
funções e por causa desse exercício» 
e, nestes casos, «existe direito de 
regresso contra o médico que 
cometeu o ilícito». A concluir a sua 
apresentação, Margarida Olazabal 
Cabral explicou que os maiores 
desafios são «a maior exposição 
pública dos médicos, a necessidade 
de maior cuidado e rigor» - algo 
que considerou uma vantagem pois 
instiga à procura de um clima de 
segurança – mas também o desafio 
do «aumento da conflitualidade» 
que parece ser inevitável.
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Há uma maior exposição 
pública dos médicos, uma 
a necessidade de maior cui-
dado e rigor e um aumen-
to da conflitualidade. 

A prova nas acções 
de indemnização
Miguel de Almada e Nuno 
Gundar da Cruz, ambos 
advogados da MLGTS, efec-
tuaram uma intervenção 
sobre ‘a prova nas acções 
de indemnização’ em que 
começaram por explicar 
alguns conceitos elementares 
sobre prova que referimos 
em seguida por permitirem 
um melhor entendimento 
da linguagem jurídica que 
é utilizada: «Prova é a 
demonstração da realidade 
dos factos no direito, 
configurando não uma certeza 
absoluta mas uma certeza 
subjectiva do julgador; ónus da 
prova é a obrigação que uma 
determinada parte tem de 
demonstrar um determinado 
facto; A regra neste caso 
estabelece não só quem 
tem que fazer prova, mas 
estabelece também que não 
sendo feita a prova por parte 
de quem deve fazê-lo, deverá 
o caso ser decidido contra 
essa parte; responsabilidade 
civil extracontratual surge 
da violação de um dever 
genérico de protecção, 
com lesão da vida ou da 
integridade física enquanto 
que na responsabilidade civil 
contratual o que está em 
causa é a violação de um 
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responsabilidade objectiva, ou seja, 
independente de culpa nem que 
dispense a ilicitude. É, portanto, 
preciso que se verifique um facto 
ilícito, com culpa, dano e nexo de 
causalidade». «O facto relevante é 
um acto ou omissão de um agente 
de saúde, acto esse que só obriga 
á reparação do dano se tiver sido 
ilícito; para ser ilícito poderá ser 
uma infracção de um dever jurídico 
ou da leges artis, por exemplo». 
No caso específico da medicina 
foram explicadas as obrigações que 
podem ser violadas: «obrigações de 
meios em que se exige apenas que o 
médico pratique os actos tendentes 
a um determinado resultado, ou 
obrigações de resultado em que 
se exige que o médico obtenha 
determinado resultado», sendo estas 
últimas uma excepção mas existindo 
uma «pressão crescente para que 
se classifiquem mais obrigações 
como de resultado». Conforme foi 
explicado na obrigação de meios 
a dificuldade técnica é superior 
pois «o lesado tem que provar 
a não realização ou a realização 
incorrecta dos actos necessários 
para a produção do resultado», «a 
avaliação que se faz é casuística» e 
existe uma «relevância decisiva na 
prova». Caso exista culpa do lesado, 
falha na adesão terapêutica, por 
exemplo, cabe ao médico prová-lo 
pois esse facto funcionará como 
sua defesa. «Os casos em que 
existe culpa, ou seja intenção de 
provocar o dano, são muito raros; 
os casos consubstanciam na sua 
maior parte situações de negligência 
em que o médico agiu com falta de 
prudência». «A parte mais complexa 
da prova cabe ao lesado», algo que 
gera desequilíbrios. O nexo de 
causalidade exige que se encontre 
uma ligação entre o dano causado e 
o acto ou omissão de tal ordem que 
«para que um facto seja causa de 
um dano tem que ser um facto sem 
o qual o dano não teria ocorrido, 
sendo adequado à sua produção». Em 
seguida foram apresentadas algumas 
notas sobre alguns meios de prova 
(prova documental, prova pericial e 

prova testemunhal) e foi relembrado 
que o médico tem «o dever de 
cooperação para a descoberta da 
verdade» e que se se recusar «pode 
até o Tribunal considerar provadas 
as pretensões do requerente» e 
que, em casos extremos em que 
por suposição um médico destrua a 
prova documental, «há uma inversão 
do ónus da prova, passando o 
médico a ter a obrigação de provar 
que ‘tudo tinha feito’» em termos 
de meios para obter o resultado 
desejado. «Cabe às instituições 
zelar pela boa conservação dos 
registos clínicos». «A prova pericial 
é a prova por excelência porque o 
lesado não tem conhecimento para 
a produzir; trata-se da prova mais 
adequada à descoberta da verdade, 
demonstrando a conformidade ou 
desconformidade com a leges artis 
e permitindo perceber se há ou 
não nexo de causalidade». Sendo 
certo que a opinião dos peritos não 
vincula o tribunal, o mais provável é 
o laudo pericial ser determinante da 
decisão final. Já a prova testemunhal 
«não tem uma fiabilidade probatória 
muito forte». «Factores como a 
complexidade crescente do acto 
médico, a multiplicidade de agentes, 
a consciência da tensão entre o 
dever ser da prestação médica e 
critérios de gestão; (…) sistemas 
mais liberalistas que ‘entram na 
casa das pessoas’, (…) a existência 
de sistemas legais que já consagram 
a responsabilidade objectiva em 
que se dispensa a necessidade da 
existência de culpa e, portanto, da 
sua prova, (…) indiciam que este é 
o caminho». A terminar Miguel de 
Almada e Nuno Gundar da Cruz 
deixaram a noção de que se deve 
«ter cuidado na preparação do que 
pode vir a ser prova», como é o 
caso dos ficheiros clínicos, e que, 
em caso de litígio, deve haver uma 
preparação para os cada vez mais 
«inevitáveis processos».

Dano e indemnização
Helena Soares de Moura, advogada 
da Sociedade de Advogados 
organizadora deste encontro, fez 

A C T U A L I D A D E    

dever a que o médico está 
contratualmente obrigado; no 
caso da responsabilidade civil 
contratual o contrato poderá ter 
sido celebrado entre o médico 
e o doente ou entre o médico 
e uma clínica, por exemplo». 
Outra situação possível em 
termos de responsabilidade 
civil contratual é quando o 
doente faz um contrato direc-
tamente com uma unidade 
privada de saúde, «caso em 
que a unidade é responsável 
pelas pessoas envolvidas no 
cumprimento desse contrato», 
sendo que um mesmo facto 
pode constituir violação de 
um dever contratual e de 
um direito absoluto, gerando 
simultaneamente os dois tipos 
de responsabilidade. «Quando 
o lesado pode fazer uso dos dois 
regimes – contratual e extra-
contratual – tendencialmente 
optará pela responsabilidade 
civil contratual que lhe é 
mais benéfica». Em segui-
da foram explicados os 
elementos constitutivos da 
responsabilidade civil médica: 
«a responsabilidade civil 
médica em Portugal não 
assume nenhuma forma de 

A prova pericial é a 
prova por excelência 
porque o lesado não 
tem conhecimento 
para a produzir; trata-
-se da prova mais ade-
quada à descoberta da 
verdade, demonstran-
do a conformidade ou 
desconformidade com 
a leges artis e permitin-
do perceber se há ou 
não nexo de 
causalidade.  
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uma intervenção sobre ‘dano e 
indemnização’ em que explicou 
que «tem sempre que existir um 
culpado mas muitas vezes o evento 
adverso não era evitável» e referiu 
o aumento da litigiosidade, «com um 
aumento das queixas e das acções 
sem um correspondente aumento 
das condenações; (…) tudo isto tem 
gerado uma medicina mais lenta, 
mais segura para o médico; (…) 
Mas talvez não gere uma medicina 
mais útil para o doente mas sim 
uma medicina mais cada e mais lenta 
no diagnóstico». Referindo-se à já 
explicada diferença entre obrigação 
de meios («quando o devedor apenas 
se compromete a desenvolver, 
prudente e diligentemente, certa 
actividade para a obtenção de 
um determinado efeito, mas  sem 
assegurar que o mesmo se produza») 
e obrigação de resultado («quando o 
devedor, ao contrair a obrigação, se 
compromete a  garantir a produção 
de certo resultado em benefício 
do credor ou de terceiro estando 
o devedor adstrito à efectiva 
obtenção do fim pretendido») 
citou as excepções mais comuns 
de obrigação de resultado: «cirurgia 
estética de ‘embelezamento’ e 
análises clínicas». Depois de explicar 
que existem danos patrimoniais 
emergentes (diminuição efectiva do 
património) e por lucro cessante 
(não aumento ou frustração de 
ganho), danos não patrimoniais, 
temporários ou permanentes 
(originando incapacidade permanen-
te geral/profissional; um dano 
estático, irreversível) e que na 
quantificação da indemnização os 
danos patrimoniais estão sujeitos à 
«regra da reconstituição natural ou 
a indemnização fixada em dinheiro - 
tendo então como medida a diferença 
entre a situação patrimonial do 
lesado, na data mais recente que 
puder ser atendida pelo tribunal, 
e a que teria nessa data se não 
existissem danos, julgando o tribunal 
equitativamente dentro dos limites 
que tiver por provados» e nos danos 
não patrimoniais a indemnização 
é «fixada equitativamente pelo 

tribunal, atendendo às circunstâncias 
de cada caso, sua gravidade, grau 
de culpabilidade do agente e à 
situação económica deste e do 
lesado», Helena Soares de Moura 
apresentou alguns exemplos de 
casos transitados em julgado que 
são paradigmáticos da variabilidade 
na tomada de decisão:
- Dano morte
«‘É adequada a quantia de 70.000, 
00 para compensar o dano morte, 
numa situação em que a vítima tinha 
apenas 20 anos, era solteira, muito 
activa, praticante de aeróbica e ballet, 
com grande dinamismo e alegria de 
viver, cultivando a amizade e gozando 
de boa reputação e estava cheia de 
projectos de vida e de sonhos pela 
frente’ - Tribunal da Relação do 
Porto Recurso Nº … Proc. nº …, do 
.º Juízo de Competência Criminal, 
do T.J. de …;
Na preparação para uma lipo-
aspiração, a paciente de 21 anos 
veio a falecer em virtude de 
uma anestesia local, o Tribunal 
da Relação de Lisboa considerou 
adequado, para a indemnização 
pelo dano-morte (reclamada pelos 
pais da paciente) o montante de 
€ 50.000,00; e para compensação 
pelos danos de natureza não 
patrimonial sofridos com a morte 
da filha, o montante, para cada um 
dos pais, de € 50.000,00, igualmente. 
- O STJ absolveu os Réus (cirurgião 
e anestesista).
Uma menina de 7 anos entrou 
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no Hospital Distrital de 
Famalicão com febre alta e 
manchas vermelhas na barriga 
e pescoço. A médica atribuiu 
as manchas a uma alergia 
e medicou-a para a febre. 
Entre as 4 e as 8 horas da 
madrugada, apareceram-lhe 
manchas azuladas no corpo, 
mas só de manhã foi vista 
por um médico. Transferida 
para um hospital do Porto, 
morreu, vítima de uma 
meningococemia fulminante. 
O tribunal considerou que 
houve falta de zelo e condenou 
o hospital a pagar 65.000 
€. - Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 
22/02/2006»
- Danos não patrimoniais (que 
não o dano morte)
«um paciente de 59 anos foi 
sujeito a uma prostatectomia 
total que o deixou impotente 
e incontinente – quando a 
intervenção cirúrgica pa-
ra remoção de tal órgão 
não se justificava, já que o 
autor apenas padecia de 
um inflamação na próstata 
(prostatite) que não demanda 
tratamento cirúrgico, foi 
atribuída uma compensação 
por danos não patrimoniais no 
montante de   € 225.000,00
O médico cortou o nervo 
mentoneano do paciente, não 
o ligando de imediato, tendo, 
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em consequência a autora passado 
a sofrer diversas dores, dificuldade 
em falar e comer, insensibilidade do 
lábio inferior. O tribunal atribuiu 
indemnização para ressarcimento 
de danos não patrimoniais no 
montante de € 30.000,00.
Compressa esquecida no interior 
do corpo de um paciente sujeito 
a uma intervenção cirúrgica, o 
tribunal considerou como razoável 
uma indemnização:                                                
a) por danos patrimoniais, consis-
tentes em lucros cessantes, a quantia 
de € 155.400,00;
b) por danos não patrimoniais 
(impossibilidade de fazer face às 
despesas diárias de subsistência 
do agregado, aos compromissos 
assumidos com habitação e aqui-
sição de veículo afecto ao seu 
comércio; necessidade de recorrer 
a ajuda financeira de familiares e 
amigos; angústia profunda; cons-
ciência da destruição do seu 
plano de vida; revolta, tristeza e 
frustração; dores durante o período 
de convalescença), a quantia de € 
15.000,00.»
No contexto destes exemplos 
Helena Soares de Moura explicou 
que os médicos podem ser respon-
sabilizados por actos próprios,  
actos de outros médicos ou actos 
dos seus auxiliares e falou das 
diferenças que existem em termos 
de valoração do dano e respectiva 
indemnização. «A desmistificação da 
bata branca originou um aumento 
da litigiosidade, com multiplicidade 
de danos indemnizáveis e tendência 

de aumento progressivo dos valores 
de indemnização», concluiu.
As conclusões deste primeiro dia 
de conferência ficaram a cargo de 
João Rebelo, head of legal da Espírito 
Santo Saúde, SGPS, S.A., o qual 
salientou a importância dos seguros 
de responsabilidade civil, referiu 
que uma grande percentagem das 
queixas são por causa de atrasos 
e como «a massificação do acesso 
à informação gera confrontos 
constantes»; «(…) as expectativas 
em relação à medicina são cada vez 
maiores, nomeadamente devido aos 
avanços tecnológicos; (…) há uma 
tendência acrescida para reclamar». 
João Rebelo alertou que «a partir do 
momento em que temos serviços 
de excelência» o critério de análise 
do ‘bom pai de família’ já não será 
aplicável, passando a exigir-se uma 
análise por «critérios de excelência». 
«O segredo está na advocacia 
preventiva pois o paradigma mudou 
e não vai retroceder» ao que era, 
explicou. Referindo-se à prova em 
tribunal, resumiu: «é muito difícil 
ao doente provar os factos por 
isso cada vez mais a jurisprudência 
faz com que seja o médico e a 
instituição a terem que provar que 
fizeram tudo bem».

Gestão do risco
O segundo dia da conferência foi 
presidido por José Manuel Silva, 
bastonário da Ordem dos Médicos, 
o qual realçou a «extraordinária 
relevância da temática» e introduziu 
a debate alguns dados estatísticos: 
«nos EUA, pela idade dos 65 anos, 
75% dos médicos, de especialidades 
de baixo risco, já foi alvo de um 
processo e no contexto das 
especialidades de alto risco, essa 
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Esta situação origina 
uma medicina defensiva 
e consequentes custos 

acrescidos – um aumento 
de custos que chega a 

atingir os 10% da despesa 
com saúde. 
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percentagem sobe para 99%. Esta 
situação origina uma medicina 
defensiva e consequentes custos 
acrescidos – um aumento de custos 
que chega a atingir os 10% da 
despesa com saúde».
Filipa Marques Júnior, advogada 
associada principal da MLGTS, 
falou sobre ‘gestão de risco’ nas 
actividades relacionadas com a 
prestação de cuidados de saúde 
e explicou a heterogeneidade de 
riscos (médicos e legais) existentes 
quer em termos de prestação 
de cuidados quer de estrutura 
e organização. «Os prestadores 
devem estar atentos aos riscos; O 
risco legal é um risco a que está 
sujeito um profissional em virtude 
de uma desconformidade com a 
lei; (…) Qualquer que seja o risco, 
afecta a imagem do profissional e da 
instituição e pode originar custos», 
referiu exemplificando com um 
hospital que tenha que pagar uma 
coima, o que se traduz num «desvio 
de recursos financeiros que deviam 
ser para cuidados de saúde». É, 
por isso, «necessário encontrar 
um equilíbrio que torne o risco 
aceitável» o que só se consegue 
aplicando certos princípios: «ante-
cipação, prevenção, detecção e 
reacção, só assim se pode lidar com o 
risco e torná-lo residual e aceitável». 
São o que esta oradora designou 
como «princípios de Corporate 
Defense». Estes princípios podem 
ser particularmente úteis para evitar 
o risco da corrupção e infracções 
conexas. «Em Portugal estima-se que 
o valor em que o país é prejudicado 
em resultado de corrupção ascende 
a 839 milhões de euros». «O sector 
da saúde pela multiplicidade de 
actores é particularmente sensível 
à possibilidade deste risco», afirmou 
exemplificando com as áreas da 
aprovação da introdução de medi-
camentos no mercado nacional e 
da prescrição. Filipa Marques Júnior 
assumiu que existem poucos casos 
na saúde mas salientou que, os 
poucos que existem, têm uma grande 
cobertura mediática. «Uma vez que 
as instituições de saúde podem ser 

responsabilizadas, é especialmente 
importante que elaborem planos 
de gestão de risco». Os aspectos 
a ter em conta na elaboração de 
um programa de gestão de risco 
para antecipar, prevenir e detectar 
indícios de corrupção e infracções 
conexas são «análise do risco, 
elaboração de códigos de conduta 
e normas de procedimento claras e 
acessíveis, monitorização, controlo 
e comunicação, investigação e 
processos disciplinares, educação e 
formação», numa espécie de «guião 
da empresa com o envolvimento da 
administração, esclarecendo a cultura 
da empresa e os seus princípios». Em 
resumo, defendeu a necessidade de: 
identificar áreas susceptíveis ao risco; 
tomar medidas de prevenção dos 
riscos, identificar os responsáveis 
envolvidos na gestão do plano, sob 
direcção do órgão dirigente máximo 
e, por fim, elaborar um relatório 
anual sobre a execução do plano.
A propósito desta intervenção 
o presidente da OM esclareceu 
que a instituição «irá actuar com 
severidade nos casos provados 
em tribunal» e considerou, natu-
ralmente, inadmissível esse tipo de 
conduta nomeadamente porque 
«se se reduzisse a corrupção, 
isso permitiria diminuir os cortes 
orçamentais no SNS». Relativamente 
a potenciais casos de corrupção em 
termos de prescrição, José Manuel 
Silva recordou que a prescrição 
electrónica tornou essa actividade 
«alvo constante de escrutínio pois 
a tutela sabe a cada momento o 
que se prescreve, quando e onde 
estamos a prescrever».
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Arbitragem
António Sampaio Caramelo, 
advogado da MLGTS, fez 
uma intervenção sobre ‘arbi-
tragem’ tendo começado por 
explicar quais as limitações 
desse método de resolução 
jurisdicional de litígios em que 
a resolução surge «mediante 
uma decisão obrigatória, 
proferida de acordo com o 
direito ou a equidade, por 
julgadores independentes 
e imparciais, através de um 
processo equitativo». Defen-
dendo que se deveria fomentar 
a arbitragem explicou que 
sendo «a fonte da jurisdição 
dos árbitros um contrato 
(convenção de arbitragem) 
daí resultam limitações para 
o processo arbitral e para o 
âmbito de eficácia da decisão 
nele proferida». «A jurisdição 
do tribunal arbitral é limitada, 
tanto objectivamente como 
subjectivamente, pela conven-
ção de arbitragem em que 
se baseia: só abrange os 
litígios enquadráveis na sua 
previsão e as pessoas que a 
ela se vincularam (…) e só é 
aplicável a responsabilidade 
civil e consequentes pedi-
dos indemnizatórios. Os 
casos de responsabilidade 
médica, de natureza penal, 
contraordenacional e 
disciplinar não são, pela sua 
natureza, susceptíveis de 
decisão por árbitros». A 
existência de convenção de 
arbitragem válida, reduzida 
a escrito, é condição básica 
e essencial. Geralmente 
existem cláusulas contratuais 

Em Portugal estima-se que 
o valor em que o país é 
prejudicado em resultado 
de corrupção ascende a 
839 milhões de euros. (…) 
O sector da saúde pela 
multiplicidade de actores é 
particularmente sensível à 
possibilidade deste risco. 

O pedido do lesado 
contra o médico e o 
eventual direito de 
regresso do hospital 
contra este não são 
dirimíveis na mesma 
arbitragem.
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«compro-missórias» ou seja para 
litígios futuros. Quanto tal não existe 
«a resolução de litígios atinentes 
a responsabilidade civil médica só 
será possível mediante celebração 
de compromisso arbitral - para 
litígio já existente». «Convém que 
a cláusula compromissória tenha 
previsão ampla (por ex. conferindo 
aos árbitros competência para 
‘conhecer de todos os litígios 
emergentes de ou relacionados 
com a execução do contrato de 
prestação de serviços’), para poder 
abranger quaisquer pretensões 
indemnizatórias baseadas não só 
em responsabilidade contratual 
mas também (se for caso disso) 
em responsabilidade extra-contra-
tual». Outra limitação será que 
«o hospital, na arbitragem que o 
oponha ao lesado, não pode obrigar a 
nela intervir, para contra este exercer 
o direito de regresso, o médico 
(causador da lesão) que seja terceiro 
em relação à convenção em que se 
baseia a arbitragem. (…) O pedido do 
lesado contra o médico e o eventual 
direito de regresso do hospital 
contra este não são dirimíveis na 
mesma arbitragem» o que se traduz 
numa desvantagem comparativa da 
arbitragem porque acarreta «maiores 
custos e risco de desarmonia de 
julgados». António Sampaio Caramelo 
explicou ainda que é inadmissível 
a arbitragem sob a égide de ordens 
profissionais porque põe em causa a 
imparcialidade dos árbitros nomeados 
põe essas instituições.

Responsabilidade criminal e 
civil nos ensaios clínicos
João Matos Viana, advogado, asso-
ciado principal da MLGTS, e assis-
tente da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e Tiago 
Félix da Costa, advogado, associado 
principal da MLGTS, e docente 
universitário convidado da FDUNL, 
falaram sobre ‘responsabilidade 
criminal e civil nos ensaios clínicos’. 
Tiago Félix da Costa introduziu 
o tema referindo que «a prova 
é convencer um ser humano 
de um facto, algo que não é tão 
fácil quanto possa parecer». Nos 
ensaios clínicos devem existir 
cuidados específicos: «fazer um 
contrato de seguro e ter cuidado 
no clausulado e um especial cuidado 
na organização», com redundâncias 
que permitam a redução dos riscos, 
recomendou. João Matos Viana 
fez um enquadramento histórico 
relativamente aos ensaios clínicos, 
explicando a sua origem no Código 
de Nuremberga, que «por não ter 
sido feito por médicos e tendo se 
baseado numa decisão judicial» 
deixou em aberto muitas questões. 
Um consentimento devidamente 
informado, com real compreensão 
da informação transmitida, e uma 
monitorização cuidadosa são os 
elementos que este orador realçou 
como fundamentais. «Relativamente 
ao consentimento a forma como 
se apresenta a relação custo-
benefício é basilar: se se apresentam 
as probabilidades em termos de 
vida, é obviamente muito diferente 
de quando se dizem os mesmos 
dados mas do ponto de vista da 
morte; (…) devem evitar-se jogos 
linguísticos». «O consentimento 
só é eficaz quando o paciente 
tiver sido devidamente esclarecido 
sobre o diagnóstico e a índole, 
alcance, envergadura e possíveis 
consequências da intervenção ou 
do tratamento, salvo se isso implicar 
a comunicação de circunstâncias 
que, a serem conhecidas pelo 
paciente, poriam em perigo a sua 
vida ou seriam susceptíveis de lhe 
causar grave dano à saúde, física ou 
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psíquica». «No âmbito dos ensaios 
clínicos há um dever acrescido de 
monitorização constante durante 
e após o ensaio». João Matos Viana 
referiu ainda que obviamente que 
«nos ensaios clínicos ninguém 
consente na morte, consente em 
sujeitar-se a determinados riscos» 
e salientou que os ensaios só 
podem ser aceites se «houver uma 
expectativa de que a relação custo-
benefício seja favorável ao doente» 
e explicou que para benefícios mais 
elevados, são aceitáveis riscos mais 
elevados: «o risco de morte pode 
ser aceitável se o benefício potencial 
for a cura numa situação em que 
não existe alternativa terapêutica», 
concluiu.
Carlos Figueira, magistrado do 
Ministério Público, falou sobre 
as vantagens da especialização 
no DIAP e da sua experiência 
relativamente a situações que envol-
vem responsabilidade médica. Deste 
segundo dia fez ainda parte Augusto 
Silva Dias, que falou sobre ‘Leges artis, 
cuidado e negligência’, intervenção 
que transcrevemos integralmente 
na continuação deste artigo.
As conclusões neste segundo dia 
ficaram a cargo de Paula Fortunato, 
advogada e jornalista, directora 
executiva da revista da Ordem 
dos Médicos. Que começou por 
referir que «quando os médicos 
escrevem sobre responsabilidade 
médica é de ética que falam», uma 
realidade que considera positiva 
pois «ninguém desejaria ser 
tratado por um profissional que 
estivesse mais preocupado com 
a lei e potenciais processos do 
que com o doente e o respectivo 
processo terapêutico. O caminho da 
medicina defensiva não é desejável: 
em primeiro lugar porque protela a 
decisão terapêutica e, em segundo, 
porque tem custos muito elevados». 
A propósito da dinâmica da 
responsabilidade médica recordou 
que «quando um médico está a 
fazer uma intervenção cirúrgica, o 
seu pensamento está obviamente 
na recuperação do doente. E essa 
é a primeira conclusão que me 

Nos ensaios clínicos 
ninguém consente na 
morte, consente em 
sujeitar-se a determi-
nados riscos. (…) O 
risco de morte pode 
ser aceitável se o be-
nefício potencial for 
a cura numa situação 
em que não existe al-
ternativa terapêutica. 

parece de realçar… No momento 
em que se dá um acidente, porque 
é na maior parte das vezes disso 
que falamos quando se fala de 
responsabilidade médica, todos os 
intervenientes parecem esquecer-
se de algo fundamental: médicos, 
doentes, e com certeza quaisquer 
outros profissionais de saúde, 
desejam apenas uma e a mesma 
coisa: o completo restabelecimento 
da pessoa que está a ser alvo de 
tratamento».
Como uma das palavras-chave da 
conferência escolheu «prevenção»: 
«prevenir erros evitáveis, nomea-
damente erros de sistema – o 
que implica que, por exemplo, a 
comunicação das situações de 
«quase acidente», ou ‘near miss’ aqui 
faladas nos dois dias de conferência 
não tenha consequências negativas 
para quem as reporta para evitar 
um clima de medo que impeça 
esta forma de prevenção de falhas 
futuras; prevenir situações de má 
comunicação, nomeadamente atra-
vés de um consentimento devi-
damente informado; prevenir o erro 
humano, evitando condições que o 
potenciam como por exemplo o 
excesso de horas de trabalho dos 
profissionais de saúde; prevenir 
situações em que os doentes, por 
falta de compliance contribuem 
para o seu próprio dano», ou seja, 
prevenção do sistema, dos Médicos, 
doentes, advogados. «Da parte dos 
profissionais de saúde espera-se que 
se recusem a trabalhar em condições 
que potenciem os acidentes e que 
reportem quaisquer situações de 
falha; dos responsáveis pelo sistema 
espera-se que perante o relatório de 
um erro/situação de quase acidente, 
ajam de forma a prevenir situações 
idênticas; dos doentes espera-se o 
bom cumprimento das indicações 
terapêuticas e dos advogados espe-
ra-se aconselhamento em termos 
negociais, mediação da comunicação 
e arbitragem». 
Fazendo uma súmula sobre o 
dessacralização da medicina re-
lembrou que «o excesso de confiança 
nos avanços tecnológicos não deverá 

toldar a consciência de que 
toda e qualquer intervenção 
cirúrgica tem riscos que, 
por muita prevenção que se 
faça, nunca serão eliminados 
completamente, simplesmente 
porque são inerentes à 
fragilidade da condição de ser 
humano». No contexto de 
incremento da litigiosidade 
que foi sublinhada por di-
versos intervenientes nesta 
conferência, «só a prevenção e 
a comunicação poderão travar 
a conflitualidade crescente em 
que vivemos», concluiu.
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Responsabilidade penal negligen-
te em organizações complexas 
de cuidados de saúde*

Reproduzimos em seguida, integralmente, a inter-
venção de Augusto Silva Dias no âmbito da con-
ferência organizada pela Sociedade de Advogados 
MLGTS.

Augusto Silva Dias
Professor Associado da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa
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A actividade médica é 
hoje cada vez menos 
uma actividade isolada, 
desempenhada por 
um indivíduo só. Pa-
ra isso contribuem 

diversos factores dos quais destaco 
dois: a crescente especialização 
dos médicos e a difusão do 
trabalho em equipa na realização 
de tarefas de diagnóstico, terapia, 
cirurgia, etc.; o desenvolvimento 
da actividade médica no quadro 
de unidades de saúde algumas das 
quais, pela sua dimensão, se afiguram 
como verdadeiras organizações 
complexas1. Deparamos no seio 
destas com múltiplos sectores 
ou departamentos onde labo-
ram médicos, farmacêuticos, 
enfermeiros, responsáveis pelo 
equipamento médico, fornecedores 
de alimentos e directores que se 
ocupam da condução ou governo da 
organização. Todos estes sectores 
contribuem de uma forma mais 
ou menos directa para o bom 
funcionamento da organização e 
para proporcionar aos pacientes e 
utentes condições de bem estar e 
cuidados de saúde de boa qualidade. 
Cada sector internamente e 
os sectores entre si funcionam 
segundo a regra da divisão de 
tarefas e o princípio da confiança. 
É forte a complementaridade entre 
ambos os aspectos. A divisão de 
tarefas é efectuada de acordo com 
as competências funcionais de cada 
interveniente e pode ocorrer tanto 
no plano vertical (por exemplo, 
nas relações entre o cirurgião e 

* Conferência proferida no colóquio 
sobre “Responsabilidade Médica”, 
organizado pela Sociedade de 
Advogados Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva. Um vivo 
agradecimento ao Dr. Rui Patrício pelo 
convite. O texto vai escrito segundo a 
ortografia anterior ao Acordo.
1- V. SÓNIA FIDALGO, Responsa-
bilidade penal na equipa hospitalar: a 
responsabilidade do farmacêutico, in Lex 
Medicinae, ano 7 (2010) nº14, p.96.
2- Sobre o princípio da confiança, seu 
sentido e limites no âmbito do crime 
negligente, v. FIGUEIREDO DIAS, 
Direito Penal, PG, I, 2ª ed., Coimbra 
Editora, 2007, 35/§29 e ss.; SÓNIA 
FIDALGO, Responsabilidade penal por 
negligência no exercício do trabalho 
em equipa, Coimbra Editora, 2008, 
p.107 e ss., referindo-se ao princípio 
no quadro de intervenções médico-
cirúrgicas em equipa; do mesmo 
modo, Responsabilidade penal na 
equipa hospitalar, p.97 e ss.; FEIJÓO 
SANCHEZ, El princípio de confianza 
como critério normativo de imputación 
en el Derecho Penal: fundamento y 
consecuencias dogmáticas, in  Derecho 
Penal y Criminologia, vol.21 (2000) 
nº69, p.37 e ss.
3- Sobre os limites do princípio da 
confiança v. FEIJÓO SANCHEZ, El 
princípio de confianza, p.57 e ss.

os enfermeiros ou os médicos 
mais novos que o coadjuvam) 
como no plano horizontal (por 
exemplo, entre o cirurgião e o 
anestesista e entre estes e o 
farmacêutico). Enquanto naquela 
funciona o princípio da delegação de 
funções no pessoal funcionalmente 
subordinado, cabendo ao médico 
delegante a correcta selecção do 
delegado e as funções de direcção 
e vigilância do trabalho deste, 
na divisão horizontal todos os 
intervenientes se relacionam numa 
base de autonomia e coordenação 
recíprocas. Em uma e outra espécie 
de divisão de tarefas intercede, ainda 
que em graus e escalas diferentes, o 
princípio da confiança2. De acordo 
com este princípio, cada sujeito, no 
desempenho de uma actividade, deve 
esperar que os outros cumpram 
os seus deveres no exercício das 
respectivas funções. Não se trata 
de um princípio contrafáctico mas 
com um alcance limitado: se o 
sujeito em causa tiver razões para 
pensar que os outros não cumprem 
ou não estão em condições de 
cumprir as suas funções deve tomar 
precauções para que esse estado 
não afecte a realização das suas 
próprias competências e não se 
precipite num resultado danoso3. 

Sem a articulação com o princípio da 
confiança assim entendido a divisão 
do trabalho tornar-se-ia altamente 
disfuncional pois cada interveniente 
teria de verificar constantemente se 
a prestação dos outros é correcta, 
o que pressuporia antes do mais 
que todos fossem competentes por 
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4- Neste sentido v. JOSÉ FRAGATA/
LUÍS MARTINS, O erro em medicina: 
perspectivas do indivíduo, da organização 
e da sociedade, ed. Almedina, 2008, p.65.
5-  V. JOSÉ FRAGATA/LUÍS MARTINS, 
O erro em medicina, p.46, extraindo 
esta imagem do trabalho de REASON.
6-  Sobre as modalidades do erro 
médico v. PAULA RIBEIRO DE FARIA, 
O erro em medicina e o Direito Penal, in 
Lex Medicinae, ano 7 (2010) nº14, p.15 
e ss.

(quase) tudo.
Se a divisão de tarefas e o princípio 
da confiança permitem optimizar 
recursos e meios para um melhor 
funcionamento das unidades 
de saúde, também é certo que 
propiciam por vezes o surgimento 
de lesões na saúde e mesmo a morte 
de pacientes. É o que sucede quando 
um ou mais agentes cometem 
erros no desempenho das tarefas 
que lhes incumbem, cujos efeitos 
se projectam sobre as tarefas dos 
outros que intervêm a jusante e não 
são detectados e neutralizados pelas 
defesas ou barreiras de segurança 
do sistema. Tais erros podem provir 
tanto dos membros de uma equipa 
envolvida numa dada intervenção 
médico-cirúrgica (médicos, enfer-
meiros, farmacêuticos, pessoal 
auxiliar) como dos dirigentes 
da unidade de saúde e podem 
culminar em desfechos trágicos. 
Nesta conferência vou ocupar-
me do chamado erro médico 
que conta com a interferência de 
decisões tomadas por dirigentes de 
organizações de cuidado de saúde. 
A questão pode ser enunciada 
nos seguintes termos: com que 
fundamento e dentro de que limites 
pode um dirigente hospitalar ser 
responsável penalmente pela morte 
ou lesão grave de saúde de um 
paciente ocorridas nos cuidados 
intensivos ou num bloco operatório 
do hospital que dirige, para as quais 
contribuíram decisões suas sobre 
cortes na ministração de certos 
medicamentos, não reparação 
de equipamento médico em mau 
estado ou sobre redução de 
pessoal médico e paramédico com 
o consequente aumento de horário 
de trabalho dos que se encontram 
em serviço.
Esta questão tem sido pouco 
debatida entre nós mas há factores 
que a tornam actual e pertinente. 
Por um lado, a sociologia das 
organizações de cuidado de saú-
de vem chamando a atenção 
para a importância das chamadas 
“falhas latentes do sistema”, isto é, 
defeitos do sistema que facilitam ou 

potenciam a ocorrência de erros e 
“prendem-se  com o desenho de 
base do sistema, com a natureza 
das decisões tomadas a montante, 
quer por parte dos seus elementos 
responsáveis , seja a nível de chefia, 
ou da execução técnica”4. Por outras 
palavras, tais falhas estão presentes 
de forma permanente na vida das 
organizações, à semelhança dos 
elementos patogénicos residentes 
no organismo humano5, e não 
são manifestas, só se tornando 
perceptíveis quando operam combi-
nadas com o erro médico, seja qual 
for a sua modalidade6. Por outro 
lado, vivemos um tempo de grave 
crise económica, com restrições 
orçamentais severas e gestão 
apertada em todos os sectores, 
não constituindo a prestação de 
cuidados de saúde uma excepção. As 
administrações hospitalares têm sido 
obrigadas, como é sabido, a reduzir  
despesas através da racionalização 
de meios e de recursos humanos.  
Algumas dessas medidas podem ter 
efeitos a jusante na qualidade dos 
cuidados de saúde prestados. 
Os dois factores mencionados 
denotam que a actividade médica 
é condicionada pela estrutura 
e funcionamento das unidades 
de cuidados de saúde em que é 
exercida. Por esta razão o problema 
da responsabilidade médica por 
mortes ou lesões no corpo ou na 
saúde não será convenientemente 
resolvido se nos quedarmos por uma 
perspectiva puramente individual 
baseada na violação das leges artis 
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e na sua relação empírico-causal 
com aqueles resultados. Ignorando 
a relevância da organização, rectius, 
de decisões tomadas por pessoas 
que exercem competências de 
direcção, não teremos a big picture, 
a cabal contextualização do facto 
necessária para a sua correcta 
compreensão e solução normativa. 
Permaneceremos na visão curta 
de considerar a actividade médica 
como uma actividade individual, 
isolada, imune a interferências 
externas de carácter sistémico. Por 
outro lado, não é demais lembrar, a 
influência da organização não pode 
ser filtrada pela responsabilidade 
penal da pessoa colectiva, mais 
que não seja porque em matéria 
de crimes contra a vida e contra 
a integridade física esta forma de 
responsabilidade não é admitida. A 
responsabilidade penal do dirigente, 
a existir, terá de revestir a forma 
de responsabilidade individual por 
facto próprio. 
Quais os termos desta responsa-
bilidade e como se articula ela com 
a responsabilidade penal do médico, 
eis a questão central do presente 
estudo  que vou passar a analisar.

I.Contextualização e delimitação 
da responsabilidade dentro das 
instituições de cuidados de saúde

O contexto colectivo da actuação 
médica impõe a meu ver que a 
morte ou a lesão na saúde que são 
atribuídas ao chamado erro médico 
seja imputada de acordo com os 
seguintes critérios e a ordem da 
sua enunciação7. Em primeiro lugar, 
é necessário que o facto praticado 
por erro médico seja imputável à 
organização que presta cuidados 
de saúde. Dito de um outro modo, 
que o facto ocorrido seja atribuível 
a um defeito da organização, 
independentemente do epicentro 
desse defeito. Uma vez comprovado 
que o facto é imputável à organização 
torna-se indispensável determinar, 
em segundo lugar, quem são as 
pessoas que dentro do colectivo são 
competentes por um facto com as 

características do ocorrido. Trata-se 
agora da delimitação de âmbitos ou 
esferas de responsabilidade dentro 
da organização tendo em vista a 
imputação do facto lesivo. Apurado 
isto, é preciso, em último lugar, 
verificar quem, dentre as pessoas 
competentes, violou os seus deveres 
funcionais. A violação de deveres 
deve ser determinada e atribuída 
de forma individualizada tendo em 
conta a estrutura e a dinâmica da 
organização.  A divisão de funções 
e o princípio da confiança assumem 
neste ponto particular relevância. 
Vejamos mais de perto cada um 
dos critérios e as conclusões que 
nos permitem extrair. Quanto ao 
primeiro, pode dar-se o caso de a 
morte ou lesão da saúde não serem 
explicáveis por um defeito ou falha 
da organização. Pode suceder que 
aqueles resultados nocivos se devam 
a uma decisão do paciente ou a um 
erro-acidente8. Suponhamos que 
o paciente se opõe por motivos 
religiosos à realização de uma 
transfusão de sangue urgente ou 
que o óbito revela que o paciente 
sofria de uma doença raríssima 
e impossível de detectar com os 
meios habitualmente disponíveis 
em unidades de cuidados de saúde. 
Na primeira situação, o paciente 
apropria-se conscientemente do 
risco e aos médicos nada mais resta 
do que informá-lo das consequências 
possíveis da sua decisão. Os 
médicos não podem impor-lhe a 
transfusão indicada ao abrigo de 
um privilégio terapêutico porque 
isso significaria uma restrição do 
direito do paciente a dispor de si 
próprio e a decidir o seu próprio 
destino, uma restrição inadmissível 
numa sociedade que assenta no 
respeito pelos direitos e liberdades 
das pessoas. A incriminação dos 
tratamentos médico-cirúrgicos ar-
bitrários no art.156º do CP, que 
não visa, como alguns pretendem, 
reagir à experimentação com seres 
humanos9, confirma esta leitura. Na 
segunda situação, o evento lesivo 
não é atribuível a uma organização 
defeituosa da instituição na prestação 

7- Sobre estes critérios v. FEIJÓO 
SANCHEZ, Autoria y participación en 
organizaciones empresariales complejas, 
in Cuestiones actuales de Derecho 
Penal Económico, ed. B de F, 2009, 
p.17 e ss. traçando-os no quadro da 
responsabilidade por factos praticados no 
contexto de organizações empresariais 
complexas.  
8- Sobre o erro-acidente ou erro-azar v. 
PAULA RIBEIRO DE FARIA, O erro em 
medicina, ps.11 e 15.  
9- Ao art.156º só são recondutíveis 
os casos de ensaios clínicos ou 
experimentação de medicamentos que 
preencham os requisitos do art.150º, 
designadamente a finalidade curativa. É 
o que sucede por exemplo, nos casos 
de experimentação de medicamentos 
em doentes, nos quais, apesar de existir 
incerteza curativa, aquela finalidade 
está presente também. Aos restantes 
casos não é aplicável o art.150º (nem, 
por arrastamento, o art.156º) pelo que 
permanecemos no âmbito das ofensas 
à integridade física. No entanto, se a 
experimentação revelar elevado interesse 
científico, for realizada de acordo com as 
leges artis, não comportar previsivelmente 
um elevado risco para a saúde e contar 
com o consentimento informado da 
pessoa que a ela se submete, penso que 
poderemos estar perante uma situação 
de risco socialmente tolerado que retira 
à acção o sentido e o desvalor de uma 
ofensa à integridade física ou – quiçá – de 
um homicídio.
10- Neste sentido, PAULA RIBEIRO DE 
FARIA, O erro em medicina, p.14; SILVA 
SANCHEZ, Aspectos de la responsabilidad 
por imprudência de médico anestesista: la 
perspectiva del Tribunal Supremo, in DS, vol 
2 (1994), p.45.
11- Neste sentido, PAULA RIBEIRO DE 
FARIA, O erro em medicina, p.15,  afirmando 
com acerto que “o risco já envolve a 
possibilidade de um ganho, assenta num 
jogo de possibilidades, e supõe uma 
ponderação entre as vantagens que se 
espera retirar – e que são retiradas – da 
prestação de cuidados de saúde – e as 
desvantagens, as consequências negativas 
eventuais, as complicações, que podem 
surgir no decurso dessa actividade”.
12- Neste sentido, FEIJÓO SANCHEZ, 
Autoria y participación en organizaciones 
empresariales complejas, p.22.
13- Este caso foi extraído de JOSÉ 
FRAGATA/LUÍS MARTINS, O erro em 
medicina, p.63.
14- Por leges artis entendemos o conjunto 
de regras formado pelas normas legais 
(como o Estatuto do Médico), as normas 
oriundas de associações profissionais, o 
Código Deontológico dos médicos, as 
normas técnicas que constam de artigos 
científicos, de ordens de serviço e de 
guidelines de organizações nacionais e 
internacionais – neste sentido, PAULA 
RIBEIRO DE FARIA, O erro em medicina, 
p.18. As leges artis integram, sem esgotar, 
o dever de cuidado que recai sobre 
o médico (ou outros profissionais de 
saúde) numa dada situação concreta – v. 
SÓNIA FIDALGO, Responsabilidade penal 
na equipa hospitalar, p.98. 
15- Caso baseado no relatado por JOSÉ 
FRAGATA/LUÍS MARTINS, O erro em 
medicina, p.64.
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de cuidados de saúde mas ao estado 
embrionário dos conhecimentos 
da medicina acerca da doença em 
causa e à inexistência de meios 
adequados para a sua detecção. 
Como sói dizer-se na linguagem do 
Direito Civil, a obrigação médica 
é uma obrigação de meios e não 
uma obrigação de resultado10, por 
isso que se a medicina não dispõe 
dos conhecimentos nem dos meios 
adequados para debelar certos tipos 
de doenças nem os médicos nem 
as organizações em que actuam 
podem responder pelos eventos 
lesivos provenientes dessas faltas 
cognitivas, terapêuticas e técnicas. 
Esses eventos mais não são do que 
acidentes, algo que, por definição 
não é controlável nem pode entrar 
em qualquer cálculo de risco11. 
Se o resultado nocivo se deve a 
um erro médico não acidental e 
imputável à organização defeituosa 
no seu conjunto, é altura de fazer 
interceder o segundo critério 
que diz respeito à delimitação 
de competências e de âmbitos 
de responsabilidade no seio da 
organização. Quem nos diversos 
sectores da unidade de cuidados 
de saúde  é competente pelo 
risco gerado pelo erro médico? 
Um ou mais membros da equipa 
que procedeu a uma intervenção 
cirúrgica? O farmacêutico do 
hospital que forneceu os medica-
mentos? O Director que não 
providenciou atempadamente a 
reparação de equipamento indis-
pensável à monitorização da 
intervenção médica? Ou todos 
juntos? Importa ter em conta 
que aquilo que verdadeiramente 
releva para este efeito são as 
competências materiais efectivas 
e não as competências formais: o 
organigrama da unidade de cuidados 
de saúde, por exemplo, serve apenas 
como instrumento auxiliar, não lhe 
cabendo nenhum papel decisivo 
nesta matéria12. Esquecido não 
deve ser também que a equipa 
médica, a farmácia e as estruturas 
dirigentes da unidade pertencem 
a departamentos ou sectores que 

funcionam de forma autónoma, cada 
qual realizando as suas atribuições 
com base no respectivo know-
how específico. As pessoas de um 
sector – do mesmo modo que em 
cada especialidade médica - devem 
confiar que os que trabalham nos 
outros sectores serão diligentes no 
cumprimento dos seus deveres, não 
necessitando por isso de interferir 
ou vigiar permanentemente a 
actuação destes. Assim, até que as 
circunstâncias apontem no sentido 
inverso, o anestesista e o cirurgião 
deverão confiar que os equipamentos 
se encontram em bom estado de 
funcionamento, que a farmácia 
forneceu os fármacos indicados, etc. 
O princípio da confiança é, como 
vimos, um princípio estruturante 
do funcionamento das organizações 
complexas.  
Suponhamos que  num dado hospital 
o equipamento de monitorização 
da unidade de cuidados intensivos 
é obsoleto e os monitores de 
electrocardiograma têm os alar-
mes de detecção de paragem 
cardíaca avariados. Não tendo sido 
oportunamente informado disso, o 
médico de serviço não se apercebe 
da paragem cardíaca de um paciente 
internado nessa unidade e este 
morre13. Não há dúvida de que 
a falta de assistência do médico 
aumentou o risco de morte do 
paciente, mas em minha opinião não 
pode afirmar-se que o médico é 
competente por esse risco. Em boa 
verdade, o médico não infringiu no 
caso as leges artis que regulam a sua 
actividade14. Ele prestou os cuidados 
que eram exigíveis a qualquer 
médico da sua especialidade nas 
condições que tinha ao dispor. 
Não cabe ao médico verificar se 
o equipamento se encontra ou 
não a funcionar regularmente 
e, a menos que ele próprio se 
aperceba de alguma avaria, tem de 
confiar que os responsáveis pelo 
sector do equipamento procedem 
a revisões periódicas, reparam as 
avarias ou, pelo menos, informam 
o pessoal médico e paramédico de 
deficiências que o material possa 

apresentar.  Deste modo, quem 
se apropria do risco são as 
pessoas que no hospital têm a 
especial incumbência de zelar 
pelo bom funcionamento do 
equipamento e de providenciar 
à sua reparação ou substituição 
em caso de avaria. O erro 
médico provocado por avarias 
e deficiências do equipamento 
e o risco de resultados 
lesivos dele decorrentes são 
deslocados para a esfera de 
competências dessas pessoas. 
Não quer isto dizer que estas 
serão punidas por homicídio 
por negligência, mas tão 
só que o risco proibido é 
transferido para a sua esfera 
de competências, passando a 
correr por sua conta.  O que se 
não é suficiente para fundar o 
juízo de punibilidade constitui 
todavia um passo importante 
no sentido da atribuição 
da autoria e da afirmação 
da tipicidade do homicídio 
negligente.
Suponhamos agora que o 
médico interno adormece no 
seu posto não resistindo ao 
sono após três dias seguidos 
de serviço no hospital por 
ordem do Director do estabe-
lecimento fundamentada na 
necessidade de aumentar os 
índices de produtividade e 
de reduzir as despesas com 
pessoal15. Por falta de assis-
tência do médico um doente 
morre durante a noite. Neste 
caso, o erro médico entronca 
claramente numa violação 
das leges artis desviando-se 
em elevada escala do modus 
operandi de um médico 
diligente na situação. Mas 
o Director do hospital que 
decidiu e comunicou ao 
médico que devia continuar 
o serviço turnos a fio é 
igualmente competente pelo 
risco criado. Um dirigente 
criterioso sabe que a fadiga é 
um factor de risco, potenciador 
do erro médico e que tem 
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o dever de criar condições para 
evitar que tal aconteça ou, pelo 
menos, para minimizar as hipóteses 
da sua verificação16. Ao actuar à 
revelia deste dever de boa gestão 
o dirigente da unidade contribuiu 
de um modo relevante para a 
possibilidade de ocorrência do erro 
médico. Nestes termos, tornou-
se igualmente competente pelo 
risco para a vida do paciente daí 
resultante. Ou seja, o risco de erro 
médico causado pela fadiga inscreve-
se nos domínios de competência 
tanto do médico interno como do 
membro da Direcção do hospital17. 
A delimitação da competência 
pelo risco, isto é, dos âmbitos da 
organização responsáveis pelo 
acontecido, abre espaço para o 
terceiro critério de imputação: o 
da violação efectiva do dever de 
cuidado pelas pessoas abrangidas 
nos âmbitos competentes pelo risco. 
Este aspecto é fundamental para a 
imputação objectiva e subjectiva do 
homicídio ou das ofensas corporais 
negligentes às pessoas em cujo 
âmbito de competências os factos 
se inserem. O dever de cuidado 
e, por arrastamento, a negligência 
proveniente da sua violação, tem 
uma componente objectiva e uma 
componente subjectiva. Na primeira 
releva a questão de saber se o agente 
criou ou não um risco juridicamente 
desaprovado ou proibido e nela se 
integra a observância das leges artis 
pelos médicos, enfermeiros, etc., 
a infracção de normas jurídicas 
de comportamento que regulam 
as diversas actividades no seio da 
unidade de cuidados de saúde e “os 
costumes profissionais” pelos quais 
se pauta um profissional diligente 
em cada uma dessas actividades (a 
“figura-padrão cabida ao caso”)18. 
A componente subjectiva, in-
dispensável num conceito de 
ilícito pessoal, consiste nas duas 
modalidades da negligência –a 
consciente e a inconsciente - no 
poder ou capacidade de realizar o 
cuidado devido  (art.15º do CP). A 
imputação subjectiva requer assim 
um certo grau de individualização na 

análise da actuação do agente.
Posto isto, é fácil de constatar que 
nem sempre a inscrição de um 
risco na esfera de competências 
de um agente significa que ele 
infringiu o dever de cuidado e que, 
portanto, deve ser considerado 
autor de um homicídio ou ofensa 
corporal negligentes. Suponhamos 
que no caso anterior, em que a 
morte do paciente ficou a dever-se 
a falhas ou avarias do equipamento 
de monitorização, o responsável 
ou responsáveis do sector da 
organização incumbido de zelar pelo 
bom estado do equipamento têm 
conhecimento de que os aparelhos 
não funcionam em boas condições 
mas por força de constrangimentos 
orçamentais severos impostos do 
exterior não dispõem de verbas 
para a sua reparação. Apesar 
de competentes pelo risco, não 
pode afirmar-se, a meu ver, que 
o responsável ou responsáveis 
desse sector, que não ordenaram 
a reparação ou substituição do 
equipamento, violaram o dever 
de cuidado que sobre eles recai 
e que são por isso autores de 
um homicídio negligente. Em boa 
verdade, se eles não podiam fazê-lo 
por falta de condições financeiras 
que não conseguem suprir, não há 
fundamento para sustentar que 
faltaram ao cuidado que lhes era 
exigido19. O dever de cuidado a 
que estão obrigados cumpre-se, em 
minha opinião, no aviso de que o 
equipamento não está a funcionar 
nas melhores condições e no apelo 
à vigilância reforçada de quem 
com ele tem de lidar. A ocorrência 
de uma lesão da saúde de um 
paciente causada por deficiências 
do equipamento, cumprido que 
tenha sido o dever de cuidado, 
pode eventualmente dar lugar a 
responsabilidade civil com base em 
faute du service ou, como dispõe o 
art.7º ns.3 e 4 da Lei nº67/2007 de 
31 de Dezembro, no “funcionamento 
anormal do serviço”20, mas não 
a responsabilidade penal nem do 
médico, por cuja conta o risco 
gerado pelo erro não corre, nem do 

16- Sobre a fadiga e os riscos que 
acarreta v. JOSÉ FRAGATA/LUÍS 
MARTINS, O erro em medicina, p.102.
17- Em sentido idêntico SILVA 
SANCHEZ, Aspectos de la responsabilidad 
por imprudência de médico anestesista, 
p.53 e s., a propósito de um caso 
semelhante da jurisprudência espanhola.
18- Para uma concretização do dever 
de cuidado, v. FIGUEIREDO DIAS, 
Direito Penal, PG, I, 35/§16 e ss.; SÓNIA 
FIDALGO, Responsabilidade penal na 
equipa hospitalar, p.98, ocupando-se 
dessa concretização na actividade 
farmacêutica.
19- O mesmo vale relativamente aos 
membros do top management da 
unidade hospitalar se e na medida em 
que a sua margem de manobra seja 
igualmente afectada pelas referidas 
restrições orçamentais.
20- Sobre estes conceitos v. PAULA 
RIBEIRO DE FARIA, O erro em medicina 
e o Direito Penal, p.10.
21- Defende também esta mudança 
de paradigma na apreciação da 
responsabilidade penal no quadro 
de organizações complexas FEIJÓO 
SANCHEZ, Autoria y participación en 
organizaciones empresariales complejas, 
p.37 e s.; assinala a inevitabilidade de 
uma certa normativização da autoria 
no âmbito de organizações complexas, 
TERESA QUINTELA DE BRITO, Crime 
omissivo e novas representações 
da responsabilidade social, in Liber 
Amicorum de José de Sousa e Brito em 
comemoração do 70º Aniversário, ed. 
Almedina, 2009, p.939 e ss.
22- Sobre esta figura v. por todos 
FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, PG, I, 
35/§25 e ss.
23- Sendo um elemento indispensável 
à autoria do facto negligente a 
“negligência por assunção” não significa 
ainda responsabilidade penal do 
médico. Suponhamos que este é posto 
pelo Director perante o dilema de que 
continua ao serviço por mais x horas 
ou é despedido imediatamente. Num 
caso destes – que faz lembrar o caso 
célebre do “cavalo que toma o freio 
nos dentes” da jurisprudência alemã 
– o médico pode encontrar-se num 
estado de necessidade desculpante do 
nº2 do art.35º do CP. Sobretudo, se 
se comprovar que, dada a conjuntura 
de crise e de desemprego, seria muito 
difícil ao médico obter novo emprego. 
24- Sobre o caso v. ROXIN, Strafrecht, 
AT, II, ed. Beck, 2003, §25 nº240 e 
s.; STRATENWERTH/ KUHLEN, 
Strafrecht, AT, I, §15/nº80; FIGUEIREDO 
DIAS, Direito Penal, PG, I, 25/§50.
25- Neste sentido, v. por todos ROXIN, 
Strafrecht, AT, II, §25 nº241 e s.
26- Talvez uma tal organização conjunta 
do risco possa suceder no decurso de 
uma intervenção médica em equipa, 
mas não em decisões tomadas a níveis 
distintos da organização e comunicadas 
a outros níveis pelos canais internos. 
27- Neste sentido, v. FEIJÓO 
SANCHEZ, Autoria y participación en 
organizaciones empresariales complejas, 
p.46 nota 48 divergindo de SANCHEZ 
LAZARO, para quem, ao invés, a 
participação em subsistemas regulados, 
como o trânsito rodoviário, cria 
âmbitos de co-responsabilidade.
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responsável ou responsáveis pelo 
equipamento. 

II. Fundamentos da imputação 
da autoria do facto negligente 
ao dirigente da organização

Em jeito de síntese, diria que a 
imputação e a autoria do facto 
negligente não podem dispensar o 
contexto da organização na qual 
o cuidado de saúde deficiente é 
prestado e que este enquadramento 
obriga ao abandono de critérios de 
domínio empírico-causal em prol de 
critérios de domínio competencial 
do acontecimento pelas pessoas 
que desempenham funções nos 
vários níveis da organização21. Vimos 
também que há casos em que o 
domínio competencial é repartido 
por pessoas pertencentes a níveis 
distintos da organização e que, 
quando é acompanhado da violação 
de deveres de cuidado, dá lugar à 
imputação a essas pessoas da autoria 
do facto negligente. Será assim no 
exemplo da morte do paciente 
por falta de assistência durante a 
noite por parte do médico que não 
consegue resistir ao sono por estar 
ao serviço três dias consecutivos 
por ordem do Director da unidade 
de cuidados de saúde. Basta que 
da parte do médico se verifique a 
chamada “negligência por assunção”, 
isto é, aquela que não podendo 
ser referida ao momento da acção, 
pode sê-lo, todavia, nas palavras de 
FIGUEIREDO DIAS22, “ao momento 
em que o agente assumiu ou aceitou 
o desempenho, sabendo todavia, ou 
sendo-lhe pelo menos cognoscível, 
que para tanto lhe faltavam os 
pressupostos anímicos (espirituais) 
e/ou corporais necessários”23, e 
que da parte do Director o plano 
de gestão adoptado se baseie numa 
rentabilização máxima dos índices 
de produtividade dos recursos 
humanos da unidade.  
Debruçar-me-ei a finalizar sobre 
a questão de se situações como 
esta podem ser dogmaticamente 
configuradas como co-autoria negli-
gente. A co-autoria e, de um modo 

geral, a comparticipação negligente, é 
hoje uma das questões controversas 
na dogmática penal que conta com 
um número crescente de defensores 
na doutrina europeia. ROXIN, FEI-
JÓO SANCHEZ, FIGUEIREDO 
DIAS, e muitos outros, admitem 
hoje esta figura. Para alguns, ela é 
um recurso normativo necessário 
para adequar a dogmática do 
crime à resolução de problemas 
das sociedades contemporâneas. 
Percebo a ideia mas não sou tão 
optimista quanto à aceitabilidade 
jurídico-dogmática da figura. Por 
duas ordens de razões que exporei 
aqui, brevitatis  causa, de uma forma 
elíptica: uma, de ordem particular, 
prende-se com as características 
dos casos de responsabilidade 
repartida acima mencionados; outra, 
de ordem geral, relaciona-se com o 
desenho da co-autoria no Código 
Penal português.
Quanto ao primeiro aspecto, faço 
notar que a co-autoria negligente 
surgiu para resolver problemas de 
causalidade e imputação objectiva 
em situações que apelidaria de 
actuação conjunta. Serve de exemplo 
o célebre caso das rolling stones 
decidido pelo BGer suíço24. Dois 
indivíduos decidiram conjuntamente 
fazer rolar duas pedras de grandes 
dimensões situadas na berma de 
uma estrada por uma encosta abaixo 
no fundo da qual se encontravam 
frequentemente pescadores. Um 
pescador foi atingido por uma das 
pedras e morreu, não tendo sido 
possível comprovar qual dos dois 
empurrou essa pedra. Segundo 
a teoria tradicional, a morte não 
podia ser objectivamente imputada 
a nenhum dos dois, mas, para evitar 
este género de entraves à punição, 
um sector crescente da doutrina 
propôs e propõe que se impute o 
resultado ao risco proibido criado 
por ambos e que estes sejam punidos 
como co-autores de um homicídio 
negligente25. Como pode constatar-
se nos casos acima expostos não 
existe uma decisão conjunta de 
médicos e de dirigentes no sentido 
da criação do risco. Por exemplo, 

no caso em que o dirigente 
ordena ao médico interno 
que prolongue os turnos para 
assim reduzir despesas, tendo 
o médico aceitado a ordem 
e adormecido em virtude de 
fadiga, não prestando por isso 
assistência a um paciente que 
acaba por morrer, cada qual, no 
seu âmbito de competências, 
cria um risco proibido e é a 
soma dos riscos que explica 
o resultado produzido. Não 
se verifica, pois, uma orga-
nização conjunta do risco 
como aquela que caracteriza 
o caso das rolling stones26. Por 
esta mesma razão, considero 
que a solução da co-autoria 
negligente não é aplicável a 
contextos lesivos causados 
pela condução perigosa de 
vários automobilistas27.
Quanto ao segundo aspecto, 
entendo que, mesmo que se 
adequasse aos casos expostos, 
a co-autoria negligente não 
se adequa ao recorte da co-
autoria no art.26º do CP. 
Não tanto por força de uma 
eventual incompatibilidade 
entre esta modalidade de 
autoria e o contexto organi-
zativo em que o facto é 
praticado28, mas sobretudo 
porque não se pode afirmar, 
mesmo no caso das rolling 
stones, que haja uma execução 
conjunta do facto. Neste caso, 
por certo, os agentes criaram 
conjuntamente um risco na 
medida em que concertaram 
mutuamente que cada um 
empurrava a sua pedra en-
costa abaixo. Mas cada uma 
das acções realizadas não se 
apresenta como parcela de um 
homicídio conjunto. Elas não 
se dirigem a provocar a morte 
de alguém mas provavelmente 
a realizar uma competição 
para ver qual das pedras atinge 
primeiro o fundo da encosta. 
Num tal cenário, a empresa 
conjunta na qual cada uma das 
acções se insere é a competição, 
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não a morte do pescador. Por isso, 
não pode afirmar-se que os agentes, 
conjuntamente, tomaram parte 
directa na execução deste facto, no 
sentido do art.26º. Como realçam 
STRATENWERTH e KUHLEN29, “a 
cada um dos comparticipantes pode 
imputar-se apenas a colaboração 
psíquica na decisão do outro e só por 
esta via também o resultado”. De 
organização conjunta da execução 
ou de condomínio funcional da 
morte, não cabe aqui falar30. 
Em suma, parece-me que neste 
capítulo não há base legal para 
sustentar a tese da co-autoria 
negligente e que a responsabilidade 
por negligência no seio de orga-
nizações terá de ser atribuída de 
acordo com as regras do chamado 
concurso de riscos e da autoria 

paralela. A necessidade de resolução 
de problemas sociais constitui um 
impulso para discutir a bondade 
de figuras dogmáticas que colocam 
dificuldades a essa resolução, 
mas não pode levar a distorcer 
ou ignorar a configuração legal 
dessas figuras. Em meu entender, 
as modalidades de comparticipação 
previstas nos arts.26º e 27º partem 
de um conceito restritivo de autor 
e têm por base a actuação dolosa. 
Na negligência vigora um conceito 
unitário de autor, ao qual se subsume 
todo aquele que infringe o cuidado 
devido e desse modo cria um risco 
proibido que se materializa no 
resultado. Também neste particular 
convém não tomar a nuvem por Juno. 
Princípio da legalidade verplichtet!

28- Sobre o problema da co-autoria no 
seio de organizações complexas v. SILVA 
DIAS, Ramos emergentes do Direito Penal 
relacionados com a protecção do futuro, 
Coimbra Editora, 2008, p.222 e s.
29-  V. Strafrecht, AT, I, §15 nº80; v. também 
STRATENWERTH, Schweizerisches 
Strafrecht,  AT, I, ed. Stämpfli, 2ª ed., 1996, 
p.451.
30- Subscrevem esta conclusão 
invocando também as normas legais 
sobre co-autoria dos respectivos 
Códigos Penais, ERIK KRAATZ, Die 
fahrlässige Mittäterschaft: ein Beitrag zur 
strafrechtlichen Zurechnungslehre auf der 
Grundlage eines finalen Handlungsbegriffs, 
ed. Duncker & Humblot, 2006, p.358; 
JUAREZ TAVARES, Teoria do crime 
culposo, 3ª ed., ed. Lumen Juris, 2009, 
p.461 e ss.

Núcleo de História da Medicina 
da Ordem dos Médicos

Sessão de apresentação 
‘Abertura do ano 
Académico’

25 de Setembro, terça-feira, 21h

«História da Ordem dos 
Médicos»
Carlos Vieira Reis

Presença do Bastonário da Ordem 
dos Médicos, José Manuel Silva
e do Presidente da Secção Regional 
do Sul,  António Pereira Coelho 

Conferência

13 de Novembro, terça-feira, 21h

«A medicina e o sagrado»
Victor Machado Borges

Sessão temática em colaboração 
com o Museu Nacional de Arqueologia
‘A medicina no antigo 
Egipto’

27 de Outubro, sábado, 15h

«Uma convicta profilaxia: 
a preparação para o Além» 
Luís Manuel Araújo

«Lisbon Mummy Project» 
Carlos Prates

«O impacto da dieta e do meio 
ambiente na saúde dos antigos 
egípcios» 
Álvaro Figueiredo

«Medicina egípcia, múmias e 
mumificação» 
Maria do Sameiro Barroso

CICLO
 DE 

CONFER
ÊN

CIAS 

201
2



59Julho/Agosto | 2012 |

A C T U A L I D A D E    

João Faro Viana, responsável 
pelo Laboratório de Imunologia 
do Serviço de Patologia Clínica 
do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, trouxe ao congresso 
a visão hospitalar e enquadrou a 
temática dos sistemas de avaliação 
no ciclo PDCA, um ciclo de 
desenvolvimento que tem como 
foco a melhoria contínua. O 
médico falou sobre a necessidade 
de planear, executar, verificar e agir 
(PDCA – Plan, Do, Check, Act). «A 
medicina baseada na evidência deve 
ser complementada com medicina 
baseada na implementação, com 
avaliações baseadas na evidência», 
processo em que «a transparência 
também é fundamental». «A 
perspectiva hospitalar não é 
muito diferente, tem é uma 
diversidade maior o que aumenta 
a complexidade na avaliação 
hospitalar», explicou. Sobre a ideia 
de que «a qualidade clínica não 
se pode medir», João Viana foi 
peremptório ao afirmar que se 

trata de um mito. Sendo uma área 
muito complexa e sensível, existe 
uma espécie de aversão à avaliação 
de competências o que se prende 
com outro mito que referiu, «o 
mito da infalibilidade». Apesar dessa 
‘aversão’ este orador defendeu 
como essencial avaliar estruturas, 
processos, equipamentos, resulta-
dos, etc. A maior dificuldade 
desses processos é que «não há 
uma aceitação generalizada dos 
indicadores e os instrumentos de 
medida não são muito exactos; não 
existe nenhum indicador global 
e há uma utilização inapropriada 
dos indicadores». Os indicadores 
relevantes podem ser:
0de estrutura - recertificação 
médica, educação médica contí-
nua, carreiras médicas - que 
asseguravam a formação contínua-, 
idoneidade formativa - «os inqué-
ritos de idoneidade poderão ser 
aproveitados para análise de outras 
competências dos serviços»;
0de processo - check lists 

Qualidade na clínica 
e sistemas de avaliação
No âmbito do XVI Congresso Nacional de Medici-
na realizou-se uma mesa redonda sobre qualidade 
e os mitos, incertezas e limites dos sistemas de 
avaliação em saúde, moderada por João Gamelas e 
Manuel Pedro Magalhães.

Os sistemas de rating 
impedem que nos 
tornemos demasiado 
periféricos pois, se 
não o fizermos, cor-
remos o risco de ter 
países estrangeiros – 
com outras políticas 
e outro poder eco-
nómico – a fazê-lo.
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como as listas de verificação de 
segurança cirúrgica, específicas 
de cada especialidade, Normas de 
Orientação Clínica de terapêuticas 
e de meios complementares de 
diagnóstico. Mas «existirem normas 
não chega, é preciso implementá-
las» e compete às direcções clínicas 
essa mesma implementação. «A 
falta de sistemas de informação 
adequados e integrados é um 
problema» que dificulta a apre-
sentação de relatórios, nomea-
damente no que se refere à 
prescrição.
0de resultados – o orador 
referiu neste contexto o Quality 
Indicator Project, o SINAS (ERS) 
e os indicadores de mortalidade 
por procedimento; «A avaliação é 
obrigatória e devemos fazê-la. (…) 
Se não tivermos implementado 
um sistema de PDCA não 
servem de nada as normas». João 
Viana considera fundamental 
envolver os pares (ordens pro-
fissionais, sociedades cientificas 
e profissionais) neste processo. 
Confirmando a relevância de um 

sistema de PDCA, citou os erros 
que se cometeram em termos de 
prescrição de antibióticos e a má 
prática dos médicos embora, como 
afirmou, já se soubesse há duas 
décadas dos respectivos efeitos 
perniciosos («e não corrigimos!»).
João Gaspar Caetano, especialista 
em Medicina Geral e Familiar, 
apresentou a visão dos cuidados 
primários sobre a qualidade 
na clínica tendo defendido que 
a gestão da qualidade é uma 
ferramenta que se pode traduzir na 
sustentabilidade e desenvolvimento 
do sistema de saúde. «A mudança 
da morbilidade e da mortalidade – 
mais anos de vida, novas doenças, 
novos medicamentos, etc. – torna 
a qualidade uma discussão não só 
actual como essencial». É necessário 
abranger várias dimensões de 
qualidade: técnica, total e clínica. 
«A qualidade técnica é definida 
segundo critérios e especificações 
e determinada pela competência 
profissional e pela qualidade dos 
processos. (…) A qualidade  total 
consiste em olhar em primeiro 

É importante que os 
resultados tenham 

uma monitorização 
contínua, feita de 

forma fácil, permitin-
do a análise e imple-

mentação de medidas 
correctoras
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lugar para os resultados. (…) 
Tem que haver uma liderança 
forte e uma planificação prévia 
orientada para os utentes; tem 
que se envolver os profissionais 
com uma estrutura que os apoia 
e os resultados têm que ser 
reconhecidos como positivos pela 
sociedade. (…) A qualidade clínica 
passa pela carteira de serviços.» 
Relativamente aos indicadores, 
explicou que «um programa de 
avaliação para ser efectivo deve 
produzir a análise de resultados a 
cada momento, a análise detalhada 
da prescrição, por exemplo.» 
Sucede que as ferramentas 
disponíveis para esse efeito não 
são adaptadas a cada unidade e são 
difíceis de utilizar. Avaliar, só por si, 
não é gerir; é preciso definir para 
medir objectivamente pois só assim 
é possível intervir, fundamentou. 
O orador defendeu que se as 
tecnologias da informação fossem 
user friendly e com isso se permitisse 
a real implementação, quem lucraria 
mais seriam os doentes. Sobre as 
incertezas do futuro, questionou se 

se irá ou não apostar nos cuidados 
de saúde primários e defendeu que 
a formação dos jovens especialistas 
em Medicina Geral e Familiar tenha 
uma forte componente de gestão 
e investigação. «É importante 
que os resultados tenham uma 
monitorização contínua, feita de 
forma fácil, permitindo a análise 
e implementação de medidas 
correctoras», concluiu.
Eurico Castro Alves, membro da 
direcção da Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS), falou precisamente 
sobre a visão da regulação no 
que se refere à temática desta 
mesa redonda, tendo começado 
por explicar que a ERS só avalia 
empresas e não os profissionais, cujo 
objectivo é «promover um sistema 
de classificação de saúde quanto 
à sua qualidade global, que inclua 
índices de satisfação de utentes». 
Definindo a qualidade como um 
reflexo civilizacional, sublinhou 
a importância da informação, 
conhecimento e valorização e da 
avaliação como o caminho para a 
melhoria. «Quando sabemos que 
estamos a ser avaliados temos 
tendência para procurar a melhoria 
contínua». Sobre o SNS referiu que, 
embora se trate de «um sistema 
com fragilidades está ao nível do 
que de melhor existe no mundo». 
Sobre os princípios orientadores 
do SINAS – Sistema Nacional de 
Avaliação em Saúde, referiu o 
direito à informação por parte do 
doente, o rigor técnico e científico, 
objectividade e transparência. 
Explicou ainda que o SINAS faz 
relatórios confidenciais que são 
enviados às unidades para que 
possam melhorar nos aspectos 
menos positivos. Aquilo que Eurico 
Castro Alves apelidou de rating 
em saúde e que definiu como «um 
processo baseado na aplicação 
de parâmetros de avaliação de 
qualidade a variáveis de diversa 
ordem, relacionadas com os 
cuidados de saúde disponíveis», faz-
se com base em «excelência clínica, 
segurança do doente, instalações, 
focalização no utente e respectiva 
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Plan, Do, Check, Act: 
a medicina baseada 
na evidência deve ser 
complementada com 
medicina baseada na 
implementação, com 
avaliações baseadas 
na evidência.

Quando sabemos que 
estamos a ser avalia-
dos temos tendência 
para procurar a me-
lhoria contínua. (…) 
O SNS é um sistema 
com fragilidades mas 
está ao nível do que 
de melhor existe no 
mundo.
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satisfação». Exemplificando a foca-
lização no utente, referiu o facto 
de alguns serviços terem disponível 
apoio espiritual, fazerem uma 
melhor aplicação do consentimento 
informado, etc. Conforme referiu, 
o processo de avaliação, por 
enquanto, é voluntário. «A cultura 
de qualidade, transparência e 
informação» é cada vez mais uma 
certeza e ninguém melhor do que 
uma entidade independente que 
conheça o sector para avaliar os 
serviços, defendeu em conclusão.
Na fase de debate, Fernando 
Gomes, presidente do Conselho 
Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos, referiu «a agonia 
da medicina» que traduz o facto 
de «os doentes terem passado a 
consumidores» e criticou a ERS, 
como não sendo uma entidade 
verdadeiramente independente, 
e alertou que o sistema de 
avaliação com «atribuição de 
estrelas» que a ERS defende «põe 
em causa a confiança dos utentes 
nas instituições»… Em resposta a 
essa análise, Eurico Castro Alves 
afirmou considerar «fundamental o 
envolvimento da OM para que as 
pessoas saibam que tecnicamente 
fizemos um trabalho capaz», e 
manifestou o desejo de poder 
contar com a colaboração dos 
Colégios da Especialidade. Gentil 

Martins, antigo bastonário da OM, 
participou no debate manifestando 
a sua «repugnância» pelo termo 
«cliente» e referiu que se não houver 
liberdade de escolha do doente, 
de nada servirá a classificação dos 
serviços de saúde em nenhum 
rating e definiu a ERS como uma 
«duplicação desnecessária» e, 
portanto, um desperdício de 
recursos, e relembrou que «as 
guidelines não são God lines» e 
João Viana recordou que algumas 
são, tendo exemplificado com 
o uso de máscara em cirurgia. 
O moderador Manuel Pedro 
Magalhães considerou relevante 
sublinhar que «os sistemas de 
rating impedem que nos tornemos 
demasiado periféricos pois, se não 
o fizermos, corremos o risco de ter 
países estrangeiros – com outras 
políticas e outro poder económico 
– a fazê-lo». João Gamelas, o 
outro moderador desta mesa, 
relembrou que «quando as pessoas 
e as instituições se focam na 
qualidade, esta tem tendência para 
melhorar e os custos para descer» 
enquanto que quando nos focamos 
nos custos, sucede o oposto e a 
qualidade desce e os custos têm 
tendência a subir.
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Revista da Ordem dos Médicos 
– É naturalmente motivo de 
orgulho profissional a sua 
reeleição, por unanimidade, 
para a direcção da AEMH. Que 
leitura faz dessa reeleição?
João de Deus – Esta reeleição 
representa, por um lado, a 
confirmação por parte dos colegas 
europeus do bom trabalho que 
fizemos no primeiro mandato 
e, por outro, o reconhecimento 
do excelente desempenho que o 
departamento internacional da OM 
e os delegados portugueses têm tido, 
liderados pelo Dr. Fernando Gomes, 
junto das várias organizações 
médicas. Tivemos uma grande 
capacidade de intervenção em 
termos europeus, nomeadamente 
em países onde efectuámos impor-
tantes intervenções em defesa dos 
médicos hospitalares e fomos um 
elemento chave na negociação de 

Enquanto outros querem se-
guir o modelo português, a 
tutela quer destruí-lo…
João de Deus foi eleito por unanimidade para 
o segundo mandato como presidente do Board 
da AEMH - Associação Europeia de Médicos 
Hospitalares, organização que congrega os mé-
dicos hospitalares de todo o espaço europeu. A 
AEMH é, neste momento, a única organização 
médica europeia em que Portugal detém a pre-
sidência. Esta organização tem tido um papel 
importante na negociação e definição das di-
rectivas europeias o que permite a Portugal ter 
uma voz activa nos destinos da medicina na UE. 
Em entrevista à ROM, João de Deus falou sobre 
formação pré e pós graduada, carreiras médicas 
e certificação profissional, influência das organi-
zações médicas europeias, médicos-gestores e 
das perspectivas futuras para a profissão.

várias directivas.
O departamento internacional 
da OM tem feito um trabalho 
extraordinário tornando possível 
colocarmos as nossas posições, 
a nível europeu, de uma forma 
muito clara e objectiva. A minha 
reeleição teve o apoio insubstituível 
do Dr. Fernando Gomes, do 
Senhor Bastonários e dos outros 
presidentes das Secções Regionais, o 
Prof. Pereira Coelho e o Dr. Miguel 
Guimarães. Sem esse apoio não 
teria sido possível a minha reeleição.

ROM – Portugal tem estado 
em várias direcções de 
organizações médicas euro-
peias. Qual considera ser a 
relevância de estar à frente 
de uma organização extra-
nacional?
JD – É extremamente importante 
porque nos permite ter uma voz 

João de Deus 
Presidente 

do Board da AEMH
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O departamento interna-
cional da OM tem feito 
um trabalho extraordi-
nário tornando possível 
colocarmos as nossas 
posições, a nível europeu, 
de uma forma muito clara 
e objectiva.

activa nos caminhos da saúde, 
no contexto europeu. Neste 
momento discutem-se várias 
directivas e a sua regulamentação 
(qualificação profissional, medicina 
transfronteiriça, etc.), as quais irão 
reflectir-se nos sistemas de saúde de 
todos os países da União Europeia.

ROM – Pode concretizar?
JD – A nossa intervenção tem sido 
muito eficaz, nomeadamente no 
que se refere ao desenvolvimento 
profissional contínuo. A forma como 
os médicos vão - ou não - sendo 
avaliados ao longo da vida é uma 
temática liderada pela UEMS – União 
Europeia dos Médicos Especialistas, 
mas temos uma relação privilegiada 
com essa instituição. Dividimos, 
inclusivamente, um espaço físico, em 
termos de instalações, em Bruxelas 
e mantemos excelentes relações 
com o actual presidente da UEMS, o 
Dr. Romuald Krajewski, da Polónia. 
Essa área é fundamental para a 
AEMH: discute-se muito qual o 
melhor sistema de (re)certificação. 
Na UEMS, até há pouco tempo, 
defendia-se que a certificação 
deveria ser feita através de um 
sistema de créditos. Na AEMH 
consideramos que a certificação por 
créditos não é adequada pois apenas 
revela o tempo que é dispendido em 
acções de formação profissional e 
não a qualidade ou a aprendizagem 
reais. Ou seja, um médico pode ir a 
quatro, oito ou quinze congressos 
mas isso não implica que se possam 
retirar conclusões sobre a sua 
qualidade ou o seu desenvolvimento 
profissionais. Demonstra apenas 
que ele despendeu um determinado 
tempo nessas idas a congressos. Não 
consideramos, portanto, que seja a 
melhor forma de avaliar médicos e a 
sua qualificação profissional.

ROM – Nesse contexto, 
qual a posição da AEMH 
relativamente à recertificação 
profissional?
JD – O que temos defendido a nível 
europeu - e que alcançámos também 
um entendimento no mesmo 

sentido com a UEMS - é a defesa 
de um sistema de avaliação baseado 
em carreiras médicas como temos 
em Portugal, o qual tem sido alvo 
de elogios pelos nossos pares e que 
é um sistema de avaliação vertical: 
os nossos médicos são avaliados 
de x em x tempo, por um júri dos 
seus pares, e evoluem na carreira 
médica, degrau a degrau, mediante 
os resultados dessas avaliações.

ROM – De que forma é que o 
trabalho da AEMH pode ajudar 
a OM a defender a qualidade da 
medicina em Portugal?
JD – Essa questão entronca no 
ataque às carreiras médicas que 
está a acontecer em Portugal… É 
um paradoxo que tenhamos um 
sistema elogiado a nível europeu 
e que funcionava bem e que neste 
momento esteja a ser atacado; 
há uma tentativa de destruição 
do sistema de carreiras com os 
concursos de contratação de 
médicos à hora e ao mais baixo 
preço, sem qualquer controlo em 
termos de qualidade. A qualificação 
médica portuguesa, quer pré quer 
pós graduada, tem sido reconhecida 
como uma das melhores em 
termos internacionais. Nas outras 
organizações médicas europeias 
estamos a debater o caminho a 
seguir, tendo sempre como modelo o 
sistema de certificação português, o 
qual tem demonstrado que funciona 
muitíssimo bem. Conclusão? Temos 
os outros países a querer seguir o 
nosso modelo por reconhecerem a 
inegável garantia de qualidade que 
o sistema de carreiras acarreta, e 
temos o nosso Governo a querer 
destruí-lo…
Na AEMH temos tido intervenções 
em vários países com situações, de 
alguma forma, semelhantes àquela 
que estamos a viver em Portugal: 
Bulgária, Hungria, República Checa, 
Eslováquia, etc. Mas nunca esperei 
ter que intervir no nosso país da 
mesma forma, contudo... A direcção 
da AEMH, ao ter conhecimento do 
‘leilão de horas’ que o Ministério 
levou a cabo, considerou que era 
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necessário fazê-lo e escrevemos ao 
Governo português apelando ao 
diálogo e à negociação (ver ROM 
nº 131, de Junho de 2012), pedindo 
respeito pelo que está publicado 
em termos de carreiras médicas 
e pedindo que o Ministério recue 
nessas questões. Esperemos que 
a tutela possa reflectir sobre a 
necessidade de dialogar com as 
estruturas médicas…

ROM – O tipo de contratação ‘à 
hora’ coloca muitas questões 
em termos de qualidade…
JD – Claro que sim. O que vai 
acontecer é que quem vai concorrer 
são empresas de recursos humanos 
e a qualificação dos médicos, neste 
caso, é sempre uma incógnita porque 
não há qualquer controlo. Aliás, 
nem é só a questão da qualificação: 
nesse tipo de sistema um médico 
que faz 24 horas de urgência no 
hospital A, pode no dia seguinte 
estar a fazer 24 horas no hospital 
B e em seguida mais 24 horas no 
hospital C. Não há condições para 
fiscalizar os horários. Essa situação 
– a que eu assisti recentemente nos 
nossos hospitais - é um risco para 
a saúde dos doentes. Mas quando 
a contratação é feita através de um 
leilão de horas, os hospitais nem 
sequer têm noção da existência 
dos outros. O descanso obrigatório 
existe por razões de segurança dos 
doentes: após 12 horas de trabalho 
nocturno um médico que não faça 
o descanso obrigatório não tem 
uma capacidade de reacção e de 
raciocínio normais: um estudo 
francês recente indica mesmo que 
as capacidades ficam semelhantes às 
de uma pessoa que tenha ingerido 
álcool e que apresente uma taxa de 
1.2 gramas de álcool no sangue.

ROM – Quais os riscos de task 
shifting e qual a posição da 
AEMH quanto a essa questão?
JD – O task shifting, ou seja a 
transferência de tarefas, é um 
problema que se está a colocar a nível 
europeu. Em Portugal também já há 
algumas tentativas de implementar 

situações de task shifting. A AEMH 
considera que essa situação gera 
riscos graves para a segurança do 
doente pois transferem-se tarefas 
para profissionais não qualificados 
nessa área específica. Na Suécia, 
por exemplo, é possível enfermeiros 
operarem doentes e noutros 
países podem fazer prescrição de 
medicamentos. É evidente que esta 
situação acarreta enormíssimos 
riscos para a saúde das pessoas. Os 
governos estão a ir nesse sentido 
por duas ordens de razões: falta de 
recursos humanos qualificados e 
para poupar recursos financeiros. 

É um paradoxo que 
tenhamos um sistema 
elogiado a nível europeu 
e que funcionava bem e 
que neste momento es-
teja a ser atacado; há uma 
tentativa de destruição 
do sistema de carreiras 
com os concursos de 
contratação de médicos à 
hora e ao mais baixo pre-
ço, sem qualquer controlo 
em termos de qualidade.
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Todos os países europeus, com 
excepção da Itália que tem uma boa 
cobertura, têm falta de médicos e em 
todos eles os outros profissionais 
são obviamente mais baratos do que 
os médicos, o que tem levado a essa 
tentativa de transferência de tarefas 
para outros profissionais.

ROM – Uma situação de 
transferência de tarefas não é 
aceitável em nenhum contexto?
JD –  A própria Organização Mundial 
de Saúde aceita o task shifting mas 
apenas em relação a algumas zonas 
do globo e coloca naturais reservas 
a um recurso generalizado à 
transferência de tarefas para pessoas 
sem as devidas qualificações. É claro 
que se estivermos num país sem 
cobertura médica, um enfermeiro 
irá, naturalmente, assumir tarefas que 
não lhe competem e para as quais 
não tem a mesma qualificação que 
um médico teria. Mas nesses casos 
a opção é entre ter o enfermeiro 
ou não ter ninguém, o que torna 
aceitável o task shifting. Mas se não 
estivermos a falar por referência a 
países menos desenvolvidos e em 
que existe, de facto, falta de médicos, 
o task shifting não é aceitável e 
estamos, injustificadamente, a pôr 
em risco a saúde das populações.

ROM – Quais são as principais 
preocupações das organizações 
médicas europeias?
JD – Uma das maiores preocupações 
de todas as organizações médicas é 
a qualidade da formação que é a base 
que garante a qualidade dos cuidados 
de saúde e a segurança dos doentes. 
Só com médicos actualizados e com 
uma formação de grande qualidade 
podemos garantir que os doentes 
são bem tratados porque só assim 
podemos garantir que a qualidade 
dos serviços prestados é elevada.

ROM – Que comentário lhe 
suscita a opinião de algumas 
pessoas, nomeadamente cole-
gas, que consideram que ‘os 
médicos não são bons gestores’?
JD – Não concordo. Uma das 
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áreas que a AEMH estuda e em 
que tem elaborado documentos é 
precisamente a gestão hospitalar. 
Entendemos que os médicos são 
melhores gestores hospitalares do 
que os não médicos. Até há pouco 
tempo não existiam muitos estudos 
comparativos mas começam a 
surgir e há um do ano passado 
que indica que os hospitais geridos 
por médicos têm índices de 
qualidade 25% superiores às outras 
instituições em que a gestão é feita 
por outros profissionais. O estudo, 
de uma investigadora alemã, incidiu 
sobre os 100 melhores hospitais 
dos EUA e concluiu precisamente 
que os scores dos hospitais geridos 
por médicos eram melhores do que 
os restantes quando se analisavam 
os indicadores de qualidade. E não 
nos devemos esquecer que nos 
EUA os indicadores de qualidade 
têm, obviamente, sempre em conta 
a parte económica.

ROM  – Acha que os médicos têm 
as características necessárias 
e que estão sensibilizados para 
a incontornável questão dos 
constrangimentos orçamentais?
JD – Os médicos são altamente 
qualificados em termos de lide-
rança, planeamento estratégico, 
gestão de equipas multidisciplinares, 
capacidade de integrar todos os 
factores, comunicação… O que 
os médicos precisam é de obter 
algum conhecimento sobre gestão 
económica porque a capacidade de 
analisar um hospital como um todo, 
com conhecimento do terreno, já 
possuem. Mas, claramente, quando os 
médicos assumem a gestão têm um 
muito melhor relacionamento com 
os colegas, percebem perfeitamente 
as necessidades dos vários serviços 
e departamentos e gerem de forma 
mais eficaz, obtendo melhores 
resultados do que os ‘gestores 
economistas’. E, sim, os médicos 
estão perfeitamente sensibilizados 
para os constrangimentos econó-
micos. Vários estudos indicam isso 
mesmo, nomeadamente o estudo 
australiano «In good hands» que 

Na AEMH temos tido 
intervenções em vários 

países com situações, 
de alguma forma, 

semelhantes àquela 
que estamos a viver 

em Portugal: Bulgária, 
Hungria, República Checa, 
Eslováquia, etc. Mas nunca 

esperei ter que intervir 
no nosso país da mesma 

forma, contudo... A 
direcção da AEMH, ao ter 

conhecimento do ‘leilão 
de horas’ que o Ministério 

levou a cabo, considerou 
que era necessário fazê-
lo. (…) Esperemos que 
a tutela possa reflectir 

sobre a necessidade de 
dialogar com as estruturas 

médicas…
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demonstra que a gestão feita por 
médicos é melhor do que a feita 
por pessoas da área da economia ou 
da finança. Isto não quer dizer que 
os médicos, quando assumem essa 
liderança, não devam ter pessoas da 
área económica para os auxiliar. Mas 
só um médico garante que a gestão 
é feita de forma a assegurar que os 
resultados têm qualidade.

ROM – Que comentários lhe 
suscita a carta hospitalar?
JD – Qualquer projecto de 
alteração de uma rede hospitalar 
não pode, de modo algum, ser 
feito a partir do relatório de uma 
comissão que decide sem falar 
com os profissionais que estão no 
terreno. A base da carta é poupar 
dinheiro mas o fecho de hospitais 
e de serviços de urgência não pode 
ter por base uma mera questão 
economicista. Sabemos que temos 
que racionalizar as despesas mas 
temos simultaneamente que olhar 
para o que está implementado 
e perceber qual a melhor forma 
de reorganizar os hospitais e as 
próprias urgências, falando com 
os profissionais de saúde, que são 
quem conhece os constrangimentos 
no terreno. Há organizações (OM, 
sindicatos, etc.) que têm que ser 
consultadas quer para análise de 
questões técnicas, quer porque vão 
deslocar-se profissionais de um local 
para o outro. 

ROM – Como analisa, no 
contexto do trabalho hospitalar, 
a importância das Normas de 
Orientação Clínica que a OM 
tem estado a desenvolver com 
a DGS?
JD – Sobre essa matéria a minha 
posição pessoal é que as normas 
de orientação clínica, 

à semelhança das guidelines, não 
devem ser obrigatórias. Devemos 
ter algum cuidado quando se 
pretende que o seguimento dessas 
normas seja obrigatório. Quando 
temos uma determinada patologia e 
uma norma que os médicos devem, 
na maioria dos casos, cumprir, 
temos também que prever a 
excepcionalidade. Cada doente é um 
doente, pode haver uma patologia 
adjuvante que não permita a toma de 
certos fármacos, ou qualquer outra 
situação específica, e a terapêutica 
pode ter que ser alterada. As 
normas de orientação obrigatórias 
podem potenciar a tentação nos 
governos efectuarem taskshifting 
se não vejamos: se existe uma 
norma obrigatoriamente aplicável 
a um doente diabético ou a 
um doente hipertenso, se 
existe uma determinada 
chave terapêutica, en-
tão pode pensar-se 
que qualquer um 
pode prescrever o 
que está na norma. 
Não é preciso obse-
rvar o doente, basta 
um qualquer profissional 
seguir as normas e 
prescrever o que está es-
tatuído… As Normas de 
Orientação Clínica 
são fundamentais 
mas deve ter-se 
em atenção a 
individual idade 
de cada doente.
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um determinado tipo de terapêutica 
é excessivo, a resposta é simples, 
embora a definição de ‘tempo de 
espera razoável’ possa divergir entre 
países. Mas se o tratamento existe 
no país de origem terá que haver 
alguém que decida se o doente 
pode escolher ser tratado noutro 
país. A Directiva deixou tudo isto 
em aberto porque as realidades nos 
vários países são diferentes.

ROM  – Há uma falta generalizada 
de médicos em algumas 
especialidades. Que medidas 
considera que deveriam ser 
tomadas para evitar a emigração 
de profissionais qualificados 
que tem redundado na falta de 
médicos em alguns países?
JD – Há muitos países em que 
as condições de desempenho da 
profissão são relativamente más o 
que tem levado os médicos a emigrar 
em busca de melhores condições de 
trabalho e salariais. Exemplo disso 
são a Polónia, Bulgária, República 
Checa, Eslováquia, etc. Há uma 
grande emigração para a Alemanha 
e Reino Unido. Se essa mobilidade 
ajuda os países de destino a verdade 
é que cria graves problemas nos 
países de origem dos profissionais. 
Em Portugal corremos o grave 
risco de estarmos a potenciar uma 
situação idêntica: já temos alguma 
emigração para França, Alemanha 
e Reino Unido, mas nas condições 
actuais, com os baixos salários 
que estão a ser praticados e as 
dificuldades cada vez maiores que são 
colocadas aos médicos portugueses 
quando tentam fazer o seu trabalho 
(com limites à prescrição, limites aos 
meios de diagnóstico que solicitam, 
etc.), a emigração vai com certeza 
aumentar. Os colegas não se sentem 
realizados, quer do ponto de vista 
pessoal porque não podem exercer 
correctamente a sua profissão, quer 
do ponto de vista da remuneração 
que auferem, que é bastante mais 
baixa do que em outros países.
É preciso ter em conta que, no 
último ano e meio, temos médicos 
que passaram a receber menos 50% 

Também poderemos vir a criar 
problemas do ponto de vista legal: 
a partir do momento em que as 
NOC são obrigatórias e o médico, 
num determinado momento, 
resolve que aquele doente deverá 
seguir outra linha terapêutica, se 
houver algum problema, em tribunal 
a não aplicação da norma não será 
aceitável.
Esta é a minha opinião pessoal mas 
é partilhada pelos membros da 
direcção da AEMH.
As guidelines têm que ser guias 
terapêuticos e não obrigatoriedades 
restritivas da autonomia do médico 
em termos de avaliação, diagnóstico 
e terapêutica.

ROM  – Em face da livre 
circulação de profissionais 
e doentes, concorda que a 
harmonização de sistemas na 
Europa deve ser uma prioridade 
para que se possa assegurar 
cuidados hospitalares de qua-
lidade aos cidadãos, estejam 
eles onde estiverem?
JD – Os hospitais a nível europeu 
devem evoluir para centros de 
excelência, dedicando-se a áreas 
específicas do conhecimento, 
de terapêutica e de diagnóstico 
nas diversas áreas: oftalmologia, 
cardiologia, etc. Essa evolução para 
centros de excelência permite aos 
doentes escolher o melhor hospital 
para tratar a sua patologia.
Mas a Directiva sobre medicina 
transfronteiriça não é comple-
tamente esclarecedora quanto aos 
contornos da livre circulação. A 
grande questão que se põe é ‘quem 
paga’ o tratamento. Um doente 
que por sua vontade deseja ser 
tratado noutro país poderá pedir 
que seja o sistema de saúde do seu 
país de origem a pagar? Os países 
não podem suportar este tipo de 
despesas. Vão ter que existir em cada 
país, comissões – governamentais 
ou outras – para decidir se aquele 
doente deve ser tratado, como e 
onde. Se, no país de origem, o tipo 
de tratamento ou diagnóstico não 
existe ou se o tempo de espera para 

A base da carta é poupar 
dinheiro mas o fecho de 

hospitais e de serviços 
de urgência não pode ter 
por base uma mera ques-

tão economicista.
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do que auferiam. Houve um corte 
de 10% em Janeiro do ano passado 
para toda a função pública, depois 
houve a retirada dos subsídios de 
férias e de Natal à função pública, 
médicos incluídos; a retirada dos 
dois subsídios representa 15% a 25% 
menos; em seguida houve um corte 
grande nas horas extraordinárias, 
quer no número de horas que são 
realizadas, quer no pagamento/
hora. Para muitos colegas isto 
representou uma nova descida de 
20 a 25% dos seus rendimentos. É 
impossível que com uma redução 
tão grande do rendimento não se 
sinta um grande desencanto dos 
médicos neste momento. Muitos 
colegas reformaram-se, muitos não 
resistiram ao apelo dos hospitais 
privados e muitos irão para o 
estrangeiro. Julgo que é um problema 
que o Governo deve encarar com 
seriedade. Se é certo que com o 
número de estudantes de medicina 
que existe actualmente, em breve 
deixaria de haver faltar médicos, a 
verdade é que se as condições de 
trabalho se mantiverem degradadas, 
provavelmente muitos irão emigrar 
o que quer dizer que a falta de 
médicos será inevitável. Não faz 
sentido investir no ensino da 
medicina para depois deixar sair 
profissionais de qualidade.

ROM – Do seu conhecimento 
profundo dos sistemas de 
saúde europeus, fruto de um 
longo trabalho, ligado à Ordem 
dos Médicos e às organizações 
médicas europeias, que países 
considera que têm sistemas 
mais equilibrados, seguros para 
o doente e com qualidade?
JD – O país que talvez cumpra 
melhor o que entendemos que deve 
ser um sistema nacional de saúde 
é a França que tem um sistema 
de convenção em que os doentes 
podem escolher a medicina privada 
ou estatal, sendo comparticipados 
qualquer que seja a sua escolha. Esta 
forma de funcionamento permite a 
livre escolha do médico pelo doente 

e permite uma aferição de qualidade 
que é feita pelos próprios doentes. 
Parece-me um exemplo que se devia 
seguir e em que o acesso à saúde é 
facilitado. É óbvio que as condições 
económicas dos países também 
tem influência. O Luxemburgo tem 
um óptimo sistema de saúde mas 
também têm condições económicas 
que os outros países não têm.

Nota da redacção - estudos 
citados pelo entrevistado:
Brown J. In Good Hands - 
transforming clinical governance 
in New Zealand: Ministerial Task 
Group on Clinical Leadership; 
2009

Goodall A.H. Physician-leaders 
and hospital performance: Is 
there an association?; Soc Sci 
Med. 2011 Aug;73(4):535-9. Epub 
2011 Jul 6.
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Na sociedade portuguesa o Governo 
exerce grandes pressões na área 
da Saúde, para o cumprimento das 
metas da Troika, as quais impõem 
aos médicos reduções económicas, 
limitações na gestão dos recursos e, 
consequentemente, na prestação de 
uma Medicina com qualidade, o que 
afecta evidentemente os doentes. 
Esta análise é indispensável para 
compreendermos as vicissitudes a 
que a Medicina tem sido sujeita, como 
ciência dos homens, eles mesmos 
intervindo de um modo mais ou 
menos destrutivo, quer na própria 
sociedade, quer no meio-ambiente.
Defendendo a ética como talvez a 
característica mais importante que 
deve presidir à conduta médica, o que 
pressupõe conhecimentos médicos/
científicos capazes, o palestrante 
citou alguns tristes exemplos de 
médicos que pactuaram com sistemas 
despóticos e desumanos, como foi o 
caso do nazismo ou de experiências 
realizadas pelos norte-americanos que 
também não respeitaram os princípios 
consagrados na Carta de Helsínquia.
Questionou estes mesmos conhe-
cimentos médicos, muitas vezes 
condicionados (ou mesmo mani-
pulados) por interesses relacionados 
com empresas que os gerem, as quais, 
na maior parte das vezes, visam o lucro 
como primeiro objectivo e não o bem-
estar real dos seres humanos. Aqui 
chocam-se os interesses economicistas 
com os interesses dos médicos e 
pacientes, quando infelizmente a ética 

A prática atual da Medicina
Realizou-se no dia 15 de Julho, no Hospital São Ber-
nardo em Setúbal, uma palestra com o título «A práti-
ca atual da Medicina: Uma dicotomia de contradições 
que importa (saber!) descodificar», proferida pelo 
colega José M. D. Poças, médico hospitalar, especialista 
em Medicina Interna e Infecciologia, um brilhante e 
perspicaz resumo histórico da Medicina Contempo-
rânea, indissociável da evolução da Sociedade, espe-
cialmente Ocidental, i.e., Europeia e Norte-america-
na, da qual tentarei fazer um sumário.

Francisco Patrício
Médico

não lhes preside e procuram subjugar 
as atitudes médicas aos interesses 
lucrativos, tentando paralelamente 
transmitir ao público a imagem de que 
os médicos é que são os culpados…
Cumpre a nós, médicos, sermos a 
salvaguarda da qualidade dos cuidados 
de saúde prestados aos pacientes, e 
pugnar para que eles possam usufruir 
quer do arsenal terapêutico, quer 
tecnológico disponíveis. Eviden-
temente que esta gestão pressupõe 
conhecimentos sólidos e firmeza na 
reivindicação das condições da sua 
aplicabilidade, competindo aos médicos 
defender esses objectivos, para que 
possa ser levada à prática a mais-valia 
da melhoria das condições de saúde 
e, por conseguinte, de vida dos nossos 
cidadãos.
O colega José Poças sublinhou que em 
Portugal o PIB para a saúde cifra-se em 
cerca de 10% (metade da verificada 
nos EUA). Referiu ainda, que a inovação 
tecnológica, sobretudo farmacológica, 
é a principal causa do aumento dos 
custos da saúde, contrariamente à 
ideia de que seria o envelhecimento 
populacional, que parece representar 
apenas uma fatia de 10% dos gastos 
com a Saúde! 
Com o objectivo de conter estes gastos, 
os médicos confrontam-se com cada 
vez mais limitações à capacidade de 
decisão clínica, com os consequentes 
prejuízos para os doentes.
O palestrante preconizou a tomada 
de uma atitude firme e de coesão da 
Classe, pois estas matérias põem em 
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que foram relegados para segundo 
lugar e que devem ser recuperados, 
como a Semiologia, a Fisiologia, a 
Patologia Clínica e a Farmacologia/
Química Fisiológica…
José Poças deixou bem claro que 
temos o dever de saber o que 
utilizamos, o que implica também saber 
os efeitos colaterais ou iatrogénicos 
da nossa intervenção e não apenas 
descansarmos nas orientações clínicas 
muitas vezes enviesadas por interesses 
de rentabilidade empresarial… 
Referiu tristes exemplos como os 
da utilização da talidomida nos anos 
50, para o tratamento dos vómitos 
das grávidas, que deu origem ao 
nascimento de milhares de crianças 
com malformações congénitas e eu 
gostaria de acrescentar um recente 
estudo com um anti-inflamatório não 
esteróide inibidor dos COX-2, em que 
o laboratório farmacêutico americano 
detentor da marca teve que pagar, em 
2007, cinco biliões de dólares para 
tentar parar os processos judiciais 
que entretanto interpuseram contra 
ele, devido aos milhares de mortes 
provocadas! Também o tratamento 
do colesterol com as estatinas, não 
escapa a esta avalanche de experiências 
dolorosas, tristes cenários das 
panaceias milagrosas adoptadas pelas 
“guidelines” internacionais, contra as 
quais o orador também se pronunciou 
quanto aos seus aspectos menos bons, 
pois revelam-se por vezes nefastas a 
posteriori… 
A massificação nunca será uma 
boa resposta, explicitou, apesar do 
conhecimento médico dever ser 
uniformizado, mas a própria relatividade 
deste conhecimento é evidente: 
cada doente é um ser humano com 
características próprias e, portanto, 
cada doença pode ser diferente de 
uma descrita sob o mesmo nome… 
foi com o objectivo de aperfeiçoar 
a eficácia, que se investiu no que 
parecia ser “a resposta sonhada”, dos 
anticorpos monoclonais e a tentativa 
da selectividade do local de actuação a 
nível de receptor celulares, para tentar 
minimizar a iatrogenia dos tratamentos 
existentes; infelizmente não aconteceu 
assim, devido à quantidade de factores 

intervenientes e a complexidade do 
funcionamento imunológico.
Cada pessoa tem o livre arbítrio 
de proceder conforme bem (ou 
mal) entender e apesar do seu 
funcionamento orgânico obedecer a 
uma regra geral biológica/animal, não 
pode prever-se com exactidão absoluta 
como vai ser a resposta, a consequência 
de um processo que apenas 
podemos valorizar estatisticamente, 
pressupondo sempre uma margem de 
erro; é aqui que, por vezes, se operam 
(acontecem) resultados imprevistos, 
quer bons (às vezes milagrosos) quer 
nefastos!
A Medicina deve abrir-se ao estudo de 
todo o conhecimento, sem “parti pris” 
e para isso também deve ser incutido 
nos estudantes de Medicina o espírito 
crítico e “open mind”, capazes de 
questionarem as “verdades científicas” 
que, como temos verificado, mudam 
muitas vezes, deixando pelo caminho 
um rasto de prejuízos…
Tive a sorte de saber desta palestra 
através de uma colega do Hospital 
de Setúbal, e aproveito para lançar 
o repto ao nosso Bastonário, para 
que eventos deste género sejam 
amplamente divulgados e não apenas 
para a respectiva região de organização 
(no caso presente, a Secção Sul), pois 
pela sua qualidade foi uma pena não 
estarem mais colegas presentes, e 
eventualmente repetir este tema 
com tanta pertinência, na sede da 
Ordem dos Médicos, divulgando com 
a antecedência suficiente para que os 
colegas possam usufruir deste trabalho 
de tão alta qualidade e premência.
Fiquei com o desejo de apelar para 
que nos unamos em redor dos nossos 
valores (a Humanidade assim o clama), 
neste momento crítico da política 
nacional, que o nosso Bastonário tem 
afrontado devidamente, assumindo 
a nossa responsabilidade por vezes 
esquecida, mas que em boa hora ele 
veio reactivar, para defesa dos nossos 
interesses mais altruístas, quer do 
Serviço Nacional de Saúde, quer na 
defesa das Carreiras Médicas, quer dos 
doentes em particular.

causa os princípios éticos dos médicos, 
e defendeu a adopção do Código 
Deontológico do célebre médico 
português do Século XVI, Amato 
Lusitano, de renome internacional. 
Se nós portugueses temos uma 
história de projecção mundial, 
desde os Descobrimentos, com os 
conhecimentos que daí advieram, não 
só sob o ponto de vista tecnológico 
(como a utilização do sextante), mas 
também com conhecimentos médicos 
e das ciências em geral, com nomes 
como Garcia da Orta, no século XVI, 
além de brilhantes clínicos como Sousa 
Martins e Egas Moniz, por exemplo, José 
Poças defendeu que não necessitamos 
de copiar um Código Deontológico 
estrangeiro, já que o de Amato Lusitano 
preenche devidamente os requisitos 
necessários.
Uma sugestão que esperamos possa 
ser equacionada pelo Bastonário, que 
infelizmente não pôde estar presente 
por motivos de força maior, e que 
poderia fazer um referendo à Classe 
Médica com este objectivo, defendeu. 
Subscrevo esta ideia, pois sente-se que 
devemos ressurgir na nossa assunção 
de responsabilidades, não apenas 
individuais (a nível de consulta), mas 
também sociais (Saúde Pública), de 
protegermos os valores éticos numa 
sociedade conturbada, mas que pode 
anunciar uma mudança salutar que 
beneficiará o nosso objectivo principal 
que é o ser humano!
A adopção deste código, explicou, seria 
um acto simbólico que serviria para 
sensibilizar os colegas mais distraídos 
pelo lado absorvente da vida do dia-
a-dia ou pela acomodação natural 
da inércia social, pois está na hora de 
alterarmos as nossas mentalidades e 
inverter os aspectos de submissão a 
hierarquias que não se identifiquem 
nem respeitem o nosso código Ético 
e Deontológico: o paciente está em 
primeiro lugar!
O orador sublinhou que os doentes 
não são meras estatísticas (são muito 
mais que isso!) e que não querendo 
negar o indiscutível valor da evolução 
tecnológica, que veio auxiliar quer 
no diagnóstico quer na terapêutica, 
pretende-se reavivar conhecimentos 



72 | Julho/Agosto | 2012

O P I N I Ã O  

Carta aberta 
de um médico de família 
a um médico hospitalar

Exmo. Colega
Desde 6 de junho de 2011, está em 
vigor o determinado na Circular 
Informativa nº 3 da ARSC, que veio 
normalizar os procedimentos no 
que respeita ao pedido de exames 
complementares de diagnóstico a 
doentes com problemas de saúde 
que justificaram referenciação e 
seguimento nos cuidados secun-
dários. 
Um dos objetivos da referida 
circular é esgotar os recursos 
instalados no Serviço Nacional de 
Saúde e com isso contribuir para 
o equilíbrio orçamental do mesmo. 
Outro objetivo que parece razoável 
é o de evitar o papel de médico 
transcritor a que, em muitos casos, 
o médico de família estava votado. 
Nem todos os utentes vivem na 
periferia próxima dos cuidados 
secundários e, sendo o nosso um 
Centro de Saúde que dista 60 Km 
do hospital de referência, muitos 
problemas se nos têm colocado na 
aplicabilidade da referida circular. 
Há problemas sócio-económicos 
graves a que é necessário atender 
e temos tentado fazê-lo. Como 
é agora prática, temos aberto 
“exceções devidamente registadas 
no processo clínico”.
Nem tudo pode, no entanto, 
ser justificativo de exceção e, 
nesse mesmo sentido e a devido 
tempo, propusemos que, com 
credenciais emitidas pelo hospital 
de referência, os doentes pudessem 
optar por realizar os exames 
analíticos no laboratório do SNS 

Na edição de Janeiro de 2012 da ROM (nº 126) 
publicámos uma “carta aberta de um médico hos-
pitalar a um médico de família”, na sequência da 
qual os médicos de família da UCSP de Tábua soli-
citaram a publicação da seguinte carta aberta:

existente num dos serviços do 
ACES a que o nosso CS pertence 
(cópia da proposta inicial em 
anexo, neste momento em estudo 
pelas entidades superiores). Assim 
se pouparia tempo e recursos 
materiais às pessoas. 
A referida circular pretende 
normalizar um processo, mas 
os intervenientes mantêm-se: o 
utente, o médico de família e o 
médico hospitalar. Há exemplos de 
boa articulação e boas práticas que 
podem ser mimetizados. Damos 
o exemplo da UCF (Unidade 
Coordenadora Funcional) de Saúde 
Materna, que tem protocolos 
de articulação de acordo com 
os quais no seguimento de uma 
grávida há exames solicitados e 
realizados pelos CSP (análises) 
e outros (ecografias) solicitados 
pela maternidade. Esta experiência 
poderia ser alargada, para o bem de 
todos. 
Não podemos, no entanto, deixar 
de refutar tudo o que diz respeito a 
uma eventual desresponsabilização 
por parte dos médicos de família 
em relação aos problemas dos seus 
utentes referenciados e seguidos em 
cuidados secundários. É privilégio 
(e dele não abdicamos) do médico 
de família, o seguimento da pessoa 
ao longo de toda a vida, na saúde e 
na doença. O exemplo que foi dado 
ilustra bem como o médico de 
família nunca se desliga e mantém 
sempre a relação com o seu utente. 
É nisso que reside a complexidade 
da Medicina Geral e Familiar. As 
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pessoas têm, não apenas um, mas 
múltiplos problemas, acabando nós 
por ser os gestores dos mesmos e 
das terapêuticas aconselhadas. 
Esta carta pretende somente 
tornar claro que não nos revemos 
no médico de família que desenhou. 
Temo-nos pautado sempre pelo 
cumprimento das regras de ética 
e deontologia aplicadas à prática 
clínica, defendendo sempre o bem 
do utente. Para isso, mantemos 

as nossas sugestões de uma boa 
articulação entre cuidados, que 
passa por informação clínica clara 
e bidirecional e no futuro por 
protocolos de articulação que 
permitam ultrapassar estas e outras 
questões. 
Com os melhores cumprimentos
Tábua, 11 de abril de 2012
Os médicos de família do Centro 
de Saúde de Tábua

Anexo: 
Excerto da proposta apresentada ao ACES 
em dezembro de 2011 sobre a partilha de recursos 

“Temos conversado em reunião sobre os inúmeros pedidos que nos têm 
surgido por parte dos utentes para emitirmos credenciais para exames 
que lhes foram pedidos pelos hospitais em Coimbra. Alguns utentes até 
trazem credencial para realizar os exames no hospital, mas fazem-nos 
esse pedido para tentarem evitar a deslocação (o que é compreensível, 
dados os custos inerentes e a distância...); muitos utentes continuam 
a trazer uma carta do colega hospitalar solicitando que façamos nós 
a requisição dos referidos exames. A todos temos explicado que o 
hospital deve assegurar a realização desse exames e temos entregue 
à maioria dos utentes uma carta para entregar na consulta hospitalar, 
reiterando esta orientação. Temos tido alguma dificuldade em fazer os 
nossos utentes entender porque têm que fazer mais de 100Km para 
fazer uma simples colheita de sangue. É precisamente em relação 
a este aspecto que gostaríamos de fazer esta sugestão: não seria 
possível estabelecer algum tipo de articulação entre os laboratórios 
de análises clínicas e de radiologia de um centro de saúde do 
mesmo ACES e os respectivos serviços do IPO e CHUC? Não 
seria possível os utentes portadores de credencial de um destes 
hospitais fazerem as análises ou radiografias nesse CS, evitando 
assim uma deslocação tão grande? (…) permitiria uma poupança 
significativa para os utentes que já habitualmente se deslocam de 
táxi, ambulância ou transporte próprio para Coimbra. E para o 
SNS não iria acarretar custos adicionais. (…)”
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In Memoriam

Na minha última visita 
a Coimbra tomei 
conhecimento, “in loco”, 
da impossibilidade de 
realizar mais um habitual 

encontro com o Dr. Alberto Queiroz, 
dado o seu recente falecimento.
A humanidade evoluiu, a ciência 
atingiu patamares de excelência, a 
filosofia expandiu-se, a tecnologia 
impôs-se, o mundo ficou ao alcance 
de um gesto, todavia, a morte 
continua a ser algo de misterioso e 
de inaceitável.
A proximidade do infausto aconte-
cimento não permite ultrapassar o 
período de aprendizagem do luto e 
consequentemente espaço e tempo 
para uma reflexão cuidada sobre a 
sua vida e a sua obra.
No entanto, sinto que deveria, aqui e 
agora, tecer algumas considerações 
sobre o seu percurso profissional, 
detendo-me particularmente nos 
três anos de cumplicidade e de lutas 
comuns, que na Ordem dos Médicos 
(O.M.) desenvolvemos em prol de 
uma Medicina moderna mas e de 
qualidade.
Com a sua morte desaparece uma 
personalidade exemplar, simbólica, 
singular, com espírito inovador, livre e 
demolidor. O seu visível desassossego 
não retirava coerência ao seu ideário, 
nem espessura aos seus objectivos.
Homem feito para a luta, expressava 
o seu pensamento de forma directa, 
franca, veemente sem ser agressiva, 
mas, naturalmente sem esconder a 
sua matriz transmontana. Todavia, 
nunca se sentiu desenraizado 
em Coimbra, onde obteve a sua 
licenciatura em Medicina (1958) 
e desempenhou posteriormente 
actividades docentes, clínicas e sociais 
com um elevado padrão de qualidade, 
apanágio dos seus desempenhos ao 
longo de cinco décadas.
Completou o internato em Cirurgia 

Dr. Alberto Vilar Pereira 
Queiroz (1929-2012)

Geral com alta classificação em 
1972, ano em que se inscreveu no 
respectivo Colégio da O.M..
Desde cedo se dedicou à Cirurgia 
Vascular, tendo realizado prolongados 
estágios nessa área, nomeadamente 
em Lisboa (1964) no Serviço do Prof. 
Cid dos Santos, em Lausanne (1966) 
e em Paris (1969), como bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian.
Dado o seu pioneirismo, interesse 
e experiência nessa especialidade 
cirúrgica, então em grande desen-
volvimento e inovação em Portugal, 
não admira que tenha sido indicado 
para Membro da Comissão Nacional 
de Admissão para a Especialidade 
de Cirurgia Vascular (1981), sendo 
dos primeiros médicos admitidos no 
respectivo Colégio da O.M..
Ao longo dos tempos manteve 
assíduo contacto com todos os 
Centros de Cirurgia Vascular 
nacionais e estrangeiros reconhe-
cidos mundialmente pelos seus 
desempenhos inovadores e resul-
tados cirúrgicos excelentes.
Exteriorizava com grande natu-
ralidade a sua vivência cosmopolita, 
sem esconder a sua preferência 
pelo ambiente social de Alijó e de 
Coimbra, onde a proximidade com 
a sua roda de familiares e amigos, 
lhe permitia uma existência mais 
apelativa.
O seu grande sentido gregário e a 
sua desmedida determinação em 
defesa das Carreiras Médicas justifica 
que assumisse as responsabilidades 
inerentes à de Membro Fundador 
da Associação dos Médicos Hos-
pitalares.
O mesmo ideário congregador, 
eivado de realismo e de visão de 
futuro projectou-o como sócio 
fundador (1985) e Presidente 
da Direcção (1998-2000) da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
Cardiotorácica e Vascular.

Com a sua morte 
desaparece uma 

personalidade exemplar, 
simbólica, singular, com 

espírito inovador, livre e 
demolidor.
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Mostrou sempre necessidade de 
trabalhar em grupo, de reflectir em 
rede, mas de assumir em pleno as 
suas responsabilidades. Soube com 
persistência juntar profissionais, 
criando dinâmicas em torno de 
objectivos comuns, desde que os 
considerasse bem estruturados, 
realizáveis e eticamente inatacáveis. 
Com tal perfil público de actuação, 
não admira que cumprisse com 
êxito diversas nomeações de grande 
responsabilidade directiva. Entre 
outros, cito, Director do Serviço de 
Cirurgia do Hospital de Cabinda, 
durante a Guerra Colonial (1971-
1973), Membro da Direcção Clínica 
dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra (HUC) (1978-1985), 
Director do Serviço de Urgência 
dos HUC (1981-1988) e Director 
do Serviço de Cirurgia Vascular dos 
HUC (1987-1999).
Um profissional com as suas 
características estava talhado para 
dedicar a sua capacidade, labor e 
empenho à difícil gestão da O.M..
Foi Vice-Presidente da Secção 
Regional do Centro da O.M. du-
rante dois mandatos sucessivos 
e Presidente também nos dois 
mandatos seguintes.
O meu período de Bastonário na 
O.M. coincidiu com o triénio da sua 
última Presidência (1996-1998) na 
Secção Regional do Centro da O.M..
Foram tempos difíceis, de relações 
complicadas com a Indústria Farma-
cêutica e com a Associação Na-
cional de Farmácias. Os Médicos e 
as Instituições que os representavam 
eram ignorados ou torpedeados pelos 
políticos, vilipendiados por interesses 
privados, agredidos pela maioria da 
comunicação social, ameaçados pelos 
impérios tecnológicos, sendo apenas 
desejados e acarinhados pelos do-
entes.
No Conselho Nacional Executivo 
da O.M. o Dr. Alberto Queiroz tinha 
sempre um discurso didático, sem 
rodeios, directo, sintético sem lhe 
retirar conteúdo ou expressão. Por 
vezes parecia em ebulição, mas jamais 
perdia o realismo, triado por um 

sentido notável de justiça e de ética.
Pessoalmente devo-lhe o facto de 
ter posto ao serviço da O.M. doze 
anos de experiência institucional e 
particularmente que nunca tenha 
ocultado as cicatrizes de anteriores 
diferendos na O.M. e sempre nos 
fizesse acreditar, que vale a pena dar 
apenas pequenos passos, desde que 
na direcção certa.
Ensinou-nos a viver de forma racional 
sob a pressão dos acontecimentos, 
sempre com abertura à sociedade, 
disponível para a defesa e acolhimento 
das propostas sérias, e para a recusa 
de cânones inaceitáveis para a classe.
Nunca se serviu da O.M. para 
arbitrariamente exercer certos 
pequenos poderes e terá sido um 
dos que mais mereceu a Medalha de 
Mérito da O.M. que, em 2003, lhe foi 
concedida.
Devo-lhe um depoimento pessoal de 
análise ao meu curriculum profissional 
e social, que aceitou realizar para um 
livro de homenagem que os meus 
colaboradores entenderam editar, 
aquando dum dos meus aniversários.
A beleza e a bondade do seu teste-
munho cobriram-me de dignidade, da 
sua dignidade, sendo o seu gesto e as 
suas palavras, algo que me enterneceu 
e demonstrou a existência de uma 
amizade mútua e uma sintonia 
absoluta no pensamento e na acção.
Gostaria que este escrito repre-
sentasse um grito, mas também um 
escudo contra o eventual esque-
cimento duma personalidade a quem 
a classe médica bastante deve. As 
Instituições, como a O.M., valem pelas 
pessoas, que no momento asado 
a ela dedicaram o melhor do seu 
esforço e do seu saber. Lembrá-las 
é de certa forma cuidar do presente 
e do historial das respectivas Insti-
tuições, pois não haverá futuro, se 
ignorarmos os ensinamentos, as 
dificuldades e os êxitos do passado. 
E esses foram obtidos por pessoas 
como o Dr. Alberto Queiroz.

Carlos Ribeiro

Mostrou sempre 
necessidade de 
trabalhar em grupo, 
de reflectir em rede, 
mas de assumir 
em pleno as suas 
responsabilidades. 
Soube com 
persistência juntar 
profissionais, criando 
dinâmicas em 
torno de objectivos 
comuns, desde que 
os considerasse 
bem estruturados, 
realizáveis e 
eticamente inatacáveis.

Nunca se serviu 
da O.M. para 
arbitrariamente 
exercer certos 
pequenos poderes 
e terá sido um dos 
que mais mereceu a 
Medalha de Mérito da 
O.M. que, em 2003, lhe 
foi concedida.
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Já vi a doença mutilar ou matar 
de forma requintadamente atroz, 
mas a percepção descrita no filme 
de Ingmar Bergmam persiste 
inalterada na sua intensidade de 
soco, contendo em si um inferno tão 
pavoroso como o subentendido, nas 
ameaças de qualquer religião que o 
aceite e o preze:- haverá choro e 
ranger de dentes.
Não é preciso porém imaginar 
cenários, basta observarmos o 
nosso civilizado mundo.
O homem olha para os seus três 
filhos magros como esqueleto-
zinhos, olha para a meia-dúzia 
de olhos famintos, arregalados e 
ávidos que lhe seguem todos os 
movimentos, olha para as três bocas 
que se abrem, que se fecham e que 
mastigam, enquanto só ele come 
e pára; olha para os olhos da sua 
mulher tristes, e onde fulgem uns 
laivos de censura e de desdém, olha 
para os olhos dos seus velhos tristes, 
onde assoma o medo e uma imensa 
desolação, e, acabrunhado, sentindo 
que atabafa, levanta-se e sai. Dentro 
dele fervilha e cresce uma raiva de 
querer morder os que o esbulham, 
o oprimem e o enganam… E todos 
os dias se formam novos magotes 
destes homens e destas mulheres, 
enraivecidos porque encurralados, 
entre a fome dos seus e a sua 
impotência para os saciar… Juntem-
se alguns milhares destes homens e 
destas mulheres e lá virá outra vez a 
guerra com o seu rol de mais fome, 
de mais morte e de muita gente, 
muita gentinha a ganhar. Talvez 
tudo tenha sido cuidadosamente 

Nota da redacção: 
este artigo foi enviado para publicação 
no dia 28 de Abril.

O Extraterrestre Enigmático

Já morri há dois dias, já fui amortalhado, já entrei 
em decomposição e tresando, mas, não consigo 
adormecer…

planeado e tenha o acordo tácito do 
novo Hitler XX.
O velho grego cercado por esta gente 
que lhe tornou a morte preferível à 
vida, deixou bem expresso o motivo 
porque se matava.
No nosso país conhecido pela 
amenidade do seu clima, num dos 
Invernos mais suaves de que há 
memória, os velhos morrem às 
mãos cheias “transidos do frio ou 
da pneumónica que não houve”, e 
não há ninguém com voz audível, 
que grite “o rei vai nu”, tolhidos por 
este medo que nos avilta e denigre, 
empequenece e mói. Neste clima 
de terror-pânico induzido e atiçado 
pelos mandatários, propício a todos 
os abusos, os cidadãos atónitos e 
estarrecidos rezam e acalentam a 
esperança ténue, de que a crise se 
resolva e o país se cure, mesmo 
matando todos os doentes, todos 
os velhos, todos os dementes, todos 
os deficientes; e o poder instituído 
fá-lo, e para manter a ilusão, vai 
exterminando também a classe 
média com impostos, confiscos, 
taxas ou Ciclon B…
Dos pedidos de desculpa passaram 
às premonições de desgraça numa 
persistência avassaladora e feroz 
de hienas, que se atiram ao leão 
e o devoram vivo, depois de se 
certificarem cautelosamente, que 
este perdeu as garras e os dentes, 
a pujança e a força. Querem que o 
tom grosso com que nos ameaçam 
transmita credibilidade e firmeza, 
mas há nele um falsete de tenor 
eunuco.
Elegemo-los porque nos enganaram 

João Miguel Nunes “Rocha”

O homem olha para os 
seus três filhos magros 
como esqueletozinhos, 
olha para a meia-dúzia 

de olhos famintos, 
arregalados e ávidos que 

lhe seguem todos os 
movimentos, olha para 

as três bocas que se 
abrem, que se fecham e 
que mastigam, enquanto 
só ele come e pára; (…) 

olha para os olhos dos 
seus velhos tristes, onde 

assoma o medo e uma 
imensa desolação, e, 

acabrunhado, sentindo 
que atabafa, levanta-se e 
sai. Dentro dele fervilha 

e cresce uma raiva de 
querer morder os que o 

esbulham, o oprimem e o 
enganam…
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e porque desejávamos um futuro 
mas eles não vieram para nos salvar 
nem para construir ou semear. São 
mandatários do poder maligno que 
se apossou do mundo e vieram 
para esgaravatar na nossa miséria e 
aprofundá-la. Vieram ao saque…
A sua actuação amestrada não exige 
ideias, que aliás não têm, e por isso 
quando espontâneos, confrangem-
nos pela singeleza: tirar gravatas 
para poupar energia, exportar 
pastéis de nata, “plafonar” a 
Segurança Social aumentando-lhe a 
sustentabilidade… Hoje dizem uma 
coisa, amanhã dizem outra, com a 
mesma cara e a mesma desfaçatez…
De que massa é feita esta gentinha, 
que chega a pensar ter graça, 
quando ironiza sobre o regresso 
dúbio dos subsídios que roubaram, 
indiferentes ou ofuscados pelo 
próprio esplendor sem sequer 
verem, os cumes do desespero 
e da angústia dos seres humanos 
infelizes, para quem esse dinheiro 
era vital. Que massa enformará 
esse senhor que deu espectáculo 
público, em lamentos plangentes, 
sobre os montantes que aufere e 
não suscitou sequer a verificação 
da inconstitucionalidade do confisco 
permanente dos dois salários anuais, 
aos funcionários públicos e aos 
velhos… Chegam ao desplante de 
quererem imputar aos cidadãos a 
culpa da dívida do país; que raio, eu 
nunca pedi empréstimos ao banco 
mas o meu vizinho fê-lo para ter uma 
habitação, e depois de muitos anos a 
pagá-la, deixando de poder fazê-lo, 
o banco sem dó, ficou-lhe com o 
pago e com a casa mas manteve-lhe 
a dívida… Não enxergo a culpa do 
meu vizinho ou a minha, ou a dos 
que tendo-se endividado, continuam 
a pagar ou já pagaram…
Após quase um ano de governação 
persistem nas lamúrias e desculpam-
se com o passado, que são eles 
mesmos, e com a “troica”. Para além 
disso, o que fizeram?
Aumentar todos os impostos, 
provando que as promessas pré-
eleitorais foram um embuste.
Colocar longe do cidadão do 

interior, tudo o que este, também, 
paga.
Alterar todos os contratos, logrando 
os portugueses e enxovalhando 
com uma nódoa indelével, a boa fé 
e a credibilidade do Estado.
Dizer aos nossos filhos que não há 
lugar para eles na terra onde estão 
as suas raízes e os ossos dos seus 
antepassados
Fazer negócios ruinosos, como o 
de vender por quarenta milhões 
de euros o que custou dezenas 
de milhares de milhões de euros 
ao contribuinte, e ao depositante 
também o seu pecúlio.
Vender aos estrangeiros o nosso 
país e a nossa independência, o que 
configura um crime de traição e 
como tal devia ser punido…
Fazer os portugueses corar de 
vergonha pelo modo obsequioso, 
servil e abjecto, como se curvam 
aos poderosos e lhes dão o dinheiro 
do contribuinte esbulhado e tratado, 
arrogante e iniquamente.
Privatizar, privatizar, privatizar. Taxar, 
taxar, taxar. Confiscar, confiscar, 
confiscar.
Do pouco de bom que resta, 
atiraram-se agora ao SNS e sob o 
pretexto de o tornar melhor e mais 
barato, vão privatizá-lo…
Mesmo admitindo como certo, 
que a parcela dos lucros legíti-
mos será integralmente paga, 
não pelo contribuinte, mas pelo 
extraterrestre enigmático respon-
sável pelo nascimento e pelo 
crescimento de grandes fortunas 
entre nós, haverá, mesmo assim, a 
grande probabilidade dos privados 
intervenientes no negócio se deixa-
rem possuir pela ambição (os ricos 
são-no porque amealham e não por 
dar) e depois de ferrarem os dentes 
na saúde, quererem desenterrar 
tesouros da doença, arrancar 
dobrões de ouro às terapêuticas, 
espremer a angústia em jorros de 
euros luzentes, depenicar na agonia 
e na dignidade…

A sua actuação 
amestrada não exige 
ideias, que aliás 
não têm, e por isso 
quando espontâneos, 
confrangem-nos pela 
singeleza: tirar gravatas 
para poupar energia, 
exportar pastéis 
de nata, “plafonar” 
a Segurança Social 
aumentando-lhe a 
sustentabilidade… 
Hoje dizem uma coisa, 
amanhã dizem outra, 
com a mesma cara e a 
mesma desfaçatez…

O P I N I Ã O  
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Robert Willan 
e Paul Langerhans
Artigo sobre duas figuras da história da Medici-
na, da Dermatologia e a ilha da Madeira: Robert 
Willan e Paul Langerhans. Relato escrito a propó-
sito de uma efeméride.

Tempos houve, durante o século XIX 
e parte do século XX, em que a ilha 
da Madeira era bastante procurada 
quer como instância de veraneio, 
quer em especial por doentes 
de tuberculose, na esperança de 
efeitos climáticos benéficos que as 
terapêuticas de então poucas vezes 
proporcionavam. 
De entre as personagens que por 
este motivo recorreram à estadia na 
cidade do Funchal (Fig.1), destacam-
se dois médicos que fazem parte da 
história da Medicina, e em especial 
da Dermatologia: Robert Willan 
(1757-1812) e Paul Langerhans 
(1847-1888). Ambos repousam no 
cemitério inglês da ilha.
Foi há 200 anos, em Outubro de 
1811, que Robert Willan (Fig.2) 
chegou à Madeira1, para se tratar da 
tuberculose pulmonar diagnosticada 
no ano anterior. Infelizmente, após 
uma breve melhoria inicial, faleceu 
em Abril de 1812, na idade de 55 
anos.
Relembremos os principais dados 
do seu currículo (1,2). Nascido em 
Inglaterra, a 12 de Novembro de 
1757, fez brilhantes estudos médicos 
na Universidade de Edimburgo, 
então considerada a melhor da Grã-
Bretanha. Foi aluno do anatomista 
Alexandre Monro, de William Cullen, 
o primeiro que aplicou o método de 
Lineu na classificação das doenças, 
e de Andrew Duncan autor de uma 
compilação de diversas observações 
clínicas muitas das quais de 
dermatoses. Em 1780 defende a sua 
tese, em latim, sobre “inflamação do 
fígado” e é admitido como membro 

da Royal Medical Society. Em Junho 
de 1783 obtém o grau de “doctor”. 
Aos 23 anos resolve instalar-se em 
Londres trabalhando gratuitamente 
num dispensário público na 
Carey Street, nº 6, um dos muitos 
dispensários que estavam a ser 
criados em Londres por obras 
filantrópicas, destinados às classes 
pobres. Notemos que o acesso à 
carreira médica nas instituições 
hospitalares oficiais era vedado 
aos médicos não licenciados pela 
Universidade de Londres... Dedicou-
se aos problemas da saúde pública, 
à profilaxia das doenças infecciosas 
e às doenças cutâneas: - chamou 
a atenção para a importância da 
mortalidade infantil em Londres 
(1/3 de mortes eram antes da idade 
dos 2 anos), para as condições 
insalubres das áreas de maior 
incidência de tuberculose, sobre 
os cuidados de higiene sanitária, 
defendeu a vacinação anti-variólica 
e interessou-se, em especial, pelas 
doenças cutâneas.  
Com efeito, na história da 
Medicina, o seu nome está ligado 
essencialmente à dermatologia. 
Foi o iniciador da ordenação e da 
precisão da terminologia, então 
caótica, da semiologia cutânea e da 
nomenclatura das doenças cutâneas, 
já tentada pelo médico vienense 
Joseph Plenck (1735-1807).  
Em 1808 publica o livro “On cutaneous 
diseases”(Vol.I)  especificando no 
prefácio o seu objectivo :- alterar a 
orientação dos anteriores autores 
que “empregam o mesmo termo 
para denominações muito variáveis, 

A. Poiares Baptista
Professor Catedrático 

de Dermatologia, jubilado.
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1 Recordemos que a Europa estava em 
plena guerra napoleónica. Em Julho 
de 1810, Portugal é invadido pela 3ª 
vez pelo exército francês comandado 
por Massena. Em Março de 1811 este 
inicia a retirada perante as defesas das 
linhas de Torres Vedras guarnecidas 
pelas tropas inglesas e portuguesas 
sob o comando de Wellington. A 
guerra na península ibérica terminou 
em 1814. Perante a situação na Europa 
e a importância estratégica da ilha da 
Madeira, a Inglaterra mantinha na 
ilha, desde 1801, uma importante 
armada e um contingente militar, 
comandado pelo General H. Clinton, 
que permaneceu  para além do fim 
dos conflitos (1815).
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dando vários nomes aos diferentes 
estados de uma mesma doença”. 
Acrescenta que “no que diz respeito 
às doenças da pele, convém: - fixar a 
terminologia médica de acordo com 
definições adequadas; - constituir 
divisões gerais ou ordens das 
doenças atendendo às circunstâncias 
peculiares da sua aparência, 
descrevendo os seus aspectos 
principais e particulares e também 
as formas especificas; - classificar e 
denominar as que anteriormente 
não tivessem sido diferenciadas; - 
especificar o modo de tratamento 
para cada doença”. Descreve com 
relativo rigor as diversas alterações 
cutâneas, classificando-as em 8 
ordens: pápulas, escasmas, maculas, 
exantemas, bolhas, vesículas, 
pústulas, tubérculos, lesões estas 
que serão designadas, por Thomas 
Bateman, por “lesões elementares”. 
Ao mesmo tempo descreve 119 
doenças individualizadas pelas 
características das lesões ele-
mentares, sede, agrupamento, 
associação a outros sintomas, 
evolução, etc. O livro incluía uma 
iconografia a cores, pintada à 
mão, das lesões elementares e de 
33 dermatoses o que o tornava 
dispendioso e por isso pouco 
acessível. Contudo a publicação, 
embora inacabada, constituiu uma 
revolução médica, com grande valor 
pedagógico porque apresentava 
simultaneamente uma nomenclatura 
semiológica compreensiva e um 
método mais lógico da descrição 
clínica. Foi traduzido em alemão, 
mas, curiosamente, nunca o foi em 
francês. Pela mesma época, o ensino 
das doenças da pele era dominado 
sobretudo por Jean-Louis Alibert 
(1768-1837), do Hospital St. Louis 
(Paris) que publicou, entre 1806 
e 1833, quatro importantes obras 
também com abundante iconografia, 
mas seguindo os clássicos métodos 
de inspiração hipocrática e galénica 
(2): - as doenças eram agrupadas 
segundo as duas categorias 
habituais, as do couro cabeludo 
e as do resto do corpo, proponha 
uma classificação das dermatoses 

seguindo os métodos dos naturalistas 
(“J’ai adopté pour la classification 
des dermatoses la méthode des 
botanistes”, a bem conhecida “L’arbre 
des dermatoses”), utilizando uma 
nomenclatura um tanto confusa, por 
vezes inesperada, de raízes gregas, 
empregando termos comuns, como 
“dartres”, efélides e cancróides, com 
significados muitos diversos, etc. 
Contudo as ideias de R.Willan eram 
defendidas e difundidas, no mesmo 
hospital de St. Louis e na mesma 
época, pelo seu aluno L.T. Biett 
(1781-1840) que fizera uma visita 
a Londres em 1816, convivera com 
Th. Bateman e voltara “entièrement 
converti au système du médecin anglais 
Willan ». As lições, coligidas pelo seu 
aluno A.Cazenave (1802-1877) e 
por H.E. Schedel, foram publicadas 
em 1828, tendo tido várias edições, 
embora com um número limitado 
de estampas: “Abrégé pratique des 
Maladies de la peau, d’après les 
auteurs les plus estimés et surtout 
d’après les documents puisés dans 
les leçons cliniques de M. le Docteur 
Biett, médecin de l’Hopital Saint-
Louis”(3). Acentuando as diferenças 
de métodos entre Biett (e por 
consequência de R. Willan) e Alibert, 
escrevem no prefácio: -”Pelo seu 
ensino brilhante o Sr. Professor Alibert 
tinha chamado as atenções sobre o 
hospital S.Luis mas não tinha, por assim 
dizer, que salientado o lado pitoresco 
de um assunto cuja seriedade parecia 
desaparecer perante a sua palavra 
picante e espiritual”. E acrescenta”que 
desde há alguns anos um outro ensino, 
um ensino grave, se elevava no mesmo 
hospital; o Sr. Biett via em cada dia 
crescer o número de auditores atraídos 
pelas suas lições clínicas. Ali, as doenças 
da pele eram ensinadas, demonstradas 
por assim dizer, com um método e uma 
nova clareza; o diagnóstico era feito 
com cuidado; o tratamento era seguido 
com uma actividade prudente”.
Também como escreveu o professor 
A. Hardy (1885), do mesmo hospital, 
“On s’amusait avec Alibert sous les 
tilleuls,… on allait s’instruire dans les 
salles de Biett…”(4). Alibert, embora 
aceitando as ideias de Willan, 

Fig.1 - Funchal (litografia de William 
Westall, 1781-1850)

Fig. 2 - Robert  Willan (1757-1812)

Fig. 3 - Estampa de R. Willan (1808)                                  
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defendia a sua opinião, pois sendo 
médico hospitalar, contrariamente 
a Willan, observava regularmente 
os doentes :  “placé sur un théatre 
où ces maladies se présentent et se 
renouvellent sans cesse, j’ai pu mieux 
qu’un autre débrouiller la confusion 
introduite dans les travaux des anciens: 
j’ai pu suivre la marche, les périodes, 
le déclin, les recrudescences, les 
métamorphoses des divers exanthèmes. 
C’est dans les hôpitaux que leurs traits 
caratéristiques se prononcent avec 
plus d’évidence et plus d’énergie parce 
qu’on les contemple dans toutes les 
époques de leur existence” (« Précis 
théorique et pratique sur les maladies 
de la peau”, 1810) (5). Embora alguns 
autores, tal como Bazin, tivessem 
ainda seguido a opinião de Alibert, 
em poucos anos os ensinamentos 
de Willan foram sendo adoptados e 
aperfeiçoados por todas as escolas 
de dermatologia. Para J.T.Crissey e 
L.C.Parish (1981), autores norte-
americanos e historiadores da 
dermatologia, o livro de Willan 
e Bateman “foi o primeiro livro 
de dermatologia que pode ser 
lido por um dermatologista 
moderno com um grau razoável de 
compreensão”(6).
No inverno de 1810, R. Willan tem os 
primeiros sintomas de tuberculose 
pulmonar e, como acima indicamos, 
em Outubro de 1811 decide fazer 
uma cura na ilha da Madeira. Faleceu 
a 7 de Abril de 1812 (Fig.4).
A obra de Willan foi continuada pelo 
seu aluno e colaborador, Thomas 
Bateman (1778-1821), também 
licenciado em Edimburgo, e exposta 
no livro publicado em 1813, “A 
pratical synopsis of cutaneous diseases 
according to the arrangement of Dr. 
Willan” tendo tido marcada influência 
no mundo médico. Entre nós, temos 
como exemplo a obra de Bernardino 
António Gomes, editada em 1820, 
“ENSAIO DERMOSOGRAPHICO ou 
Succinta e Systematica descripção das 
DOENÇAS CUTANEAS conforme os 
princípios e observações dos Doutores 
Willan e Bateman com indicação dos 
respectivos remédios aconselhados 
por estes celebres authores, e alguns 

outros”2 (7). Nele inclui uma estampa 
copiada do livro “Synopsis” e outras 
das “Delineations of Cutaneous 
Diseases” (1817) também de 
Bateman, às quais acrescenta uma 
gravura pessoal, “absolutamente 
original” representando “um preto 
com Boubas”3.
Em conclusão, a aceitação e a 
difusão dos ensinamentos de Robert 
Willan justificam o facto de ter sido 
considerado, em Fevereiro de 1999, 
pela Royal Society of Medicine, o 
“Dermatologist of the Millennium”(1).

Como indicamos acima, outro 
nome grande da história da 
Medicina também recorreu ao 
clima da Madeira para se tratar da 
tuberculose: Paul Langerhans 
(Fig.5).
O seu curriculo foi bem diferente 
(8,9). Nascido em Berlim, em 25 de 
Julho de 1847, de família muito ligada 
à medicina (pai, dois irmãos e um 
tio materno médicos de renome), 
estudou inicialmente na Faculdade 
de Medicina de Jena e depois na 
de Berlim. Teve como professores 
Emil Du Bois-Reymond (fisiologista), 
Rudolfo Wirchow (patologista) 
e Julius Cohnheim (histologista), 
mestres já de grande prestígio. 
Estes dois últimos tiveram grande 
influência no seu futuro. 
Em 1869 recebe o diploma de 
médico. 
Contudo, em 1868, isto é, ainda 
como aluno, aplica-se a estudar 
sob a orientação de Cohnheim, a 
inervação da pele humana em lâminas 
histológicas coradas pelo método de 
impregnação pelo ouro. Descreve 
células não pigmentadas, dendríticas, 
situadas na epiderme, sobretudo 
na camada espinhosa (Fig.6). A 
configuração e a coloração pelo ouro 
levam-no a admitir serem células 
do sistema nervoso cutâneo, como 
receptores intra-epidérmicos (“Ueber 
die Nerven der Menschlihen Haut” – 
Virchow Arch, 1868, 44:325-37).
No ano seguinte, descreve na 
tese de formatura (“Beitrage 
zur mikroscopichen anatomie der 

2 Bernardino António Gomes justifica 
a importância da obra de Willan e 
Bateman escrevendo na “Prefação” 
do seu livro, a que chama “opúsculo”, 
que as causas da “escacez de 
conhecimentos” das doenças cutâneas 
são devidas “à multiplicidade, que há, de 
enfermidades cutâneas, e a semelhança, 
que a maior parte dellas tem entre 
si, pelo menos em algum período da 
sua carreira, constituem a principal, 
porque fazem que observadores 
pouco attentos forçosamente hão 
de ser menos expertos nesta sorte 
de enfermidades”  E  acrescenta: 
”Deve ajuntar-se a estas causas outra 
proveniente talvez das que tenho 
ponderado, a qual particularmente 
tem coberto de tão espessas trevas 
esta provincia da sciencia medica, 
que muito hade custar a deslindar a 
sua topographia antiga e a traçar a 
moderna. Fallo do sentido diverso e 
vago ou indefinido, em que aqui todos 
os escriptores sobre doenças cutâneas, 
tem empregado muitos termos”. Dá 
como exemplos de “confusão” os 
termos lepra, elephantiase e pústula 
“tomados em um sentido tão diverso 
ou tão vago, que he quasi um synonimo 
de enfermidades cutâneas”. É contudo 
de notar que B. António Gomes 
faz algumas criticas aos critérios 
de Willan e Bateman e de Alibert, 
propondo, baseado na sua experiência, 
algumas modificações nosológicas 
(ou “dermosographicas”), como por 
exemplo, “transfere o género vitiligo, 
da ordem Tubérculos, em que os 
doutores Willan e Bateman o havião 
collocado, para a ordem “Manchas”, 
considera que os termos “sarampo, 
sarampão” exprimem variedades de 
Rubéola e o “sarampelo” a Roseola, 
que certas “espécies syphiliticas” 
devem formar um “novo género” que 
denomina “Syphilirodes, derivado de 
Syphilis e Leprodes”, porque ela se 
assemelha à “lepra syphilitica”, etc.
3 A gravura, de muito boa qualidade, foi 
desenhada por Julien Paltière, no Rio 
de Janeiro e gravada em cobre por Van 
der Berghe, em Paris.

Fig. 4 - Lápide da campa de R. Willan
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bauchspeichel druse” – Inaugural-
dissertation. Berlim, Gustav Lange, 
1869), efectuada no Instituto de 
Patologia de R.Wirchow, outra 
“novidade” histológica, agora no 
pâncreas. Descreve, dispersos pelo 
órgão, pequenos agrupamentos de 
células poligonais, homogéneas, com 
núcleo redondo, sem nucléolos, 
de 0,1 a 0,24 mm de diâmetro 
(Fig.7). Não lhes atribuiu funções 
específicas. 
O verdadeiro significado e a 
enorme importância biológica e 
fisiológica destes achados foram 
descobertos anos depois, já após o 
seu falecimento. 
É em 1901 que o patologista norte-
americano Eugene Opie demonstra 
que a insulina é secretada pelas 
células pancreáticas descritas por 
Langerhans e que o histologista 
francês E.Laguesse, de Lille, havia 
designado, em 1893, por ilhotas 
de Langerhans.  Sabe-se hoje que 
estas ilhotas são constituídas por 
4 tipos de células que produzem  
diferentes hormonas secretadas 
directamente na circulação 
sanguinea:- a insulina, pelas células 
beta, o glucagon, pelas células alfa, 
a somatostina, pelas células delta 
e o polipeptidio pancreático, pelas 
células F.
 Em relação às células observadas 
na epiderme, só após o ano de 
1973, isto é, decorridos cerca 
de cem anos, é que se inicia 
a descoberta do valor destas 
células actualmente e justamente 
chamadas células de Langerhans. 
Na realidade, integram-se no vasto 
sistema imunitário das células 
dendriticas, estudado desde 1973 
por R.M.Steinman, recentemente 
galardoado com o Prémio Nobel. 
São incontáveis os trabalhos 
científicos que demonstram a 
sua enorme importância nos 
mecanismos imunológicos.
Recordemos que as células de 
Langerhans são células residentes 
na epiderme (representam 2 a 4% 
das células da epiderme), estão 
presentes em certas mucosas 
epiteliais, na derme, nos gânglios 

e no timo, e são caracterizadas 
pela presença no seu citoplasma, 
em microscopia electrónica, dos 
grânulos ou corpos de Birbeck. São 
células do sistema monocitário e 
macrofágico, derivadas de células 
percursoras da medula óssea 
CD34++ comuns aos polinucleares 
e aos macrofagos durante o 
desenvolvimento embrionário. 
Tem múltiplas funções imunitárias, 
mais ou menos complexas, 
enumeradas por G. Rodrigo e col.: 
- “em reacções imunoalérgicas, 
como o eczema de contacto 
alérgico (células processadoras e 
apresentadoras de antigénios a 
linfócitos T) e no eczema atópico; 
- na elaboração de resposta 
imune contra agentes infecciosos 
cutâneos; - no desencadeamento 
ou manutenção da resposta 
inflamatória cutânea em doenças 
autoimunes (apresentação de 
auto-antigénios) e na psoríase; - na 
patogenia da reacção do enxerto 
contra hospedeiro; - na defesa 
anti-neoplásica”(10).
Contudo, e naturalmente antes da 
“era imunológica”, foram vários 
os autores que defenderam a 
hipótese de Langerhans, de serem 
células do sistema nervoso. De 
entre eles destacamos a tese de 
doutoramento do dermatologista, 
Professor João Ferreira Marques 
(11), apresentada em 1941, na 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
com o titulo “Contribuição para 
o estudo da histologia, fisiologia e 
génese dos elementos de Langerhans 
na pele humana”4. De notar que 
a ideia de Ferreira Marques, 
destas células serem células 
a que poderíamos chamar da 
defesa “sensitiva”, envolvendo o 
organismo, tem algum fundamento 
numa época em que havia um 
quase total desconhecimento 
das reacções imunológicas. Serão 
“células sentinelas”, não do sistema 
nervoso periférico mas do sistema 
imunitário. 
É de referir também um estudo que 
alguns autores afirmam ter sido 
utilizado por L. Aschoff (1866-1942) 

4 O trabalho foi iniciado em Zurique, 
no serviço de Bruno Bloch, depois 
continuado em Paris, com A. Civatte 
e terminado no IPO de Lisboa, com 
o apoio de Celestino da Costa. 
Utilizando o método da impregnação 
pelo ouro, descreve com pormenor 
as características das células, com 
“duas espécies de prolongamentos: 
uma constituída quase sempre por 
um único que se dirige para a basal” e 
outra, “formada por todos os restantes, 
que se dirigem para a periferia - 
prolongamentos de captação providos 
de dispositivos terminais” de formas 
variáveis. Ferreira Marques conclui 
que estas células que designa de 
“elementos de Langerhans”, “são 
células de Schwann emigradas na 
epiderme” mantendo no seio da 
epiderme um verdadeiro sistema que, 
pelo seu plano de captação, envolve 
o organismo e se põe em contacto 
com o mundo exterior e que pelos 
seus prolongamentos de transmissão 
se liga ao sistema nervoso periférico”. 
Para este sistema propõe a designação 
de “sistema sensitivo intraepidérmico” 
perfilhando de certo modo a opinião 
de Langerhans.

Fig. 5 - Paul Langerhans 
(1847-1888)

Fig. 6 - Células de Langerhans 
(coloração pelo ouro)   

Fig. 7 - Ilhota de Langerhans                                                                                             
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quando estabeleceu o conceito 
do sistema reticuloendotelial. O  
trabalho, efectuado em colaboração 
com F. Hoffman, no laboratório 
de R. Virchow, tinha o intuito de 
estudar o sistema macrofágico com 
injecção endovenosa de cinábrio 
(sulfureto de mercúrio) em coelhos 
e em cobaias; verificaram que o 
produto era fixado em células da 
medula óssea, capilares e no tecido 
conjuntivo hepático. 
Após a formatura, em 1870, 
P. Langerhans participa numa 
expedição cientifica antropológica, 
etnográfica e médica, no Egipto, Síria 
e Palestina. Regressado à Alemanha, 
é médico do exército durante a 
guerra franco-prussiana (1870-
1871). Logo após, com o apoio de 
R. Wirchow, é nomeado professor 
de patologia na Universidade de 
Freiburg im Bresgrau. Decorridos 
3 anos, em 1874, aos 27 anos, 
é-lhe diagnosticada a tuberculose 
razão pela qual recorre a estadias 
em Capri, na Suíça e, em 1875, na 
Madeira, na cidade do Funchal. Aqui 
permaneceu 13 anos, casou em 
1885, exerceu a profissão, escreveu 
dois artigos sobre a tuberculose 
(1884, 1888) e, facto de salientar, 
efectuou também estudos sobre 
os invertebrados da fauna marinha 
da região cujos resultados, nos 
quais descreve cerca de 50 novas 
variedades, foram apresentados na 
Real Academia de Berlim, de 1879 
a 1884. Em 1885, publica um livro 
sobre uso e costumes da Madeira 
(“Handbuch fur Madeira”, Berlin,  
August Hirschwald, 1885).
Faleceu a uma semana do seu 
aniversário, em 20 de Julho de 
1888, na idade de 41 anos. Está 
igualmente sepultado no cemitério 
dos ingleses5.
Por todas estas razões, Paul 
Langerhans é considerado 
como um dos grandes nomes da 

investigação médica e biológica. 
A precocidade dos dois achados 
histológicos, embora não tenha 
chegado a antever ou a conhecer 
a sua importância cientifica, a 
diversidade da sua actividade 
intelectual, abrangendo a medicina, a 
biologia, a etnografia, a antropologia e 
a sociologia, a perseverança na acção 
procurando ultrapassar a adversidade 
da doença e certamente os poucos 
meios materiais de que dispunha, 
são provas de uma excepcional per-
sonalidade. 
A sua memória não tem sido 
esquecida. Em 1988, as Sociedade 
Alemã de Dermatologia, a Socie-
dade Internacional de Imunologia 
Dermatológica e a Sociedade Ale-
mã de Diabetologia assinalaram 
o centenário da sua morte com 
uma cerimónia no Funchal com 
a presença, de entre outros, 
dos Professores Christophers, 
presidente da Sociedade de 
Dermatologia,  Braun Falco, então 
Presidente do Comité Internacional 
de Dermatologia, K. Wolff (Viena) e 
Bjorn Hausen, além das autoridades 
e personalidades locais dos 
Serviços de Saúde e do Cônsul 
da Alemanha. No mesmo ano 
também a Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal e 
Centro Hospitalar do Funchal 
promoveram uma sessão científica 
de homenagem6.

                                                      

5 A campa tem na lápide de identificação, a 
seguinte citação, em grego, da Odissseia de 
Homero :  “Nem o meu coração deseja mais 
tempo para estar vivo e ver a luz do sol” (7).
6 Sinceros agradecimentos ao nosso colega 
Dr. Luís Camacho de Freitas, do Funchal, pelo 
envio das fotografias das campas de R. Willan 
e de P. Langerhans e pelas informações sobre 
as homenagens havidas.  
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