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conselho científico

PRESIDENTES DOS COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES

		

		

ANATOMIA PATOLÓGICA: Pedro Oliveira
ANESTESIOLOGIA: Paulo Ferreira de Lemos
ANGIOLOGIA/ CIRURGIA VASCULAR: José Fernandes e Fernandes
CARDIOLOGIA: Mariano Pego
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA: José Monterroso
CIRURGIA CARDIOTORÁCICA: Manuel Antunes
CIRURGIA GERAL: Pedro Coito
CIRURGIA MAXILO - FACIAL: Paulo Coelho
CIRURGIA PEDIÁTRICA: Paolo Casella
CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA: Victor Santos Fernandes
DERMATO - VENEREOLOGIA: Manuela Selores
DOENÇAS INFECCIOSAS: Fernando Maltez
ENDOCRINOLOGIA - NUTRIÇÃO: Mário Rui Guerreiro Mascarenhas
ESTOMATOLOGIA: Rosário Malheiro
FARMACOLOGIA CLÍNICA: H. Luz Rodrigues
GASTRENTEROLOGIA: José de Almeida Berkeley Cotter
GENÉTICA MÉDICA: Jorge M. Saraiva
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA: João Silva Carvalho
HEMATOLOGIA CLÍNICA: Alexandra Mota
IMUNOALERGOLOGIA: Elza Tomás
IMUNOHEMOTERAPIA: Maria Helena Alves
MEDICINA DESPORTIVA: Paulo Beckert Rodrigues
MEDICINA FISICA E DE REABILITAÇÃO: Cecília Vaz Pinto
MEDICINA GERAL E FAMILIAR: José Silva Henriques
MEDICINA INTERNA: António Martins Baptista
MEDICINA LEGAL: Teresa Magalhães
MEDICINA NUCLEAR: Maria do Rosário Vieira
MEDICINA DO TRABALHO: António Miguel Moreira Pires
MEDICINA TROPICAL: Lopes Martins
NEFROLOGIA: João Ribeiro Santos
NEUROCIRURGIA: Ernesto Carvalho
NEUROLOGIA: José Fernando da Rocha Barros
NEURORRADIOLOGIA: João Abel Marques Xavier
OFTALMOLOGIA: Rui Daniel Mateus Barreiros Proença
ONCOLOGIA MÉDICA: Maria Helena Gervásio
ORTOPEDIA: Paulo Felicíssimo
OTORRINOLARINGOLOGIA: Artur Condé
PATOLOGIA CLÍNICA: Manuel Cirne Carvalho
PEDIATRIA: José Manuel Santos
PNEUMOLOGIA: Henrique Queiroga
PSIQUIATRIA: Luiz Carlos Viegas Gamito
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: Manuel Pedro Soares Monteiro
RADIODIAGNÓSTICO: Isabel Ramos
RADIOTERAPIA: Ângelo Oliveira
REUMATOLOGIA: a designar
SAÚDE PÚBLICA: Eduardo Rodrigues Duarte
UROLOGIA: José Palma dos Reis

COORDENADORES SUBESPECIALIDADES

CARDIOLOGIA DE INTERVENÇÃO: Vasco Rui da Gama Ribeiro
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: Augusto Ribeiro
ELECTROFISIOLOGIA CARDÍACA: Pulido Adragão
EEG/NEUROFISIOLOGIA: Maria Regina Andrade
GASTRENTEROLOGIA PEDIÁTRICA: Fernando Augusto Conceição Pereira
HEPATOLOGIA: Rui Marinho
MEDICINA INTENSIVA: Rui Paulo Moreno
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA: Coelho Rosa
NEONATOLOGIA: Daniel Virella
NEUROPEDIATRIA: Célia Barbosa
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: Lucília Antonieta Caseiro Norton

COORDENADORES COMPETÊNCIAS

ACUPUNCTURA MÉDICA: João Pires
EMERGÊNCIA MÉDICA: Carlos Mesquita
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: Filipa Carneiro
HIDROLOGIA MÉDICA: Luís Cardoso Oliveira
MEDICINA DA DOR: Beatriz Gomes
MEDICINA FARMACÊUTICA: Ana Maria Nogueira
MEDICINA HIPERBÁRICA: Oscar Camacho
Eleições em OUTUBRO/2012
Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, Farmacologia Clínica, Hematologia Clínica, Medicina Física e de Reabilitação,
Medicina Legal, Medicina Tropical, Neurocirurgia, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Radiodiagnóstico,
Cardiologia de Intervenção, EEG/Neurofisiologia Clínica, Electrofisiologia Cardíaca, Gastrenterologia Pediátrica, Medicina
da Reprodução, Nefrologia Pediátrica, Neuropediatria, Oncologia Pediátrica, Ortodoncia, Gestão dos Serviços de Saúde e
Patologia Experimental
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Código Deontológico
Disposições gerais
capítulo I
Princípios gerais

Artigo 1.º
(Deontologia Médica)
A Deontologia Médica é o conjunto de regras de natureza ética que,
com carácter de permanência e a necessária adequação histórica na
sua formulação, o médico deve observar e em que se deve inspirar no
exercício da sua actividade profissional, traduzindo assim a evolução
do pensamento médico ao longo da história e tem a sua primeira formulação no código hipocrático.
Artigo 2.º
(Âmbito)
1. As disposições reguladoras da Deontologia Médica são aplicáveis
a todos os médicos no exercício da sua profissão, independentemente
do regime em que esta seja exercida.
2. O disposto no número anterior não é prejudicado pelo facto de, num
caso concreto, em face da legislação em vigor, não ser possível a sua
aplicação ou sancionada a sua violação.
3. Nas circunstâncias do número anterior, as disposições deste Código
mantêm-se com carácter indicativo ético, podendo ser alegadas designadamente para efeito de objecção de consciência.
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editorial

Legitimidade
democrática

No passado dia 12 de Setembro, o ISCTE promoveu um debate sobre as reformas na saúde,
intitulado “Portugal no contexto das Reformas de Saúde: um olhar das Ciências Sociais”, no
qual participaram académicos estrangeiros e algumas conhecidas personalidades do sistema
de saúde português.
Reflectiu-se, em português e
francês com sotaque canadiano,
sobre a crise dos Sistemas de
Saúde e do Serviço Nacional de
Saúde.
Depois de assistir a excelentes
conferências, na minha intervenção como comentador convidado
contestei o conceito de que os
sistemas de Saúde estejam em
crise, particularmente naquilo que
concerne o Serviço Nacional de
Saúde.
6 | Setembro | 2012

Não é aceitável dizer-se que está
em crise um Serviço que contribui
para os nossos extraordinários
indicadores de Saúde, que não
exclui ninguém, à partida, e que
tem um custo per capita muito
inferior à média da OCDE.
Consequentemente, a apregoada
crise do SNS não é devida a
factores intrínsecos mas sim devida
a factores extrínsecos. A “crise” do
SNS é essencialmente uma crise de
financiamento desencadeada pelas

dificuldades económicas do país.
Não é o SNS que está em crise, é
Portugal que está em crise.
Por isso mesmo, quando discutimos a alegada crise na Saúde,
se queremos ser verdadeiros
somos obrigados a discutir a crise
do país e, quando pretendemos
defender o SNS, os Doentes e
os Médicos, temos de apontar
caminhos e soluções alternativas
para a resolução dos problemas
colectivos.
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serviço nacional de saúde, equivalem
ao valor de salários de toda a função
pública.
Apesar de conseguir hoje financiamentos a taxas inferiores a dois por
cento, o governo continua a pagar os
juros agiotas contratados na Banca
nos tempos negros de Sócrates.
Poderia colocar dívida internamente
através de certificados de aforro a uma
taxa de três por cento, mas prefere
pagar ao FMI a cinco.
A esta iniquidade juntam-se as rendas
pagas pelas PPP, em particular as
rodoviárias. Neste modelo de negócio,
garantem-se rentabilidades obscenas
às concessionárias, da ordem dos 17%
[segundo um estudo da Ernst &
Young podem chegar aos 25%!].
A renegociação dos contratos constitui
uma exigência da Troika, mas os
privados mantêm os seus privilégios
intactos, até hoje. O governo deveria
suspender de imediato os pagamentos
e obrigar à redução das rendas. Em
alternativa, poderia nacionalizar,
pelo seu justo valor, os equipamentos
concessionados; ou até alargar os
prazos da concessão, desde que passasse
a receber rendas, em vez de as pagar.
O terceiro dos roubos institucionalizados consiste na extorsão, através
da factura da electricidade, de rendas
para financiar negócios na área de
energia. Hoje, apenas 60% do valor
da factura corresponde a consumos.
O remanescente é constituído por
impostos e outras alcavalas, pomposamente designadas de serviços de
interesse económico geral. Estes
tributos enriquecem os parceiros da
EDP, subsidiando nomeadamente as
eólicas e tornam o preço da energia
incomportável. Assim, as famílias
mais humildes passarão frio no
Inverno, algumas empresas deixam de
ser viáveis e encerram.
Impõe-se a redução dos custos
energéticos. É também urgente a
diminuição dos gastos com as PPP e
com os juros de dívida. Mas, por falta
de coragem, os governantes preferem

In “ Correio da Manhã” - 16 de Agosto de 2012

Se achássemos que não havia
alternativas, então teríamos de
aceitar passivamente a dimensão
dos cortes impostos à Saúde.
Na verdade, há alternativas,
algumas delas indicadas pela
Troika mas deliberadamente
incumpridas pelo Governo nas
suas opções e prioridades.
Isto leva a uma discussão que
é fundamental que seja transparentemente feita, afinal o que é
exactamente a legitimidade democrática de um Governo eleito?
Até onde pode ir a legitimidade de
quem é eleito? Não tem limites?!
Pode fazer tudo e o seu contrário
apenas porque se foi eleito num
determinado contexto?
Evidentemente que a legitimidade
tem de ter limites para qualquer
Governo, que são os balizados pelo
programa e promessas eleitorais
do(s) partido(s) que o suporta(m)!
Ganhar uma eleição não é receber
um cheque em branco.
Quem faz o oposto daquilo que
prometeu e escreveu, perde a
legitimidade democrática que
lhe foi conferida pelos eleitores.
Ninguém tem legitimidade para
violar grosseiramente aquilo a que
livremente se comprometeu.
Nestas circunstâncias, o eleitorado,
esse sim, tem toda a legitimidade
para expressar o seu direito à
indignação e as organizações
profissionais têm a particular
obrigação cívica de colocar as suas
competências e conhecimentos à
disposição crítica do país.
Vale a pena transcrever o artigo
de opinião de Paulo Morais,
Professor Universitário, publicado
no Correio da Manhã de 25 de
Setembro, intitulado “Vacas Sagradas”, que é suficientemente
esclarecedor.
“Os juros de dívida são actualmente a
maior despesa do estado e consomem
cerca de nove mil milhões de euros por
ano. Representam mais do que todo o

16-08-2012
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deixar o povo à míngua, enquanto
alimentam estas autênticas vacas
sagradas.”
Recorda-se que as renegociações
efectuadas até agora pela Estradas
de Portugal têm atingido apenas
os troços a construir no futuro e
levado à transferência de responsabilidades para a empresa pública, reduzindo o investimento e
aumentado a responsabilidade do
Estado.
Aliás, Portugal é o país do mundo
com mais PPPs…
É neste contexto, e porque
consideramos que a Sociedade
Civil portuguesa tem de ser
mais exigente e interventiva,
que escrevemos uma carta ao
Conselho Nacional das Ordens
Profissionais (CNOP), que a
seguir reproduzimos e a que
demos o título de “CNOP, Crise e
Cidadania”:
“O país atravessa uma das maiores
crises económicas e políticas da ainda
jovem democracia portuguesa, à qual
não podemos ficar indiferentes.
Neste enquadramento e com estes
objetivos genéricos, venho propor a
todos os membros e, em particular,
ao seu Presidente, que na próxima
reunião do CNOP sejam analisadas
formas potenciais de intervenção
externa, pró-activa e consequente
desta organização, em defesa da
Qualidade profissional, no desenho de
um novo modelo de governação para
o país e na construção efectiva de um
futuro para Portugal.
O Governo tem falhado rotundamente
em todos os objectivos anunciados,
demonstrando uma manifesta incompetência para governar o país.
O sucessivo incumprimento e contradição de promessas, o erro em todas as
previsões e indicadores económicos,
a intolerável taxa de desemprego, o
contínuo aumento da dívida pública
e do montante de juros a pagar, a
diminuição acentuada do PIB e o
recente anúncio de mais medidas de
8 | Setembro | 2012
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cáustica austeridade, reiterando uma
política que já demonstrou falhar e que
o próprio FMI critica, exigem mais
Cidadania por parte da Sociedade Civil.
A classe média e pobre está a ser
dramática e activamente empobrecida
pelas desiguais e chocantes políticas
que lhe são impostas, mas a equação
a que o país está a ser submetido é
matemática e pacificamente insolúvel
com este tipo de medidas.
É evidente que o modelo de
governação e organização política
do país, que conduziu Portugal
a uma miserável bancarrota,
falhou completamente. Porém, as
verdadeiras raízes dos problemas
do país, o modelo de governação,
a corrupção, o nepotismo e a
irresponsabilidade política, não
estão a ser corrigidas, nem sequer
analisadas.
Recentemente, o Prof. Adriano
Moreira, em conferência promovida
pelo CNOP na Ordem dos Médicos,
interrogou-se surpreendido sobre
quais os motivos que justificariam
a passividade da elite intelectual e
científica portuguesa, representada
pelo CNOP e outras organizações,
sem qualquer desconsideração por
todos os outros, perante o nível geral
de mediocridade e total ausência de
transparência de sucessivos Governos
e governantes. E instou-nos a sermos
mais exigentes e interventivos.
Considero que a gravidade da situação
do país impõe que as profissões e
os profissionais representados pelo
CNOP, legitimado por ser um órgão
proveniente de processos eleitorais
democráticos e representar centenas
de milhar de cidadãos, tenham uma
intervenção alternativa e construtiva
no panorama político nacional.
É essencial mudar o modelo de
governação de Portugal de fora
para dentro, pois não é crível que
os mesmos actores de sempre se
consigam ou sequer pretendam
auto-reformar.
É fundamental que a Sociedade

Âmbito: Informação G
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para o país que assim aconteça.
Não podemos continuar a ser uma
Sociedade Civil quase inexistente.
Se falhar agora, Portugal não terá
mais oportunidades.
Se falharmos como povo, assistiremos ao fim da nossa independência residual.
Se a Ordem dos Médicos não
recorrer aos meios legítimos ao
seu alcance para cumprir os seus
Estatutos, particularmente a alínea
c) do artº 6º, corremos mesmo o
risco de perder o SNS.
A actual geração ficará para a
história. Resta saber se pelos bons
se pelos maus motivos.

In “ Correio da Manhã” - 13 de Setembro de 2012

Civil apresente propostas inovadoras que permitam contribuir
para a resolução da grave crise
económica e desenhar um novo
futuro para o povo português.
Será aceitável continuarmos a
assistir tranquilamente à delapidação
do país, à hipoteca do futuro dos
portugueses e dos jovens profissionais
que representamos, à extensão da
destruição do Estado Social, da
Educação, da Investigação, da Justiça
e do Serviço Nacional de Saúde e à
impressionante incapacidade para
estimular a economia?
Será compreensível que, ao mesmo
tempo que o Governo agrava
a situação da nação, ainda que
mascarada pela sofrível e insuportável
dialéctica cultivada e utilizada pela
classe política, procure aumentar o
controlo e a tutela sobre as Associações
Públicas Profissionais para diminuir a
sua independência técnica, capacidade
de intervenção crítica, auto-regulação
e defesa da Qualidade das respectivas
profissões, qualidade essa com que
temos servido os portugueses ao longo
de décadas?
O CNOP não pode ignorar o que se
passa em Portugal.
O CNOP tem a obrigação histórica de
quebrar o silêncio e falar ao país.
O CNOP deve colocar o seu
conhecimento e competências num
patamar mais elevado de serviço aos
portugueses.
O CNOP deve contribuir para uma
solução alternativa ao presente status
quo.
Uma
dessas
formas
deveria
materializar-se num manifesto com
medidas essenciais para retirar o país
da crise económica, financeira, política
e de valores em que se encontra.
Outras serão igualmente necessárias e
deveremos discuti-las.
Está lançado o desafio.”
Esta carta gerou um intenso debate
dentro do CNOP que desejamos
que venha a dar bons frutos para o
futuro. É absolutamente essencial

13-09-2012

País: Portugal

Mudança de viatura do
bastonário/cne e diminuição
da despesa
Chegou ao fim o contrato de
renting com a actual viatura do
Bastonário/CNE, um Mercedes
R350 CDI 4 Matic Longo.
Na concretização do novo contrato
de renting preocupámo-nos em
cumprir dois objetivos:
- Optar por uma marca não alemã,
como sinal de defesa de uma
verdadeira identidade europeia.
- Diminuir significativamente os
custos para a Ordem dos Médicos.
Assim, foi aprovado em CNE
a realização de um contrato de
renting para uma viatura Citroen
C6 – 3.0 HDL V6 Exclusive.
Segundo os cálculos da Contabilidade do CNE, considerando
o custo do renting, o seguro e os
consumos, a despesa anual média
com a viatura do Bastonário/CNE
passará de aproximadamente
50000 para somente cerca de 25000
euros/ano, representando uma
poupança de 50%, traduzindo
o rigor da gestão da Ordem dos
Médicos.

Setembro | 2012 | 9

i

informação

Departamento
Jurídico
Paulo Sancho
O Consultor Jurídico

Actos médicos em estabelecimentos
não licenciados ou sem condições
Divulgamos em seguida o parecer do Departamento Jurídico sobre acção disciplinar pela prática
de actos médicos em instalações que não reúnam as condições funcionais e os meios técnicos
exigíveis segundo a leges artis e a deontologia médica. Este parecer surge na sequência de um
contacto da ASAE em que essa entidade questionou a OM se a execução de tratamentos de botox e mesoterapia, efectuados por um médico num estabelecimento licenciado para cabeleireiro,
pode ou não ser enquadrado como acto médico. O parecer distingue a questão relativa à prática
de actos médicos em estabelecimentos não licenciados da prática desses mesmos actos em
estabelecimentos sem condições que se coadunem com a leges artis.
«Foi
solicitado,
pelo
Sr.
Bastonário, ao Departamento
Jurídico que se pronunciasse
“sobre se os atos médicos
não urgentes, praticados em
estabelecimentos não licenciados
são passiveis de ação disciplinar
por
violação
do
Código
Deontológico”.
Com a documentação anexa ao
pedido verificamos, ainda, que
a ASAE questiona se a execução
de tratamentos de botox e
mesoterapia, efectuados por um
médico, num estabelecimento
licenciado para cabeleireiro pode
ou não ser enquadrado como
acto médico.
Antes de mais, importa esclarecer
o seguinte:
Os tratamentos de botox e
mesoterapia efectuados por um
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médico são, na sua essência, actos
médicos
independentemente
do local onde sejam praticados.
Caso não sejam seguidas todas
as normas deontológicas e de
higiene e segurança exigidas
para o referido tratamento
poderão coexistir infracções
administrativas e disciplinares.
No que atine à dúvida suscitada
pelo Sr. Bastonário, releva dizer,
também como ponto prévio,
que se os actos médicos não
urgentes forem praticados em
instalações/estabelecimentos que
não reúnam os meios técnicos
ao exercício da profissão e não
garantam a qualidade dos actos
médicos e respectivo segredo,
pode entender-se que a actuação
do médico viola as normas
deontológicas, designadamente

aquelas que se encontram
estabelecidas nos artigos 23º, 25º
e 31º do Código Deontológico.
Ou seja, relativamente ao caso
concreto do Doutor …, parecem
existir indícios para enquadrar a
sua actuação nos supra citados
preceitos deontológicos por
forma a ser desencadeado um
procedimento disciplinar.
Diferente é a resposta à específica
questão que o Sr. Bastonário nos
colocou.
E isto porque a grande maioria
das unidades privadas de
saúde onde são realizados
actos médicos não estão ainda
licenciadas.
Com efeito, na sequência da
publicação do DL 279/2009, de
06.10, que define o novo regime
jurídico das unidades prestadoras

de cuidados de saúde, foram
tão só regulamentadas quatro
tipologias que aprovam os
respectivos requisitos técnicos, a
saber: as clínicas ou consultórios
dentários, as unidades de
obstetrícia e neonatologia, as
unidades privadas de medicina
física e de reabilitação e os
centros de enfermagem.
Nos termos do artigo 27º do DL
279/2009, o mesmo só produz
efeitos após a publicação da
portaria que aprove os requisitos
técnicos de cada tipologia, pelo
que existem muitas unidades
de saúde que não foram, ainda,
objecto de regulamentação no
âmbito do novo regime jurídico
de licenciamento.
Não obstante, há que notar que

ao abrigo do regime anterior
que
versava
determinadas
especialidades, as unidades que
já estavam licenciadas continuam
a beneficiar desse mesmo
regime ficando, dessa forma,
abrangidos
os
laboratórios
de patologia/análises clínicas
e de anatomia patológica, as
unidades que utilizem radiações
ionizantes, ultra-sons ou campos
magnéticos, as unidades de
diálise e as unidades privadas
com internamento ou recobro.
Como
bem
sabemos
e
embora as supra referidas
unidades sejam em número
significativo estão muito longe
de abranger a universalidade
dos
estabelecimentos
dos
prestadores
dos
cuidados

médicos, encontrando-se desse
modo não licenciados muitos
consultórios e clínicas médicas
independentemente de reunirem
requisitos técnicos e funcionais
bastantes para o exercício da
medicina em conformidade
com a leges artis de muitas
especialidades.
Por esta razão a nossa resposta
à questão do Sr. Presidente da
Ordem vai, tão só, no sentido
de que é passível de acção
disciplinar por violação do
Código Deontológico a prática
de actos médicos que viole os
artigos 23º, 25º e no fundo o
princípio geral consagrado no
artigo 31º, todos do CDOM.»

Sigilo médico
Na sequência de uma questão colocada ao departamento jurídico - «sendo frequentemente solicitado, por uma empresa onde presto serviço domiciliário, a fornecer dados médicos de doentes
por mim observados, para informação a companhias de seguros, agradecia que me informassem
sobre a legitimidade de tal solicitação e qual o fundamento legal para recusar a informação, se for
caso disso» - passamos a transcrever, pela sua relevância, o parecer sobre sigilo médico.
«Os dados clínicos sobre os
doentes que o Sr. Dr. observa são
matéria sujeita a sigilo médico,
cujo objectivo é o de preservar
a intimidade da vida privada
do paciente e não podem, sem
o consentimento destes, ser
veiculados, designadamente a
companhias seguradoras.
O médico tem o dever deontológico de guardar segredo nos
termos dos artigos 85º a 93º do
Código Deontológico da Ordem

dos Médicos consultável no site
https://www.ordemdosmedicos.
pt/ e a obrigação estatutária de
o fazer em conformidade com o
artigo 13º alínea c) do Estatuto da
Ordem dos Médicos, aprovado
pelo Decreto Lei 282/77, de
05.07, também consultável no
site já referido.
Caso viole esse dever pode
incorrer em infracção deontológica e ser objecto de
procedimento disciplinar, bem

como, praticar um crime de
violação de segredo profissional
previsto e punido pelo artº 195º
do Código Penal.
Em conclusão: A solicitação
dos dados clínicos feita pela
empresa onde presta serviço
não pode ser satisfeita, sob pena
de V.Exª estar a violar o dever de
segredo, o que tem implicações
disciplinares e penais.»
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Inscrição nos Colégios
da Especialidade
O Conselho Nacional Executivo de 22 de Julho de 2011 deliberou diferenciar as
pessoas que fazem exame de titulação única (TU), cuja admissão nos Colégios
é automática, doutras situações não padronizadas como, por exemplo, processos de equivalência, por este processo ser mais complexo.
Nesse sentido, o CNE aprovou, por unanimidade, a deliberação do valor da taxa
de inscrição nos colégios da especialidade, nas circunstâncias acima referidas, ser
apenas de 70 euros.
Quanto aos médicos que se inscreverem nos Colégios da Especialidade por outra via
que não a da TU, continuará a aplicar-se a taxa habitual.
O CNE de 29 de Junho de 2012 decidiu adicionalmente que o processo de inscrição
nos Colégios da Especialidade, relativo a médicos que façam prova documental de
obtenção anterior da formação necessária através da Carreira Médica e se inscrevam
pela primeira vez num Colégio, passasse a ser também meramente administrativo e
sujeito igualmente ao pagamento de uma taxa de 70 euros.
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13 a 27 de Outubro 2012

8.º Curso Breve de Pós-graduação
em Consentimento Informado

Plano do Curso
13 de Outubro de 2012

10h30-13h00 - Justificação do Consentimento Informado
A Informação:
Quanto informar; o caso dos riscos raros e graves
Quem deve informar; equipas e intervenção de serviços diversos
A quem Informar; o doente ou a família?
Prova da informação
O direito a não-saber
O privilégio terapêutico
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra
14h30-17h00 - O Consentimento:
Consentimento presumido
Consentimento expresso
Oral ou escrito? Os formulários
Consentimento do doente ou da família?
Dispensa do consentimento
Consentimento nos biobancos
Mestre João Vaz Rodrigues - Advogado; Universidade de Évora
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra

20 de Outubro de 2012

10h30-13h00 - Quem decide pelos Menores?
		
Quem decide pelos Incapazes adultos?
Os casos especiais de:
Declarações antecipadas de vontade
Requisitos e limites
Procurador de cuidados de saúde
Intervenções compulsivas
Mestre Paula Távora Vítor - Faculdade de Direito de Coimbra
Mestre Geraldo Ribeiro - Faculdade de Direito de Coimbra
14h30-17h00 - Responsabilidade criminal por falta de Consentimento Informado
Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade - Faculdade de Direito de Coimbra

27 de Outubro de 2012

10h30-13h00 - Responsabilidade civil e responsabilidade disciplinar por falta de Consentimento
Informado
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra
Mestre Rafael Vale e Reis - Faculdade de Direito de Coimbra
14h30-17h00 - Análise da prática do Consentimento Informado
		
Casos e “Formulários”
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra)
Dr. Fernando Martinho - Médico
14 | Setembro | 2012

10 a 17 de Novembro de 2012

5.º Curso Breve de Pós-graduação
em Processo Clínico e Segredo
Plano do Curso
10 de Novembro de 2012

10h30-13h00 - Jurídico de Documentação
		
O dever jurídico de documentação
		
A falta de documentação como violação das
		leges artis
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira (ap.)- FDUC; Director
do CDB
Dr. Fernando Martinho (ap.)- Hospitais da Universidade de
Coimbra
14h30-17h00 - Proteção da informação de saúde: o sigilo
médico no direito disciplinar, civil e penal
Prof. Doutora Helena Moniz - FDUC; Investigadora do CDB
Dra. Carla Barbosa - Advogada; Investigadora do CDB

17 de Novembro de 2012

10h30-13h00 - A titularidade do processo clínico.
O acesso ao processo clínico: responsável pelo acesso;
acesso directo ou indirecto?;
as decisões da CNPD e da CADA;
limitações excepcionais do acesso.
Prof. Doutora Helena Moniz - FDUC; Investigadora do CDB
Dra. Carla Barbosa - Advogada; Investigadora do CDB
14h30-17h00 - Confidencialidade reforçada das notificações
dos eventos adversos
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira (ap.)- FDUC; Director do CDB
Prof. Doutor José Fragata- Hospital de Santa Marta/Hospital CUF

Informação Complementar
Organização: Centro de Direito
Biomédico da Faculdade de Direito de
Coimbra
Direcção: Prof. Doutor Guilherme de
Oliveira e Mestre André Dias Pereira
Duração: 15 horas
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00
e das 14h30 às 17h00
Local: Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
Vagas: 45 vagas (25 juristas, 20 não
juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até
12 de Outubro de 2012.
Condições de admissão: Licenciatura
Documentação para inscrição:
Curriculum vitae abreviado, cópia do
certificado de habilitações, uma foto
tipo passe.
Preço: (Inscrição: 100 euros; Propina:
125 euros)
Certificado de Frequência de Pósgraduação: 85% de presenças
Diploma de Pós-graduação em
Direito da Medicina:
- mediante apresentação de
Certificados de Frequência em
4 Cursos de Pós-graduação do
CDB (Responsabilidade Médica +
Consentimento Informado + 2 cursos)
- elaboração de um trabalho escrito
(propina de 250 €)
Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra - Pátio da
Universidade - 3005 - 545 COIMBRA
Tel.: 239 821043 - Fax: 239 821043 |
email: cdb@fd.uc.pt
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Jorge M. Saraiva
Presidente da Direcção do Colégio da Especialidade de Genética
Médica da Ordem dos Médicos

Proposta relativa ao regime de pagamento
e isenção de taxas moderadoras
Por referência ao DL 113/2011, que prevê a definição das situações determinantes de isenção de pagamento ou de comparticipação em situações clínicas relevantes de maior risco de
saúde, divulgamos a proposta da Direcção do Colégio da Especialidade de Genética Médica
da Ordem dos Médicos de uma alteração ao regime de pagamento e isenção de taxas moderadoras.
«Atendendo ao DL 113/2011
que prevê a definição das
situações determinantes de
isenção de pagamento ou de
comparticipação em situações
clínicas relevantes de maior risco
de saúde, a Direcção do Colégio
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da Especialidade de Genética
Médica da Ordem dos Médicos
vem propor uma alteração
ao regime de pagamento e
isenção de taxas moderadoras,
sugerindo a introdução de uma
alínea ao art.8º, salvaguardando
as doenças genéticas
raras, utilizando como
referência para esta classificação a informação
constante do portal da
Orphanet (www.orpha.
net/national/PT-PT).
Ainda, fazemos notar
que a classificação atual
do grau invalidez (que
se baseia essencialmente
na incapacidade física e
motora dos acidentados,
que foi elaborada fundamentalmente para efeitos
de avaliação médico-legal

da incapacidade laboral para fins
de seguro de saúde ou invalidez)
se tem revelado manifestamente
inadequada
para
muitas
doenças crónicas sem grande
incapacidade
motora,
com
grande incapacidade geral e
dependência, necessitando de
muitas consultas e tratamentos,
torna-se
indispensável
a
correção da discriminação e da
injustiça social a que pessoas
com grandes deficiências e altamente dependentes de terceiros
e de frequentes observações e
cuidados médicos estão sujeitas,
como é caso de muitas doenças
genéticas raras.
Coimbra, 13 de Junho de 2012»
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Cursos certificados
de Acupunctura Médica
Os membros da Comissão de
Competência em Acupunctura
Médica têm sido questionados
acerca de quais são actualmente
os Cursos de Pós-Graduação
em Acupunctura Médica que
se encontram certificados pela
Ordem dos Médicos, de forma a
se inscreverem num Curso que
lhes dê acesso à Competência
em Acupunctura. Alguns dos
colegas estavam em vias de se
inscrever em alguns Cursos que
não se encontram certificados, e
que não cumprem os requisitos
aprovados pela Ordem dos
Médicos para a sua certificação.
Por sugestão dos membros da
Comissão de Competência em
Acupunctura Médica e para
evitar que colegas frequentem
cursos não certificados, que não

os habilitarão a praticar esta
técnica terapêutica, informamos
que:
- desde a entrada em vigor dos
Critérios de Reconhecimento
de Cursos de Pós-Graduação
em Acupunctura Médica, em
Dezembro de 2010, a atribuição
da Competência Médica apenas
será considerada a médicos que
sejam titulares de um Curso
certificado pela Ordem dos
Médicos,
- que tal como definem os
referidos Critérios, cada Edição
de cada Curso deverá ser
previamente certificada, pelo
que antes de se matricular, cada
candidato deverá certificar-se de
que a Edição do Curso a que se
candidata se encontra certificada,
- e que os Cursos cujo programa

de Formação se encontra de
acordo com os referidos Critérios
são, neste momento:
- Curso de Pós-Graduação em
Acu-punctura e Moxibustão do
ICBAS
- Curso de Acupunctura da
Facul-dade de Medicina da
Universidade de Coimbra,
- Curso de Pós-Graduação em
Acupunctura Médica da Faculdade de Ciências Médicas da
Uni-versidade Nova de Lisboa,
- Curso de Acupunctura Contemporânea da Escola de Ciências
da Saúde da Universidade do
Minho.

Manual de Boas Práticas
em Imunoalergologia
O Manual de Boas Práticas em
Imunoalergologia, aprovado em
Conselho Nacional Executivo
em 15 de Junho de 2012, pode
ser consultado no site nacional
da Ordem dos Médicos, na área
respectiva desse Colégio. Com
esse documento a Direcção do
Colégio de Imunoalergologia da
Ordem dos Médico pretendeu
coligir um conjunto de informação

de carácter técnico-científico do
conjunto de procedimentos de
diagnóstico/tratamento da área das
competências desta Especialidade.
O objectivo não foi uma descrição
exaustiva e pormenorizada de cada
um dos procedimentos, tanto mais
que se tratam de procedimentos
para os quais, naturalmente,
todos
os
especialistas
em
Imunoalergologia estão habilitados

e com os quais estão familiarizados
na prática clínica diária. No entanto,
a Direcção considerou importante
organizar um conjunto de critérios
mínimos que garantam a boa
Praxis Médica, nomeadamente
nas
indicações,
metodologia,
interpretação e resultados que
possam caucionar o acto médico,
nesta área especializada.
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Médicos prescrevem bem,
farmácias nem sempre dispensam bem
Divulgamos nesta edição a nota de imprensa da Ordem dos Médicos de 20 de Agosto de
2012 em que a OM elogia o Ministério da Saúde por estar a devolver às farmácias o receituário
que não cumpre a legislação no ato da dispensa dos medicamentos. Essa devolução não está
relacionada com problemas de prescrição médica, como tem vindo a ser veiculado publicamente, mas sim com problemas de dispensa dos medicamentos nas farmácias, que não estão
a cumprir a legislação que as obriga a dispensar aos doentes as marcas mais baratas.
«A devolução de receitas às
farmácias, recentemente divulgada na comunicação social, não
está relacionada com problemas
de prescrição médica, como
tem vindo a ser veiculado
publicamente, mas sim com
problemas de dispensa dos
medicamentos nas farmácias, que
não estão a cumprir a legislação
que as obriga a dispensar aos
doentes as marcas mais baratas.
A Ordem dos Médicos elogia
o ministério da saúde por
estar a devolver às farmácias o
receituário que não cumpre a
legislação no ato da dispensa dos
medicamentos.
Mais uma vez se confirma a
validade das preocupações
sempre expressas pela Ordem
dos Médicos relativamente à
substituição de medicamentos
nas farmácias, onde o principal
interesse é o lucro.
A devolução de um número
tão elevado de receitas, cerca
de 150 mil apenas em Junho,
vem confirmar esta prática. As
farmácias dispensam marcas
mais caras em vez das mais
18 | Setembro | 2012

baratas, como estão obrigadas,
o que prejudica objetivamente
os doentes sob o ponto de
vista financeiro, como é fácil
de perceber, mas também sob
o ponto de vista clínico, pelas
consequências
potencialmente
negativas e pela confusão
criada nos doentes pelas trocas
sucessivas de marca.
A Ordem dos Médicos lamenta
que:
1) O Ministério da Saúde não
tenha aceitado as propostas
apresentadas pela Ordem dos
Médicos, mais favoráveis ao
Estado e aos Doentes, sem colocar
em causa a sustentabilidade da
indústria farmacêutica nacional e
das próprias farmácias.
2) Que o Centro de Conferência
de Facturas, apesar de interpelado
nesse sentido, nunca tenha
informado se as substituições da
prescrição médica nas farmácias
eram tendencialmente para marcas mais caras ou mais baratas do
que os genéricos prescritos pelos
médicos.
3) Que o chamado “direito de
opção” do doente tenha sido

deliberadamente transformado
num mero ato burocrático de
colocação de uma segunda
assinatura na receita, desvirtuando o verdadeiro fortalecimento do doente (empowerment) na decisão sobre a sua
medicação. Aguarda-se o novo
modelo de receita.
4) Que alguns sistemas informáticos
de
prescrição
de
medicamentos ainda não permitam cumprir cabalmente a
Portaria 137-A/2012.
5) Que desde a publicação pelo
Ministério da Saúde, a 24 de
Janeiro de 2012, do relatório sobre
a “Monitorização da Prescrição de
Medicamentos de Ambulatório”,
que contraria alguns dos números
que continuam a ser oficialmente
apresentados, não tenha sido
divulgado mais nenhum relatório!
A Ordem dos Médicos sugere ao
Ministério da Saúde que solicite
uma auditoria às entidades
competentes relativamente aos
processos de dispensa de medicamentos nas farmácias e que os
resultados dessa auditoria sejam
divulgados.»
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Grupo de Trabalho:

Isabel Braga
Luís Dutschmann
Teresa Fiuza
Helena Isabel Almeida
Victor Gil
Teresa Brandão (relatora)

Implementação da ordem
de não reanimar

Em 2007, na sequência de uma reunião das equipas médicas das Unidades de Cuidados Intensivos do Hospital Fernando da Fonseca (HFF) com a Comissão de Ética e a Comissão de
Reanimação, foi decidido pela Direcção Clínica colocar à discussão dos profissionais da instituição
a Ordem de Não Reanimar (ONR). A proposta de documento foi alvo de alargada discussão em
Outubro de 2008. Na sequência da reunião, Teresa Brandão (da Comissão de Reanimação do
HFF) e Victor Gil (presidente da Comissão de Ética do HFF) ficaram com a incumbência de elaborar o documento base sobre a ONR. O texto que apresentaram foi aprovado por unanimidade
pela Comissão de Ética em Março de 2011 e em Conselho Nacional Executivo da OM em 13
de Abril de 2012. Pela sua relevância, reproduzimos em seguida o texto elaborado pelo grupo
de trabalho do HFF, documento que, como nele se refere, «pretende ser uma fonte de orientação
para os procedimentos recomendados na definição de ONR e não um conjunto de regras impostas». No final reproduzimos o formulário que foi adoptado no âmbito deste trabalho.
Documento: Ordem de Não
Reanimar
No Hospital Prof. Dr. Fernando
Fonseca (HFF), como em outras
instituições hospitalares, surgem
com alguma frequência situações
clínicas em que o prolongamento
das funções vitais face à
irreversibilidade do prognóstico
clínico é contrário ao interesse
do doente e por isso uma atitude
fútil.
Os limites da intervenção diagnóstica e/ou terapêutica são
impostos pelo estado actual do
conhecimento médico, pelas
possibilidades humanas e técnicas
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disponíveis e devem ter sempre
presente o princípio ético da não
maleficência, de forma a garantir
a dignidade do ser humano, em
todas as fases da vida humana,
incluindo a fase terminal.
A Realização de Reanimação
Cardio-Respiratória deve ser
criteriosa, os tratamentos desproporcionados evitados e as
decisões de Ordem de Não
Reanimar (ONR) têm de ser
claras e circunstanciadas.
Este documento pretende ser
uma fonte de orientação para os
procedimentos recomendados
na definição de ONR e não um

conjunto de regras impostas.
Definições de Quadros Clínicos
Passíveis de Aplicação de ONR
No HFF os doentes que podem
justificar a decisão de ONR e
limitação de tratamento incluem:
- Doente com quadro de sepsis,
que não responde às atitudes
terapêuticas dirigidas ao foco
séptico e que evolui para falência
multiorgânica (FMO) irreversível;
- Doente com episódio de paragem
cardio-respiratória, submetido a
adequada reanimação, sem recuperação das funções cerebrais e
posterior degradação para FMO
irreversível;

- Doente com insuficiência
cardíaca terminal, sem indicação
para transplante cardíaco, sem
perspectiva de melhoria clínica,
em caso de lesão aguda ou
deterioração rápida do seu estado
clínico;
- Doente com patologia respiratória terminal que não
melhora após o tratamento de
episódios agudos e evolui com
degradação de outros órgãos
vitais, de forma irreversível;
- Doente com insuficiência renal
crónica em hemodiálise, com
os seguintes quadros clínicos
concomitantes;
» Demência crónica (dependente
do grau de demência e constatação
da sua irreversibilidade);
» AVC com défice motor
grave, acamado, ou com défice
intelectual grave (perda total da
capacidade de relação);
»
Neoplasia
metastizada
(dependendo do tipo de neoplasia
e do prognóstico);
» Outra doença crónica incurável
com previsão de sobrevivência
inferior a três meses (OMS),
- Doente com doença neurológica
grave e irreversível, em estado
vegetativo persistente e que não
preenche os critérios de morte
cerebral;
- Doente com doença oncológica
avançada e irreversível que,
pela sua evolução, condiciona
degradação
progressiva
do
estado físico e/ou da actividade
nos últimos tempo.
Se possível, deverá haver recurso a avaliações do estado de
desempenho do doente com base
em escalas como a recente PPS Paliative Performance Scal - que
permite a formulação de um
prognóstico e uma estimativa de
tempo de sobrevivência de um
doente em Cuidados Paliativos.
PEDIATRIA
» Doente em que a avaliação

clínica do médico assistente
considera que a ressuscitação não
beneficia a criança;
» Os pais ou tutores expressam esse
desejo ou dão o seu assentimento
ao médico assistente, de acordo
com superior interesse da criança;
» A decisão é tomada e
fundamentada na previsível morte
da criança com doença terminal
ou questionável qualidade de
vida, que culmina numa paragem
cardio-respiratória.
(Secção de Cuidados Intensivos
Pediátricos da Sociedade Portuguesa de Pediatria)
Definição dos Conceitos
Quando os doentes atingem os
limites dos quadros clínicos atrás
citados, é em geral necessário
decidir suspender ou não iniciar
os cuidados e tratamentos
considerados desproporcionados,
e por isso uma agressão ao doente.
Definem-se os conceitos de:
a) Abstenção de tratamento
- decisão de não iniciar ou
não intensificar uma atitude
terapêutica;
b) Suspensão de tratamento decisão de retirar activamente
uma intervenção terapêutica já
iniciada. Aplica-se a tratamentos
que não estão a ser eficazes ou
que não têm o potencial de fazer
reverter a evolução da doença.
Na primeira definição integramse as seguintes intervenções:
. Monitorização invasiva;
. Ventilação assistida;
. Técnicas dialíticas;
. Avaliação analítica diária;
. Uso de Inotrópicos;
. Uso de antibióticos;
Na segunda definição deve
atender-se ao facto de a retirada
das terapêuticas em curso, não
poder em momento algum dar a
noção de “abandono”; mas sim
revelar o respeito pela dignidade
do doente proporcionando-lhe
todo o conforto apropriado.

Considera este grupo de trabalho
que uma vez iniciada a ventilação
assistida deverá ser mantida até à
morte do doente se equacionada a
sua suspensão, impõe-se o pedido
do parecer da Comissão de Ética
que deverá ser emitido no prazo
máximo de 24 horas.
Dentro das condições logísticas
disponíveis deve tentar facilitarse a permanência da família junto
do doente, criando um espaço de
intimidade desejável.
Definição dos Procedimentos da
ONR
A decisão de não reanimar
deve estar bem documentada
no processo clínico do doente,
registando nas folhas de diário
clínico, com data e hora bem
legíveis, pelo médico assistente:
. Resumo do quadro clínico do
doente, respectiva evolução e os
factos que foram relevantes para
esta decisão após a discussão
do caso com a equipa de
profissionais de saúde envolvidos
no tratamento;
. Concordância relativamente a
esta decisão de outro médico pelo
menos com o mesmo grau e com
responsabilidades no serviço;
. Concordância relativamente
a esta decisão do Director de
Serviço ou seu substituto;
. Informação fornecida ao doente
e/ou ao seu representante legal e/
ou elementos da família presentes
(com a especificação do grau de
parentesco).
A ordem de não reanimar (ONR)
deve ser sempre comunicada à
equipa de Enfermagem.
A ONR pode em qualquer
momento ser suspensa se a
avaliação médica se modificar e/
ou o estado clínico do doente se
alterar.
A revisão desta decisão de não
reanimar tem de ser assumida
pelos mesmos elementos médicos
que a deliberaram.
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Uma nova decisão de não
reanimar após a cessação da ONR
anterior tomada implica em todos
os casos a realização da sequência
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completa dos procedimentos
atrás descritos.
Amadora, 22 de Março de 2011

actualidade

Mede-se a Felicidade?
A Ordem dos Médicos organizou no dia 19 de Setembro mais um debate sobre um tema actual
com interesse quer para os médicos quer para a sociedade em geral. Psiquiatras, psicólogos,
historiadores e sociólogos debateram com uma assistência igualmente heterogénea a questão
«mede-se a felicidade?». A moderação ficou a cargo da jornalista Fernanda Freitas.

Rui Brites, doutorado em
sociologia
pelo
ISCTE
e
autor de um estudo sobre a
felicidade dos portugueses,
foi o primeiro interveniente
da noite tendo enquadrado
o tema de uma perspectiva
sociológica
referenciando
a
existência de «regularidades nos
dados analisados» o que indicia
serem os mesmos reveladores
de tendências quanto ao que
designou como o «bem estar
subjectivo». «O bem estar
subjectivo», que comummente
designamos como ‘felicidade’,
«é
multidimensional»,
ou
seja, tem que ser analisado de
múltiplas perspectivas. Essa
multidimensionalidade
faz
com que este orador contrarie
as conclusões que por vezes se
retiram dos dados dos estudos
e que afirme que «é mentira
que os portugueses sejam os
mais infelizes da Europa»,
classificando essa análise como
«uma perspectiva a preto e
branco» de uma realidade que «é
a cores», a felicidade. Dos dados

apresentados em que, numa
escala de 0 a 10 (sendo 0 muito
infeliz e 10 extremamente feliz),
Portugal surge na escala com 6,6
e a Dinamarca com 8,3, não se
pode inferir que os portugueses
são infelizes. Para isso, o valor
teria que ser inferior a 5. O que se
conclui é que os dinamarqueses
são mais felizes, o que, conforme
salientou o orador, é normal
se tivermos em conta os
condicionalismos de cada um dos
países. Referindo-se ao relatório
da comissão Stiglitz - relatório
elaborado pela vulgarmente
conhecida Comissão Stiglitz
em Junho de 2009. A sua real
designação era ‘Comissão para
a Medição do Desempenho
Económico e Desenvolvimento
Social’ e foi criada pela
presidência francesa de Nicolas
Sarkozy para identificar outras
formas de medir o progresso
social, encontrando indicadores
de
desenvolvimento
que
consigam superar as limitações
apresentadas pelo PIB. A
Comissão é liderada pelo prémio

Nobel da economia Joseph
Stiglitz -, Rui Brites salientou
a diversidade de factores que
é necessário ter em conta para
ter uma imagem minimamente
aproximada da realidade. «Mas
medir e comparar o quê?, essa
é a maior dificuldade: pegar em
todas as dimensões da felicidade
e analisar os múltiplos factores
em que se subdivide cada uma
dessas
dimensões;
padrões
materiais de vida, educação,
saúde, actividades pessoais, incluindo o trabalho, voz política,
ambiente,
(in)segurança
de
natureza
económica,
etc.)».
Apesar do popular adágio ‘o
dinheiro não traz felicidade’ que,
segundo este orador, «pretende
implementar uma conformação
social» e que traduz a moral
cristã de que quem não tem nada
é potencialmente mais feliz, a
verdade é que, como foi referido,
«a avaliação do rendimento
subjectivo do agregado é o factor
que mais afecta a percepção do
bem estar subjectivo». Por essa
mesma razão a falta de segurança
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“

A medida da felicidade tem ainda outra
exigência: a medição da relação complementar
entre a pessoa e as pessoas com quem se
articula. Os papéis complementares bem
articulados permitem a existência de vínculos
e afectividade; se não se estabelecem esses
vínculos, não há felicidade. É preciso que
existam relações e, nessas relações, que exista
complementaridade “

económica é o que mais afecta
negativamente esse mesmo bem
estar. «Portugal é o país com
maior gap entre a felicidade
declarada e a felicidade medida
indirectamente, o que não deixa
de ser surpreendente; é caso para
dizer que ‘os portugueses se
sentem felizes apesar de tudo’».
Se não, vejamos: relembrando
as posições relativas na tabela
atrás referidas, em que os níveis
de felicidade nacionais estão nos
6,6 contra os 8,3 da Dinamarca,
Rui Brites acrescentou os
seguintes dados: «só 7,7% dos
portugueses diz que o seu
rendimento é suficiente». Pior
auto-análise só é encontrada
na Polónia e na Hungria. Mas,
comparativamente, «66% dos
dinamarqueses diz viver bem
com o dinheiro que tem»… Assim
sendo, não admira que «os países
nórdicos se digam mais felizes».
Demonstrando a necessidade de
analisar diversas perspectivas
dada a potencialidade de erro
perante uma análise superficial
de qualquer facto e/ou indicador
solitário, nomeadamente numa
área em que «a busca da felicidade é sempre subjectiva», Rui
Brites referiu que «o divórcio
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poderia ser usado como
indicador de felicidade
dos povos, visto que as
pessoas se divorciam
para
procurar
ser
felizes» e apontou a subida
da TSU como um incentivo
à felicidade dos portugueses
porque os «mobilizou e envolveu
numa manifestação em busca
da felicidade». Frisando que
«felicidade não é sinónimo
de satisfação», visto que esta
é transitória e aquele quer-se
mais perene, Rui Brites concluiu
afirmando que «estudar a
felicidade só faz sentido se for
para promover a felicidade».
Luiz
Gamito,
psiquiatra,
presidente do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem
dos Médicos, começou por
referir que existe uma medida
da felicidade mas que essa
medida não é fácil de aferir
e que é diferente «consoante
estejamos a analisar do ponto de
vista sociológico ou do ponto de
vista psicológico». Explicitando
essa afirmação, o psiquiatra
exemplificou com a diferença
de abordagem que existe, por
exemplo, entre a saúde pública
e a prática clínica. «Em Saúde
Pública uma doença com uma
taxa de prevalência baixa não
tem grande relevância; já na
prática clínica, quando perante

o médico está uma pessoa
concreta com a mesma doença»
– a tal de baixa incidência
em termos epidemiológicos
- «essa será a questão mais
importante e a doença mais
relevante» nesse contexto da
relação objectiva médico-doente.
«O
conhecimento
ganha-se
precisamente dessa transdisciplinaridade». Considerando que
a felicidade está relacionada com
a questão da morte, Luiz Gamito
explicou que «sendo nós seres
cujo percurso inevitável nos
conduzirá à morte» e havendo
em nós «uma pulsão de vida»,
tudo o que «se levanta contra
essa pulsão afecta a nossa
felicidade» e tudo o que contrarie
a nossa pulsão de vida «será uma
medida de infelicidade», medida
essa que se poderá expressar de
forma quantitativa. Não sendo
esta uma área linear, o psiquiatra
alertou para os perigos de autodestruição inerentes à própria
procura da felicidade e ao
cuidado que é necessário ter para
que, na persecução de objectivos
de melhor qualidade de vida,
não encontremos a destruição
desse mesmo objectivo, «porque
a felicidade contém em si
mesma o gene da sua própria
destruição». Explicitando essa
ideia, Luiz Gamito relembrou um
conceito que Michel Montaigne

actualidade

“Só 7,7% dos portugueses

diz que o seu rendimento
é suficiente. (…) 66%
dos dinamarqueses diz
viver bem com o dinheiro
que tem; (…) assim não
admira que os países
nórdicos se digam mais
felizes ” -

incorporou na frase ‘à beira de
um precipício só há uma maneira
de andar para a frente: é dar um
passo atrás’, referindo que «o
homem é a própria liberdade»
e, como tal, posicionado à beira
de um precipício pode escolher
atirar-se. «A responsabilidade e
a liberdade individuais contêm
em si mesmas a possibilidade da
autodestruição da felicidade».
Como indicador da taxa de
felicidade dos povos foi referida
a taxa de suicídios mas é preciso
ter em conta que «não é um
indicador fiável em Portugal»,
porque as certidões de óbito não
reflectem sempre essa realidade,
quer devido à carga negativa
que o catolicismo atribui ao
suicídio quer devido a essa
entidade que são as seguradoras
e que, em caso de suicídio,
não pagam, naturalmente, os
prémios de seguro (elementos
extrínsecos que desvirtuam
os indicadores de felicidade).
Referindo-se às questões relacionadas com factores económicos, o orador explicou que
assim que se satisfazem as
necessidades básicas e que
o sustento está assegurado,
«começa uma nova contagem
de felicidade». Mas a variedade
de factores que afecta a autonoção de felicidade é imensa:
desejo, impulso, motivação,

dependências,
etc.
Acresce
que, como foi referenciado, «os
indicadores de felicidade estão
inquinados pelo valor subjectivo
do que é a felicidade para cada
indivíduo; pessoas diferentes
têm avaliações diferentes em
relação a si e aos outros». Outro
factor relevante na equação da
felicidade é a existência ou não
de patologias. Há doenças que
marcam a existência de tristeza;
«Pessoas deprimidas terão uma
maior propensão para a tristeza»
e, por mais que o indivíduo tenha
satisfeitas as suas necessidades
básicas, poderá ainda assim ser
«um ser sem vontade de viver».
Isso não significa que as pessoas
demasiado alegres ou em estados
de euforia sejam exactamente o
oposto pois também os estados
de euforia podem corresponder
a
uma
demonstração
de
infelicidade. «A medida da
felicidade tem ainda outra
exigência: a medição da relação
complementar entre a pessoa e as
pessoas com quem se articula»,
explicou tendo na fase de debate
com a assistência precisado que a
infância representa muito para a
criação de estruturas que tragam
felicidade às pessoas. «O afecto

“É mentira que os

portugueses sejam os mais
infelizes da Europa” e a instrução das crianças são
fundamentais para determinar a
felicidade futura das pessoas».
«Os papéis complementares bem
articulados permitem a existência
de vínculos e afectividade;
se não se estabelecem esses
vínculos, não há felicidade. É
preciso que existam relações
e, nessas relações, que exista
complementaridade», concluiu
Luiz Gamito.
Teresa Carla Oliveira, psicóloga,
professora da Faculdade de
Economia
da
Universidade
de Coimbra, reconduziu a sua
intervenção à noção de bem
estar no contexto do trabalho
referindo a necessidade de se
criarem expectativas e de lhes dar
resposta, como um caminho para
a felicidade. Lançando diversas
questões essenciais, instou a
assistência a reflectir sobre
«como prevenir o burnout?» E
«como é que se equilibra a vida
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“Como é que me

identifico com a minha
instituição e/ou com a
minha equipa? Onde é
que se situam a família
e os amigos no contexto
da mobilidade espacial,
funcional e financeira? Até
onde podemos ir para ser
felizes? “

e o trabalho?». Explicando que
já a ética aristotélica distinguia
a dimensão de felicidade como
por um lado o prazer e por
outro o nosso propósito, a
oradora falou da necessidade
de reflexão sobre «o que nos
torna felizes? Como criar um
propósito?» Reconhecendo ser
essencial ter tempo para se fazer
o que se gosta, bem como a
complexidade da vida e as suas
múltiplas dimensões, Teresa
Carla Oliveira explicou que «até
se pode andar insatisfeito no
trabalho continuando a sentir
motivação». Realçando como
fundamental criar condições para
que as pessoas sejam originais e
inspiradoras, num trabalho que
se quer cada vez mais em equipa,
salientou que «uma pessoa só
pode ser inspiradora e original se
estiver feliz» e que é importante
que logo na fase da formação, por
exemplo, dos médicos se criem
condições que propiciem esse
trabalho em equipa. Defendendo
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como Adam Smith que as
sociedades funcionais se baseiam
no modelo da confiança e que
nelas há uma preocupação com
o outro, questionou o que torna
os médicos felizes no final do
dia concluindo que será o «sentir
que fizeram alguma coisa pelo
doente». A psicóloga defendeu a
necessidade de ter empatia para
com o outro e de definir «qual
a minha responsabilidade?»,
explicando que se a nossa
preocupação com o trabalho
estiver num nível ainda de
procura do rendimento básico
«estaremos a perder muito».
Especificamente na temática
da felicidade dos médicos, a
oradora expressou apreensão
quanto aos problemas actuais
que põe em risco a qualidade do
internato médico e questionou
o que irá acontecer se os jovens
não puderem optar pelas
especialidades de que realmente
gostam ou que realmente os
motivam e como se medirá
depois o seu grau de felicidade.
Como interrogações igualmente
importantes no contexto do
debate, e para as quais urge uma
reflexão conjunta e abrangente,
referiu: «como é que me identifico
com a minha instituição e/ou com
a minha equipa? Onde é que se
situam a família e os amigos no

contexto da mobilidade espacial,
funcional e financeira? Até onde
podemos ir para ser felizes?»…
José
Manuel
Magalhães,
doutorado em Desenvolvimento
e Intervenção Psicológica, autor
de trabalhos sobre burnout,
apresentou na sua alocução um
conjunto de dados recolhidos
entre 2009 e 2010 no âmbito de
um estudo elaborado por um
grupo de trabalho da OM, o
qual levou a cabo várias outras
iniciativas como por exemplo
acções de sensibilização em
várias secções distritais. Essa
equipa de trabalho funcionou
no âmbito do Departamento
de Formação e, além do orador
deste debate, era constituída por
David Pires Barreira (psicólogo)
e pela especialista em Medicina
Interna, Nídia Zózimo. José
Magalhães explicou que o
trabalho desenvolvido, neste caso
específico com os médicos como
‘objecto de estudo’, poderia ser
aplicável à população em geral.
Na problemática do burnout, no
contexto dos médicos, um dos
maiores problemas referidos
por José Magalhães é o facto
de que «quando, por exemplo,
um professor está a sofrer de
burnout vai ao médico. Mas
quando um médico está a sofrer
da mesma situação, ele não vai
ao médico». Esta discrepância
de comportamentos resulta em
dados que demonstram que,
apesar de outras profissões
sofrerem igualmente de burnout,
é nos médicos que essa situação
gera maior número de casos
de suicídio. Vários estudos
indicam que o excesso de horas
de trabalho reduz a satisfação e
aumenta o risco de problemas
com a saúde mental e prejudica o
equilíbrio entre a vida pessoal e a
vida profissional. A Organização
Mundial de Saúde já alertou

actualidade

que, até 2020, a depressão pode
tornar-se a principal causa de
incapacidades. «Um em cada
quatro trabalhadores europeus
sofre de stress negativo». Mas o
stress não é só negativo. Tal como
o orador relembrou, nas palavras
de Hans Selye, «a única pessoa
sem stress é a pessoa que esteja
morta», ou seja «é com o stress que
a vida começa, se torna intensa
e é com ele que a vida acaba».
«Inicialmente o stress melhora o
desempenho e traz criatividade»,
explicou José Magalhães. O
problema é quando os níveis
ultrapassam o que é possível
gerir e passamos a ter distresse,
o qual «desmotiva, traz fadiga
e negativismo». Referindo-se às
várias dimensões do burnout,
nomeadamente
à
exaustão
emocional e à despersonalização
e cinismo, o orador alertou
para a responsabilidade das
organizações nesse contexto
e frisou que essas situações
podem conduzir ao suicídio dos
profissionais. Relativamente aos
responsáveis das organizações,
recordou que devem olhar para
as pessoas não como peões

“

Sem trabalho a vida
é pobre mas quando o
trabalho é sem alma, a
vida asfixia”
mas como seres humanos,
aos
profissionais
alertou
para a necessidade de dizer
‘não’ e de manter um espaço
para a família e amigos. Os
dados com origem no estudo
nacional que o orador referiu
brevemente, são consentâneos
com dados recolhidos em
estudos
internacionais
e
referem consequências para os
profissionais de medicina como
a «frequente conflitualidade
familiar» e o divórcio «vinte
vezes mais do que a população
em geral», surgimento de
«doença
psiquiátrica
com
uma prevalência superior à
da população em geral» e a já
referida taxa de suicídio mais
elevada nos médicos do que nos
outros profissionais. A terminar a
sua intervenção, em que a tónica
principal foi o bem estar visto
como sinónimo de felicidade e o
burnout analisado
como algo que
contraria
esse
bem estar, José
Magalhães citou
Albert
Camus,
referindo que «sem

trabalho a vida é pobre mas
quando o trabalho é sem alma,
a vida asfixia», sublinhando
mais uma vez o papel fulcral
do trabalho e das condições
profissionais envolventes como
determinantes da felicidade.
Cecília Honório, doutorada em
História das Ideias Políticas,
deputada do Bloco de Esquerda,
começou a sua intervenção
questionando o que é medir a
felicidade e para que serve essa
medição. «Quando falamos de
felicidade, falamos de bem estar e
o padrão de bem estar é associado
às condições materiais. No
entanto, nas crianças não há uma
correspondência
determinista
entre as circunstâncias materiais

“Quando falamos de felicidade, falamos

de bem estar e o padrão de bem estar
é associado às condições materiais.
No entanto, nas crianças não há uma
correspondência determinista entre as
circunstâncias materiais e a felicidade
percepcionada (…). Então porque razão é
importante medir e quantificar?”
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Próximos debates
na OM de Lisboa:
«Financiamento
Hospitalar»
16 de Outubro
21h15m
«Síndrome de
exaustão / “Burnout”
entre a classe
médica»
14 de Novembro
21h15m
«Contratualização
em USF/UCSP»
12 de Dezembro
21h15m
Participe e divulgue
estas iniciativas!
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e a felicidade percepcionada (…).
Então porque razão é importante
medir e quantificar?», questionou
relembrando como a medição da
Felicidade Interna Bruta seria um
contraponto interessante ao PIB.
O termo Felicidade Interna Bruta
foi criado pelo rei do Butão, em
1972, em resposta a críticas que
afirmavam que a economia do
seu país crescia miseravelmente.
O
conceito
baseia-se
no
princípio de que o verdadeiro
desenvolvimento
de
uma
sociedade humana surge quando
o desenvolvimento espiritual e
o desenvolvimento material são
simultâneos, complementandose e reforçando-se mutuamente.
«Quando há grandes alterações
de desigualdade (de forma geral
diferenças na distribuição de
rendimentos) o PIB ou qualquer
outro agregado computado per
capita pode não dar uma avaliação
precisa da situação vivida pela
maior parte das pessoas», pode
ler-se no já atrás mencionado
relatório da Comissão Stiglitz
(esta comissão era constituída
por
diversos
especialistas,
ligados à economia, estatística e
ao desenvolvimento, e envolveu
pelo
menos
três
prémios
Nobel da economia a dar o seu
contributo - Stiglitz, Amartya
Sen e Daniel Kahneman) que
também foi referenciado por esta
oradora. Esta ideia do FIB tem
tido acolhimento em vários países
e o Office for National Statistics
britânico está há vários anos a
desenvolver indicadores para
medir o bem-estar e a felicidade,
a par da recolha de informação
sobre a inflação, o desemprego
ou a taxa de criminalidade, ideia
cuja abrangência está a captar
cada vez mais adeptos. Num
enquadramento histórico, em

que explicitou como «na história
do Ocidente a felicidade teve um
papel muito importante», Cecília
Honório contrapôs a actualidade
– em que ninguém referiria como
desígnio de um primeiro-ministro
a felicidade dos portugueses – ao
período do iluminismo, em que
a felicidade do povo era uma
das preocupações centrais dos
monarcas. Um objectivo que se
perseguia através da instrução
pois, conforme foi explicado, «os
povos seriam felizes através do
conhecimento e do saber». Além
do enquadramento da felicidade
individual como potenciadora da
felicidade pública no contexto do
iluminismo, a oradora explicou
como também a revolução
liberal de 1820 tinha como
objectivo recuperar a felicidade
do povo. Referindo como ideia
mobilizadora do século XIX o
progresso, com o compromisso
de que a guerra poderia acabar
e que seria possível o progresso
material para todos, associando
a ideia de felicidade individual
ao conceito de progresso social,
e reconhecendo que essa ideia
se desmoronou no século XX, a
deputada questionou qual será a
ideia mobilizadora deste século
XXI agora que, no entender de
Cecília Honório, «a promessa
de um progresso socialmente
partilhável, compromisso das
democracias liberais, foi traído»?
Já na fase de debate, Fernanda
Freitas falou da felicidade como
um caminho (em contraponto
à ideia da felicidade como um
objectivo) e, numa intervenção
do anestesista Figueiredo Lima,
relembrou-se que os médicos
além das suas (in)felicidades
«vivem com as dos seus doentes»,
levando para casa os sucessos ou
insucessos terapêuticos do dia.

actualidade

Poupar dinheiro na saúde
melhorando a saúde das populações
Divulgamos a posição da Ordem dos Médicos sobre intervenção ambiental como forma de
«poupar dinheiro na saúde reduzindo os custos com as doenças crónicas», por referência a um
artigo da autoria de Dave Chokshi e Thomas Farley: “A relação custo-efectividade da abordagem
ambiental na prevenção da doença”, publicado na conceituada New England Journal of Medicine
(2012, 367: 295-7).

“

«Como temos vindo a insistir,
pessoa é muito pequeno.
desde que lançámos em Portugal
Por exemplo, Smith-Spangler
Mesmo que o efeito em
a ideia da taxa sobre a fast food,
cada pessoa de uma alteração e col. estimaram que, quando
entendida em sentido genérico,
ambiental seja pequeno, o efeito comparado com o status quo,
o caminho para poupar dinheiro
uma taxa sobre o sal que
cumulativo na população pode reduzisse o consumo de sal da
na saúde reduzindo os custos
ser grande; a relação custocom as doenças crónicas passa
população em 6% reduziria o
pela intervenção ambiental.
efectividade pode ser favorável número de AVCs e enfartes,
Mais uma vez é aquilo que nos
aumentaria o número de anos
porque o custo por pessoa é
vêm lembrar Dave Chokshi e
de vida com qualidade (QALYs)
muito pequeno.”
Thomas Farley, no seu artigo “A
em 1,3 milhões e pouparia 22,4
relação custo-efectividade da abordagem ambiental na
milhares de milhões de dólares ao longo da vida dos
prevenção da doença”, publicado na conceituada New
adultos que actualmente têm 40 a 85 anos de idade.
England Journal of Medicine (2012, 367: 295-7).
…
Traduzimos algumas passagens deste artigo e voltamos
A prevenção ambiental é a chave para lidar com o
a instar o Ministério da Saúde para dar mais atenção a
aumento dos custos com as doenças crónicas. Por
estas matérias, que vão muito para além e são muito
exemplo, em Nova York, uma estratégia ambiental para
mais abrangentes do que a quase exclusiva, e nalguns
a prevenção das doenças crónicas incluiu aumentar
aspectos algo exagerada, intervenção/proibicionismo
os impostos sobre o tabaco, uma política de ar livre
anti-tabágico.
de fumo do tabaco, campanhas publicitárias contra o
“….Num modelo ambiental de prevenção, o
tabaco e os refrigerantes, banir os ácidos gordos trans
comportamento das pessoas é influenciado pelo seu
dos restaurantes e uma iniciativa de rotulagem calórica
ambiente físico e social. Pode ser muito mais barato
nos restaurantes.
alterar um elemento ambiental a que muitas pessoas
…
estão expostas do que interagir com cada pessoa
A literatura científica aponta agora para o valor
individualmente.
de implementar medidas preventivas de carácter
Mesmo que o efeito em cada pessoa de uma
e intervenção ambiental, que permitem poupar
alteração ambiental seja pequeno, o efeito cumulativo
dinheiro, e para conduzir estudos sobre a relação
na população pode ser grande; a relação custocusto-efectividade de tais intervenções.”»
efectividade pode ser favorável porque o custo por
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Prémio Nacional de Saúde 2011
O médico Alexandre Linhares Furtado, destacado cirurgião português na área dos transplantes renais e do fígado, recebeu no passado mês de Abril o Prémio Nacional de Saúde
2011.
Linhares Furtado recebeu no passado dia 9 de Abril, em Lisboa, o Prémio Nacional de Saúde 2011, que visa
distinguir, anualmente, pela «relevância e excelência no âmbito das Ciências da Saúde, uma personalidade que
tenha contribuído para a obtenção de ganhos na saúde ou para o prestígio das organizações de saúde no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde». Apesar de ter recebido diversas homenagens e prémios ao longo da sua vida
profissional, Linhares Furtado, sexto médico português a receber o Prémio Nacional de Saúde, assume que
esta distinção é um «reconhecimento de uma carreira», facto que muito o lisonjeia. Publicamos em seguida a
alocução do homenageado.

«Peço aceitem os meus mais
respeitosos cumprimentos e me
permitam uma palavra especial
aos Amigos que quiseram renovar,
com a sua presença, testemunhos
autênticos da sua amizade. Sei
que me perdoam aqueles outros
que gostariam de aqui estar, se
da ocorrência lhes tivesse dado
notícia. Mas convivo mal com tudo
o que possa sugerir a ideia de autopromoção. É uma idiossincrasia
pessoal que, pragmaticamente,
evita incomodidades ou prejuízos
nas ocupações quotidianas.
Agradeço a distinção atribuída
e para a qual, sem meu
conhecimento, alguma ou algumas
almas generosas propuseram
o meu nome. Aceito-a com a
satisfação e a humildade de quem
nunca concorreu, de iniciativa
própria, a qualquer prémio e
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assumo a serena dispensa pessoal
de qualquer juízo de valor sobre o
merecimento de tal honra.
Acompanha-me, nestas circunstâncias, um natural sentimento
de bem-estar para que concorrem
mais três circunstâncias particulares, a saber:
1ª- que a tão distinto Júri tenha
presidido uma das figuras cimeiras
da Medicina nacional, Prof. Doutor
Walter Oswald, personalidade
que de há muito reclama a
minha imensa admiração, tanto
no plano da investigação e da
formação científica, como no do
culto e aprofundamento das mais
candentes questões ético-morais
da Medicina e da Biologia. De
ocorrência bem mais recente,
registo o excepcional encanto do
seu relacionamento pessoal, com
que me tem privilegiado,

2ª- que entre os notáveis laureados
dos anos transactos se encontrem
dois outros vultos da Medicina
portuguesa, de quem me sinto
mais próximo, por ter beneficiado
do seu mais recuado e mais
frequente convívio - os Prof.s
Doutores Fernando de Pádua e
Daniel Serrão - do mesmo modo,
alvos do meu excepcional apreço,
3ª- que o digno Bastonário da
Ordem dos Médicos, à qual
pertenço há 53 anos, tenha escolhido para mandatário nacional
da sua candidatura o Membro
9015.
O programa desta sessão atribuime um tempo que se restringe
a 10 minutos, excessivo para as
devidas e jubilosas saudações
e agradecimentos, obrigações
aprazíveis que acabo de cumprir, o
melhor que pude! Mas não imagino

que, no espírito esclarecido
do programador, os restantes
minutos devessem decorrer em
silêncio. Creio que contou com
a paciência da assembleia para
ouvir, na circunstância concreta,
alguém destituído de dotes de
retórica e muito mais exercitado
na reflexão silenciosa e na acção
consequente.
Neste exíguo intervalo registarei
brevíssimas considerações pessoais, que se sintetizam em
votos, à cerca do sistema
estatal de cuidados de Saúde,
que servi durante 43 anos, em
Unidades hospitalares estatais,
universitárias, civis e militares,
aqui e no ex-ultramar. Faço-o
com a consciência de que nada
de novo acrescento, mas com a
profunda convicção de que à
verdade serve perfeitamente
a máxima tão repetidamente
atribuída e usada na prática
do seu contrário. Com efeito,
parece-me que, frequentemente,
para que uma verdade se torne
verdadeiramente Verdade, isto é,
para que mostre consequências,
há que repeti-la mil vezes!
Sempre me pareceram desajustadas as ambições inscritas no modelo estatal e
tendencialmente monopolizador
dos nossos cuidados de saúde,
face ao quadro político-social
em que o país inelutavelmente
teria que mover-se. Não obstante
a nobreza e a pureza formais
das suas promessas de origem,
tais
ambições
mostravamse alheias àquela realidade e
à pobreza estrutural do país.
Seriam, por isso, propiciadoras
de desigualdades mais ou menos
graves e anunciavam a sua
insustentabilidade.
O gigantismo, a complexidade
e os desequilíbrios alcançados
nas estruturas materiais e na
organização, com os efeitos

multiplicadores
consequentes,
justificaram iniciativas experimentais a diversos níveis
(privatizações de gestão, empresializações, parcerias público-privadas, parcerias público-públicas mais ou menos
despercebidas, gestões intermédias) cuja eficiência real,
expressa em termos de benefício/
custo, binómio cada vez mais
justificadamente em foco, escapa
a qualquer juízo merecedor de
crédito científico. Por contraponto
encontra, na rápida sucessão
dos modelos, o reconhecimento
de graus de ineficácia ou de
desperdício, de quantificação
rigorosa
impossível,
porque
incidindo sobre variáveis ocultas,
semi-ocultas ou imponderáveis.

“Creio que a competência na
área médica é, isoladamente
considerada, o mais poderoso
factor de credibilidade de
qualquer sistema de Saúde,
com relevância crucial na
sua sustentabilidade global e
evolução positiva.”
De qualquer modo, ao corpo
médico, como um todo e
individualmente, cabem responsabilidades continuadas e proporcionais ao enorme volume da
bagagem científica e tecnológica
específica que é seu supremo
dever cultivar e desenvolver, com
os olhos sempre postos no doente
e na comunidade. E à sua entidade
representativa máxima, a Ordem,
cabendo-lhe o dever de zelar
pelo cumprimento dos elevados
padrões científicos e éticos, na
formação contínua e no exercício
da nobre profissão, parece-me
impor-se, particularmente nestes
tempos conturbados, um aturado

exercício de reflexão e de autoreforma.
Na
Grã-Bretanha,
Estado
detentor de notáveis tradições
de culto e desenvolvimento
científicos,
designadamente
na Medicina, a criação do seu
conhecido Sistema Nacional de
Saúde (NHS) constituiu, creio,
um factor de grande alcance na
continuidade dessa linha, dadas
as dramáticas circunstâncias socio-económicas daquele Estado,
à época da sua constituição e
nos anos seguintes. A máquina
estatal respeitou equidistâncias
convenientes com os organismos
profissionais, pelo que não parece
ter afectado os aspectos fulcrais da
formação científica dos médicos.
Mantiveram-se intactos os deveres e as possibilidades dessas
instituições para o cumprimento
das suas responsabilidades na
preservação dos altos padrões
referidos. Fizeram-no com
notável cooperação entre as
partes, em que o respeito do
poder administrativo
pelo
conhe-cimento científico e
tecnológico foi, com raras e
inócuas excepções e durante
muito tempo, um selo de marca.
Justificava-se o carinho que o
NHS imprimiu na imensa maioria
da população.
Conhecem-se a disciplina, o
poder organizativo, o potencial
económico, a capacidade para
captação de fundos e de doações
do exterior, por parte daquele
Estado e até, dentro dele, por
parte do próprio Serviço de
Saúde. Mesmo assim, tem vindo
a desfigurar-se a feição do NHS
e o seu valor de marca. É enorme
a percentagem de profissionais
estrangeiros residentes que o
sustentam (o que encerra vários
significados); há urgências que
recorrem a médicos estrangeiros
contratados à tarefa; crescem as
Setembro | 2012 | 31

“Encontrar o melhor caminho para evitar ou atenuar

o indesejável exigirá, por um lado, a retracção dos
limites da gestão política na área da Saúde e, por outro,
um grande esforço de auto-reflexão das instituições
profissionais, particularmente da Ordem.”
queixas das populações; vêm à
superfície escandalosas tragédias
e confirmam-nas relatórios pouco
divulgados. Por exemplo, numa
investigação sobre as urgências,
as entidades competentes detectaram uma assustadora incidência de incapacidade para o
diagnóstico de quadros clínicos
urgentes e de alto risco! Noutras
circunstâncias e noutro local
daquele país, revelaram-se consequências trágicas, em parte
derivadas daquela constatação.
Mas os males não se limitaram
às situações de urgência nem
àquele factor causal. E a extensão
de deploráveis más práticas
(eu direi, criminosas) alcançou
áreas de cuidados electivos. Em
2009, num relatório de comissão
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independente, descrevem-se consequências terríveis de medidas
administrativas que se revelaram
perversoras da própria consciência profissional e cívica.
Nesse relatório reconhece-se que,
entre 2005 e 2008, no hospital
de
Staffordshire,
ocorreram
situações de (e cito): “overstretched
and poorly trained nurses who
turned off equipment because they
did not know how to work with it,
newly qualified doctors left to care
for patients recovering from surgery
at night, patients left for hours in
soiled bedclothes, and reception staff
expected to judge the seriousness of the
condition of patients arriving at A&E.
……doctors were diverted away
from seriously ill patients, in order
to treat ones with minor problems,

to make the trust look better, because
they were in danger of breaching the
Government´s four-hour waiting time
target”. Segundo a imprensa da
época, a comissão constatou taxas
de mortalidade, na Urgência,
27% a 45% mais elevadas do que
seria esperável, o que poderia
significar entre 400 e 1200 mortes
em “excesso”!
As disposições legais e uma
actuação administrativa imoralmente ambiciosa, mas permitida
ao longo de anos, geraram
um ambiente de medo de
perseguições na carreira e até de
despedimento e o consequente
silêncio, eloquentemente revelado
na fraquíssima colaboração no
inquérito e no facto de este ter
sido desencadeado por denúncias
externas ao hospital!
A imprensa tocava também em
três pontos cruciais: o afastamento
demasiado tardio dos responsáveis
máximos do hospital, a sua elevada
remuneração e as dúvidas sobre os
termos em que aquela exoneração
iria ser feita, acrescentando:” “A

actualidade

experiência recente sugere que não
sairão de mãos vazias”!
Fundamentada em premissas
inseguras, a ingerência burocráticoadministrativa, no caso português,
desde cedo estendeu longe demais
o poder do Poder, sobre o primado
do conhecimento e as definições
da competência. Creio que a
competência na área médica é,
isoladamente considerada, o mais
poderoso factor de credibilidade
de qualquer sistema de Saúde,
com relevância crucial na sua
sustentabilidade global e evolução
positiva.
Estas considerações avolumam
a inadiável reconformação do
sistema às actuais realidades
nacionais, historicamente sempre
bem menos favoráveis que as do
Reino Unido e ainda muito menos,
hoje em dia.
Encontrar o melhor caminho para
evitar ou atenuar o indesejável
exigirá, por um lado, a retracção
dos limites da gestão política na
área da Saúde e, por outro, um
grande esforço de auto-reflexão
das instituições profissionais,
particularmente da Ordem. É
exemplo objectivo e inaceitável
que o poder político, através de

uma cadeia administrativa de
dependência fortemente políticopartidária, se prolongue até
à “selecção” das direcções de
Serviços de Acção Médica, o que, no
campo dos princípios é intolerável
desrespeito pelo primado da
competência que, na prática, se
vê frequentemente triturada nas
malhas das ramificações políticoadministrativas periféricas, de
matizes multicolores.
É situação de consequências
inquantificáveis, mas seguramente
de grande capacidade replicativa
e deteriorante da qualidade do
exercício profissional, na maior
parte das vezes de forma insidiosa,
noutras, de feição catastrófica. Em
qualquer caso, desvios isentos de
responsabilização com finalidade e
eficácia preventivas, nas condições
vigentes de escolha que, à partida,
propiciam o poder de ignorar o
mérito.
No eixo essencial que é a profissão
médica em qualquer sistema
de Saúde, não pode estar em
causa a selecção pelo valor. No
nosso país, cujas características
psicossociológicas e correlativos
“brandos costumes” são bem
conhecidos, não imagino forma

de aperfeiçoamento nesta área que
não dê primazia aos concursos
públicos, cujas molduras legais
creio carecerem de revisão.
Essa deverá constituir a base
para a reactivação reformulada
de um quadro de carreiras,
no qual a ascensão seja um
responsabilizante prémio do
mérito, um estímulo dignificante,
caminho para a construção ou
reconstituição modernizada e
sustentada de nova tradição de
hábitos de independência, de rigor
e de justiça, factores fundamentais
na dignificação e no acréscimo da
eficácia do sistema.
Será um caminho necessariamente
gradativo
e
longo,
que
exige a cooperação lúcida e
persistente entre poder político e
organizações profissionais e que
não pode perder-se na voragem
da volubilidade e da frivolidade
políticas que têm marcado a nossa
democracia.
Senhor Ministro, Senhoras e
Senhores: termino com uma
palavra de esperança, porque há
ainda entre nós quem saiba ouvir,
reflectir e decidir.»
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Investigadora portuguesa do IMM
recebe financiamento europeu
O Conselho Europeu de Investigação concedeu este ano cinco financiamentos para Portugal,
sendo um deles para a equipa de Maria M. Mota, Directora da Unidade de Malária do Instituto
de Medicina Molecular (IMM), um financiamento correspondente a 1.5 milhões de euros, para
desvendar os mecanismos pelos quais os parasitas são capazes de sentir e adaptar-se a sinais
ambientais originários de nutrientes e determinar como essa adaptação afecta o curso e virulência da infecção na malária.
A bolsa agora atribuída à
investigadora Maria M. Mota,
e à sua equipa, é uma das 536
entregues a investigadores
de topo em toda a Europa
que apresentaram as suas
candidaturas em 3 categorias:
Ciências Físicas e Engenharia,
Ciências da Vida e Ciências
Sociais e Humanas.
Todos os seres vivos utilizam
uma diversidade de sistemas
para
se
aperceberem
de
mudanças do ambiente onde
vivem e serem capazes de
responder e adaptar-se de forma
a sobreviverem e replicarem-se.
Os nutrientes que compõem
os alimentos são não só a
principal fonte de energia como
funcionam como reguladores
do metabolismo, crescimento
e desenvolvimento. Como tal,
a capacidade de detectar e
adaptar-se à disponibilidade
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de nutrientes é um processo
chave para a sobrevivência de
qualquer ser vivo, ou seja, é
por definição essencial à vida.
A questão que se coloca é: será
que organismos que vivem às
custas de outros têm também
essa capacidade de detecção
e adaptação? Os parasitas,
causadores de inúmeras doenças, como a malária e a doença
do sono entre outras, requerem
um hospedeiro para sobreviver
e são dependentes dos nutrientes que o último pode fornecer de forma a manter o seu
ciclo de vida.
Actualmente, desconhece-se a
capacidade destes parasitas
detectarem mudanças em níveis
de nutrientes e reprogramar
o seu metabolismo. A equipa
do IMM deitou as mãos à
obra e obteve já as primeiras
evidências de que efectivamente

parasitas como o causador
da malária, doença que mata
ainda a 1 milhão de crianças
todos os anos, têm formas de
detectar o estado nutricional do
hospedeiro (o ser humano que
estão a infectar) adaptandose de forma a conseguir
sobreviver, replicar-se e causar
a doença. O estudo destes
mecanismos poderá não só
ajudar a compreender a doença,
mas também revelar potenciais
alvos de terapia.
O Instituto de Medicina Molecular
é uma instituição de investigação
de referência em Portugal,
tendo adquirido o estatuto
de Laboratório o Associado
ao Ministério da Educação e
Ciência. A missão do IMM
é promover a investigação
biomédica básica, clínica e de
translação, contribuindo para a
compreensão dos mecanismos

da doença, o desenvolvimento
de novas abordagens terapêuticas, de testes preditivos e de
ferramentas de diagnóstico.
A criação recente do Centro
Académico de Medicina de
Lisboa reúne num único
consórcio o IMM, a Faculdade
de Medicina da Universidade
de Lisboa e o Hospital de Santa
Maria, com o objectivo de
desenvolver uma perspectiva
integrada da medicina, fomentando a investigação biomédica
transversal, desde a bancada
dos laboratórios académicos até
à prática clínica.

Notícia

Congresso Nacional da Associação
dos Médicos Católicos Portugueses
Sexta, 30 de Novembro
Sábado, 1 de Dezembro de 2012
A Associação dos Médicos Católicos Portugueses realiza, em Lisboa,
nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2012, o seu Congresso
Nacional subordinado ao Tema: A Família no Ciclo da Vida.
Local:
Instituto S. João de Deus – Lisboa (perto da Universidade Católica)
Contacto: Associação dos Médicos Católicos Portugueses
		
Rua Santa Catarina, 521
		4000-452 PORTO
		Tel: 222073610
As informações e o boletim de inscrição estão disponíveis no endereço
electrónico: http://amcp.com.sapo.pt
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Arnaldo Abrantes
Médico interno
no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

Um médico a correr nos Jogos Olímpicos
A classe médica esteve representada nos Jogos Olímpicos de Londres, não apenas com a
equipa médica que acompanha a selecção, mas em prova: Arnaldo Abrantes, médico formado
na FCM – UNL, participou em atletismo nos 200 metros. Pequim foi a sua primeira participação
olímpica (enquanto frequentava o 3º ano da faculdade), mas Londres correspondeu à primeira
participação já como médico. Aos 25 anos, este médico/atleta português, teve uma prestação
que não o deixou completamente satisfeito mas melhorou o resultado (de 21.46s para 20.88s)
face a Pequim e já tem Rio de Janeiro no horizonte. Até lá irá continuar com a sua formação
pós-graduada em medicina, actividade que, conforme nos explicou, sempre ocupou um lugar
de primazia a par da competição desportiva. Ao Serviço de Internato Médico do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, bem como alguns professores e colegas de faculdade, agradece
o apoio e compreensão que lhe permitiram conciliar da melhor maneira a medicina com o
atletismo. Quanto ao que deixou de fazer para conseguir esse equilíbrio - entre o atleta de alta
competição e o estudante de medicina - prefere a definição de ‘escolhas’, não considerando
que tenham sido sacrifícios, pois qualquer uma das áreas lhe dá prazer e o complementa.
Médico interno no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Arnaldo Abrantes é paralelamente
uma das promessas do desporto nacional: jovem velocista, especialista nas distâncias
de 100m, 200m e na estafeta de 4x100m, começou a sua carreira desportiva em 1999 no
Núcleo Desportivo Juvenil do Laranjeiro. Filho de outro grande velocista, com o mesmo
nome, Arnaldo Abrantes nasceu em 1986, na Cova da Piedade. O médico/atleta conta no
seu palmarés com excelentes resultados, obtidos enquanto tirava o curso de medicina na
Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova de Lisboa, entre os quais destacamos:
•
1º lugar Campeonato Nacional 2007 100 metros - 10.33
•
Vice-Campeão Europeu de Sub23 nos 4x100m em 2007
•
1º lugar Campeonato Nacional 2004 200 metros - 21.63
•
1º lugar Campeonato Nacional Pista Coberta 2009 60 metros - 6.72
•
1º lugar Campeonato Nacional Pista Coberta 2011 60 metros - 6.65
A suas melhores marcas incluem os seguintes recordes pessoais: 100m - 10.19s; 200m - 20.48s
(segunda melhor marca de sempre só atrás do luso-nigeriano Obikwelu); 4x100m – 38.88s
(recorde de Portugal).
Participou em diversas competições internacionais, nomeadamente, 3 campeonatos do
mundo (Osaka 2007; Berlim 2009; Daegu 2011); 2 campeonatos da Europa de ar livre
(Barcelona 2010; Helsínquia 2012); 2 campeonatos da Europa de Pista Coberta (Turim
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2009; Paris 2011); 2 jogos olímpicos (Pequim 2008, Londres 2012); 1 campeonato do
mundo universitário (Banguecoque 2007).
Concluiu o curso de medicina em 2011, tendo ingressado como interno do ano comum no
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (actualmente no Serviço de Medicina I do HEM). É
atleta do Sport Lisboa e Benfica e representou Portugal e os médicos portugueses nos Jogos
Olímpicos de Londres.

Revista da Ordem dos Médicos Quando e como começou o seu
gosto pelo desporto?
Arnaldo Abrantes - O gosto
pelo desporto acho que sempre
fez parte de mim. Os meus pais
até dizem, na brincadeira, que
comecei primeiro a correr e só
depois a andar, pois sempre que
andava caía e a correr não! Na
escola também fui daqueles que ia
sempre jogar à bola nos intervalos
e adorava as aulas de educação
física. Cresci num meio em que
se valorizava muito a actividade
física e o desporto.
ROM - O desporto parece ser
‘uma tradição familiar’. E o gosto
pela medicina, de onde veio?
AA - Sinceramente não sei... apesar
de ter alguns familiares médicos
e mesmo sendo o meu padrinho
urologista, eu até aos 12 anos
nunca tinha pensado em Medicina,
pois o que gostava era Matemática
e Química! Felizmente nesse ano,
tive uma professora muito boa
de Biologia que me estimulou e
cativou para o estudo dos seres
vivos, e mais especificamente para
o ser humano. Penso que foi desde
aí que comecei a pensar que a
Medicina deveria ser interessante
e estimulante.
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ROM - O seu pai começou no
futebol e só depois se mudou para
o atletismo. Para si, sempre foi
este o desporto que o apaixona?
AA - Mais ou menos. Desde
pequeno que adoro correr, mas,
tal como o meu pai, experimentei
vários desportos, alguns fui
obrigado pelos meus pais, como
foi o caso da natação, e outros
por vontade própria, como o
karaté e o ténis. Ainda cheguei a
experimentar o futebol no Almada
Atlético Clube, mas depressa
percebi que era muito melhor a
correr do que a dar toques numa
bola. Assim, e depois dessas experiências todas, quando tinha cerca
de 13 anos, decidi experimentar
aquilo que já ouvia falar em casa
desde pequeno... o atletismo.
Experimentei e adorei!
ROM - Enquanto embaixador do
Ano Internacional de Juventude
em 2011, o principal foco foi no
desporto. Nas suas acções junto
da população juvenil abordou
igualmente a questão dos estudos?
AA - Claro. Penso que fui escolhido
como embaixador do AIJ, não só
pelas qualidades desportivas, mas
principalmente por ter conseguido
conciliar os estudos com o
desporto de alta competição. Essa
foi a principal mensagem que
tentei passar nas diversas acções
que foram realizadas, mostrando
a importância dos estudos, e
referindo sempre que, mesmo
sendo atleta de alta competição,
sempre encarei a minha formação
académica como fundamental.

Penso que consegui provar que
é possível conciliar estas duas
actividades, e que qualquer pessoa
que tenha esse mesmo objectivo
não deve abdicar de uma dessas
actividades apenas porque as
outras pessoas dizem que não é
possível conciliar.
ROM - O desporto de alta
competição implica grande
dedicação. Como conciliou
essa actividade com o curso de
medicina? Foram necessários
muitos sacrifícios durante os
últimos seis anos?
AA - Sim, só o facto de se
conciliar os estudos com uma
actividade extracurricular é sempre complicado, e sendo essa
actividade o desporto de alta
competição, a dedicação tem de ser
total e exige muito esforço e tempo.
Não posso dizer que tem sido fácil
conciliar o curso de medicina com
o desporto, mas posso dizer que
é uma forma de estar na vida que
me realiza e me dá prazer. Fiz
algumas escolhas como é óbvio,
como o facto de não ir a muitas
das festas típicas da faculdade,
não tive a possibilidade de ir em
Erasmus ou sequer de ir à viagem
de finalistas, mas não considero
que tenham sido sacrifícios, pois
o que fiz com esse tempo deume tanto prazer, que posso dizer
que valeu a pena. Tenho também
de agradecer a alguns colegas da
faculdade e a alguns professores/
assistentes, que me ajudaram a
conseguir conciliar os estudos/
exames com treinos e competições.
Nem todos percebiam o facto de eu
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querer fazer desporto e alguns até
julgavam os meus conhecimentos
médicos, só pelo facto de ser
desportista, mas a maioria sempre
me apoiou.
ROM - Como se sente um atleta
ao participar numa competição
como os Jogos Olímpicos?
AA - É um momento mágico.
Quando chegamos à aldeia
olímpica o sentimento é de
orgulho e felicidade. No estádio
o sentimento é outro... é algo
que não consigo explicar por
palavras. Adorava que todos
os portugueses pudessem um
dia experimentar uma sensação

semelhante. Entrar num estádio
olímpico para competir numa
prova que começou na Grécia
antiga, que só se realiza de 4 em
4 anos, onde estão os melhores do
mundo a competir pelo mesmo,
e onde estão 80 mil pessoas (fora
os milhões espalhados pelos
televisores) a gritar e aplaudir, é
muito difícil de descrever!
ROM - Ficou satisfeito com o seu
desempenho nessa competição?
AA - Sim. Posso dizer que fiquei
satisfeito pelo resultado e pela
maturidade que mostrei na
competição, no entanto penso que
o resultado (em termos de tempo)

poderia ter sido melhor. Apesar
de no Atletismo o factor sorte não
estar presente, um bom resultado
por vezes só surge quando se
reúnem todas as condições e nesse
dia não estavam as condições
atmosféricas perfeitas, pois estavam 14 graus na altura em que
corri. Mesmo assim adorei correr
entre os melhores do mundo e
ganhei a energia, entusiasmo
e ambição necessárias para
continuar a trabalhar e chegar ao
Rio de Janeiro mais forte.
ROM - Fica muito frustrado
quando as provas correm menos
bem?
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AA - Por vezes em demasia...
sou muito exigente comigo e não
gosto nada de falhar. No entanto
já aprendi que ter um dia menos
bom não irá alterar o atleta ou a
pessoa que sou.
ROM - A medicina é, por agora,
uma espécie de actividade
secundária ou procura o
equilíbrio necessário para
conciliar a formação como especialista e futuro exercício
autónomo da profissão com o
desporto de alta competição?
AA - A Medicina nunca foi uma
actividade
secundária
para
mim, nem durante o curso,
muito menos agora. O atletismo
sempre foi muito importante,
mas só houve um ano em que
foi prioridade total, e esse ano
foi 2008, quando decidi fazer o
terceiro ano da faculdade em
dois anos, para não prejudicar
os estudos, com os treinos
de preparação para os Jogos
Olímpicos de Pequim. No
entanto, não correu muito bem,
pois todo o tempo livre que tinha
por não estar a estudar, era algo
a que não estava habituado e não
me senti bem com isso. Hoje em
dia, a nível profissional, nunca
coloco o atletismo à frente do
bem estar do doente, isso vai
contra tudo aquilo que sou e
tudo aquilo que me ensinaram
nos últimos 6 anos. Como tal,
arranjei um equilíbrio simples,
em que quando estou no meu
local de trabalho sou 100%
médico e quando estou a treinar,
ou em competição, sou 100%
atleta.
ROM - Em declarações à agência Lusa referiu que “Na
alta competição, não ficamos
satisfeitos com nenhum resultado”. E na medicina, qual o
resultado que o deixa satisfeito?
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AA - É verdade, no desporto
ensinam-nos a ser muito exigentes e competitivos, mas a
medicina não é diferente. Durante o curso sempre nos exigiram
muito, sempre nos ensinaram a
dar o nosso melhor para benefício
do doente e é esse o resultado
que me deixa satisfeito. Como
médico tenho que sentir que fiz o
meu melhor e tudo o que estava
ao meu alcance para tratar e dar
melhor qualidade de vida ao
doente. Em ambas as actividades
só me sinto satisfeito estando por
inteiro e dando o meu melhor.
ROM - Numa prova do nacional
de atletismo aconteceu, após
uma queda que deixou Bruno
Gualberto inconsciente, o Arnaldo socorrer de imediato o atleta
acidentado, prestando a primeira
assistência médica. Esquece-se
em algum momento que, além
de atleta, é médico?
AA - Não. Penso que desde que
passei pelo 4º ano da faculdade
que estou mais atento ao que
acontece à minha volta e, sempre
que vejo alguém a necessitar
de cuidados, nem penso, vou
imediatamente ajudar. Foi o que
aconteceu no caso do Bruno: nem
pensei duas vezes, tinha prova
dentro de 3 horas mas, naquele
momento, só pensava no seu bem
estar e naquilo que eu poderia
fazer para o ajudar.
ROM - Em Londres, sentiu de
alguma forma que representava,
além de uma nação, a classe
médica?
AA - É difícil de explicar, mas penso
que sim. Deu-me muito prazer, mas
também muita responsabilidade,
em ser dos poucos (se calhar até
o único) médicos a participar
desportivamente nuns Jogos Olímpicos. Senti mesmo entre os
médicos da comitiva portuguesa,
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especialmente o Dr. Pereira de
Castro, um carinho especial por
ver um colega de profissão a
representar as cores portuguesas,
e a classe médica, no estádio
olímpico de Londres.
ROM - Quando terminou o curso
passou a ter mais tempo para
treinar. Sentiu diferenças em
termos competitivos?
AA - Sim, o pior ano para conciliar
foi sem dúvida o ano em que
tive de estudar para o exame da
especialidade. Tinha que treinar 7
vezes por semana, de Setembro a
Dezembro, e ainda estudar para o
exame mais exigente que já fiz, foi
algo que me custou muito. Agora
sinto-me com mais tranquilidade
para treinar, mas também com
mais objectivos tanto a nível da
medicina como no atletismo.
ROM - Por ser médico,
considera que está mais
atento às questões de saúde
relacionadas com o desporto,
como sejam a nutrição?
AA - Sem dúvida. Ter feito
um curso de medicina foi uma
mais valia para o desporto,
pois comecei a acompanhar e
a falar com vários médicos do
meu clube e da Federação de
Atletismo, e com isso desenvolvi
outros conhecimentos a nível
de lesões desportivas e a saber
melhor como as prevenir e
tratar. Ao nível da nutrição e
suplementacão (que é muito
importante no desporto) também foi algo que tive que
estudar, apesar de ser muito
bem acompanhado por um
nutricionista profissional.
ROM - Acompanha a actualidade da saúde e da medicina
em Portugal?
AA - Agora que terminei o
curso comecei a acompanhar
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mais, pois é um assunto que me
influencia directamente.
ROM - Como avalia a formação
em medicina no nosso país?
AA - Penso que é muito boa. Cada
vez mais vejo que Portugal tem
muito talento em muitas áreas,
e quando esse talento é bem
estimulado e ensinado, dá origem
a excelentes profissionais. A
prática da medicina e o seu ensino
são dos melhores da Europa, e só
espero que Portugal continue a
valorizar a qualidade da formação
em detrimento de uma formação
de baixo custo.
ROM - Preocupa-o o futuro
profissional?
AA - Com o que se passa na
Europa, e particularmente em
Portugal, não é fácil não estarmos

preocupados com o futuro. No
entanto, penso que com uma
atitude optimista e activa, a
situação do país irá melhorar e as
coisas irão correr bem.
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José Mário Martins
Estomatologista

Elites
Certas palavras tomaram, a seguir ao Processo Revolucionário Em Curso (PREC, para os que
são desse tempo!), uma conotação de tal modo negativa que, dela, têm dificuldade em se
livrarem e, a não ser a espaços, deixaram de ser usadas no léxico habitual.
Num tempo e num Mundo onde,
para lá das ideologias, teimavam
em impor-se “ideias” e “terceiras
vias”, em que o primado da
“Polis” se viu preterido em favor
do “pragmatismo”, o conceito
de elite soava a estranho, se não
mesmo ofensivo. Nesse mesmo
tempo em que se conseguiram
alcandorar aos píncaros do
Poder uma casta de políticos
que termina a sua licenciatura
depois dos 30 anos, por vezes ao
Domingo, outras com mais de 30
equivalências, compreende-se
que desconheçam o significado
daquela, como de muitas outras,
palavras!
Hoje, a malfadada “Crise” anda
na boca de todos e é a culpada
de tudo. Porém, convinha que
nos interrogássemos acerca
de como chegámos até aqui,
para tentarmos perceber como
podemos sair desta situação que,
longe de ser uma “culpa” ou
uma consequência dos “PIGS”,
se prova, agora que a China e o
Brasil parecem estar a começar
a sentir o seu ”perfume”, ser de
dimensão mundial.
Pois, mas dizem-me que sou um
“Velho do Restelo”, que não vejo

que a Alemanha vai “de vento em
popa” e que os especuladores até
aceitam emprestar-lhe dinheiro
a juros negativos! Recordo, para
quem já se não lembra, que o
“Tigre Celta”, essa economia
“pujante” que era a Irlanda está,
presentemente, na situação que
todos conhecemos. Aqui chegados, convém recordar a alegoria
do salva-vidas do Titanic. Se,
após o acidente, só tivesse
restado um único salva-vidas,
com certeza todos os náufragos
teriam nadado até ele e tê-loiam empurrado para o fundo,
e ninguém se teria salvado. O
mesmo acontecerá à Europa,
se não perceber que é este o
seu dilema, neste delicado
momento histórico.
E, uma vez aqui, voltamos ao
tema: - Porque chegámos até
aqui, e o que têm as elites a ver
com o assunto?
Rob Riemen resumiu, num
magnífico ensaio intitulado “O
Eterno Retorno do Fascismo”,
as causas (e, também, as
consequências…) da actual situação. Permito-me transcrever uma
parte que, na minha opinião, faz
a quintessência do diagnóstico:

“O fascismo contemporâneo
resulta, mais uma vez, de partidos
políticos que renunciaram à
sua tradição intelectual, de
intelectuais
que
cultivaram
um niilismo complacente, de
universidades que já não são
dignas desse nome, da ganância
do mundo dos negócios e de
mass media que preferem ser
ventríloquos do público em vez
de o seu espelho crítico. São
estas elites corrompidas que
alimentam o vazio espiritual
para uma nova expansão do
fascismo. ”
Dos partidos de matriz socialdemocrata e democrata-cristã,
que esqueceram ou desprezaram
a sua matriz social para se
tornarem em defensores do
ultraliberalismo, dos intelectuais
niilistas às universidades que se
demitiram de ensinar e formar
para a Vida, todos estão nesta
longa lista de demissionários
das próprias responsabilidades.
Faz já alguns meses, numa notável
conferência proferida pelo Prof
Doutor Adriano Moreira na
Ordem dos Médicos, a convite
do Conselho Nacional das
Ordens Profissionais (CNOP),
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o conferencista perguntava (e
cito de memória), “como é que
as elites, representadas nas
Ordens Profissionais, permitem
que nos governem pessoas
desqualificadas”.
Face a este desatino das ideias, o
Mundo avança em sobressalto.
Da especulação nos mercados

financeiros até à crise dos
produtos alimentares, passando
pela delicada questão do asilo do
sr Assange, “isto” move-se.
Como dizia Ferreira Fernandes,
há semanas, numa das suas
(quase sempre) deliciosas crónicas no Diário de Notícias, a
propósito da presença de Epicuro

nas capas de vários jornais internacionais de referência: “Epicuro
nos quiosques é um sinal de que
isto vai. Não sabemos ainda é
para onde.”
Eu temo que, se não formos
lestos a mudar de rumo,
caminhemos para o abismo!

Duarte Serra e Mello
Cirurgião Cardiotorácico, Hospital de Santa Marta

A rua
Li, com profunda comoção, o artigo de opinião do Dr. João Miguel Nunes Rocha (ROM nº 132)
e não poderia ficar indiferente às pertinentes e exactas palavras que, com a ironia inteligente
dos sábios, definem o estado de alma da maioria dos Portugueses espoliados e caracterizam
a escumalha no poder que, enganosamente, exercem.
O esbulho é permanente, diário
e consistente. Confortavelmente
repimpados em cadeirões pagos por todos nós, vomitam
ordens, negam promessas, rasgam a Constituição, recusam
o Humanismo e as tolerâncias
social e moral cumprindo - e não
poucas vezes ultrapassando - as
medidas algozes e predatórias de
uma “Tróica” sinistra que nos vai
saqueando, qual bando de piratas
de “novo” tipo obedecendo a um
capitalismo selvagem e impune.
O retrocesso civilizacional é
evidente e doloroso. O que
pretende esta gentalha?
Vender o Pátrio rectângulo ao
desbarato? Porque não alienar as
Ilhas, como se chegou a propor
para a Grécia?
Poucas vezes, na nossa História,
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os
Portugueses
tiveram
motivos para sorrir. Mesmo nos
momentos mais tristes, nunca
a lusitana terra se revoltou
seriamente,
abdicando
da
violência contra a violência que
as elites sempre lhe impuseram.
Porém, com a imprevisibilidade

do futuro, esta pobre gente
poderá ao olhar “para meia dúzia
de olhos famintos” (permitame citá-lo) que todos os dias se
multiplicam, trazer para a rua
um inferno pior que aquele com
que nos têm aviltado.
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A. Manuel dos Santos
Médico de Medicina Geral e Familiar e Psiquiatra

O Médico e o Segredo
O segredo médico é um compromisso que o médico tem com o seu doente, em que o teor
da consulta médica é, em espírito e forma, confidencial, “os meus olhos serão cegos, a minha
língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra”-Juramento de Hipócrates. Absoluta entrega de quem se expõe, na procura da cura para o
mal que sofre, àquele que, com absoluta generosidade, quer, com o seu saber e humanidade,
auxiliar o outro.
A desonestidade de uns e a
perversidade de outros faz com
que regularmente surjam casos de
comportamentos fraudulentos,
envolvendo médicos, publicitados mediaticamente, numa
desproporção alarmante em
relação a tantos outros em
que, apesar da excelência
dos resultados, são por vezes
banalizados,
senão
mesmo
ignorados.
A nossa tendência para o trágico é
cultural, ficamos fascinados com
o drama e activamos o “síndrome
do Adão e Eva”, arranjar logo um
culpado, de forma precipitada,
de um modo superficial e com
generalização irresponsável.
Nestas alturas surgem, desde tempos imemoriais, mas
actualmente de forma mais
refinada, pensadores e comentadores que aproveitam estas
circunstâncias para agitar, e
arvorando-se paladinos de razões
e suspeições, procurar, com um
raciocínio aparentemente lógico,
insinuoso, simplista, populista
e manipulador, contribuir, não

para uma melhoria estrutural
e funcional, neste caso as
actividades inerentes à prestação
dos serviços de saúde, mas para
uma desconstrução do que está
mal e do que está bem.
Recordar o que na globalidade
tem acontecido nos últimos anos
no campo da saúde, em que as
motivações de cariz político,
corporativo, técnico e económico,
originaram um desvario errático
das implementações feitas, é uma
boa base para compreender como
o sistema se foi deteriorando,
apesar de envolvido numa áurea
de evolução e modernidade.
A inquietação e a perturbação
criada e exagerada à volta destes
casos, de polícia, onde também
estão médicos, além de outros
intervenientes, farmacêuticos e
delegados de informação médica,
leva ao aproveitamento abusivo,
na base do direito à transparência,
de ser questionado o segredo
médico.
A actividade médica é actualmente
das mais escrutinadas, desde
a componente económica à

técnica. Existem entidades e
departamentos com a função
de fiscalizar as condições da
prestação do serviço, desde o
primeiro contacto com o doente,
às diligências requeridas pela
situação, até ao acto final do
seu pagamento, quer seja na
actividade pública ou privada,
nomeadamente os exames complementares que o médico solicita
e as receitas que prescreve, são
do conhecimento das entidades
oficiais, que têm acesso à sua base
de dados. As classificações das
patologias dos doentes também
são objecto de vigilância, para fins
de estudo e planeamento.
Questionar-se-ão, mas as fraudes
acontecem!
Sempre existiram, existirão e voltarão
a acontecer, mas reestruturações
precipitadas de hospitais e urgências,
com parcerias de duvidosa eficácia, desmembramentos de
equipas médicas hospitalares,
desvalorização da componente
formadora, modelos contratuais
vexantes em que a centralidade
da actuação
médica
está
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condicionada por objectivos
económicos impostos, poderão
ter contribuído para a criação
de um terreno propício para
que se desenvolvam mais
facilmente práticas ilícitas,
devido
principalmente
à
falta de uma coesão estável
e duradoura de pessoas e
organizações. Tudo acontece
e tudo poderá acontecer,
mas a maioria dos médicos

pugna por uma dignidade
e
responsabilidade
médica
assente nos princípios éticos
que norteiam a medicina, com
humanidade no desempenho
para com o seu doente, e assim
não podem deixar de apoiar
quem, com recursos limitados
e inquietações imensas, procura
contribuir para uma melhoria
e dignificação dos serviços
médicos, mas não podem deixar

de afrontar e desmascarar quem,
aproveitando-se das dificuldades
dos tempos e da fragilidade das
pessoas, procure atacar o espírito
nobre da profissão médica no
que tem de sagrado, a confiança
e exposição do sofrimento do
doente na confidencialidade do
acto médico, partilha última na
esperança de compreensão e
apoio.

José Manuel Amarante
Diretor do Departamento de Cirurgia da FMUP

Qualidade do ensino médico em risco
Artigo de opinião originalmente publicado na revista CHECK.UP nº 19.
O aumento desproporcionado
do nºs clausus nas várias
Faculdades de Medicina face
às capacidades de formação,
coloca em risco a própria
qualidade do ensino médico. No
contrato programa firmado pela
FMUP há 10 anos, a faculdade
comprometia-se admitir 190
novos aluno por ano, número
esse que, no corrente ano, da
inauguração de Edifício, foi de
309 alunos. As diversas opções
que têm vindo a ser tomadas,
seja de menor investimento no
ensino superior, ou da abertura
do mestrado a estudantes de
idades mais avançadas (num
curso que irá obrigar a vários
anos de pós-graduação para
o exercício autónomo da
profissão), seja de recrutamento
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de médicos generalistas em
países ditos em vias de desenvolvimento (com naturais limitações na generalização de
tecnologias hoje disponíveis na
pratica médica a nível europeu)
ou ainda, enveredando por
um certo experimentalismo
formativo com a criação de novos
cursos de medicina algo atípicos
(caso do do Algarve, de Aveiro
e
previsivelmente
noutros
locais e mesmo de iniciativa
privada), bem como o provável
regresso de alguns estudantes
que se encontram a fazer a sua
formação médica no exterior, em
diversos países, acabarão por
vir a impor, previsivelmente,
uma consequência: o facto
de se ter concluído um curso
de medicina deixará, muito

provavelmente de corresponder,
como sucede no presente,
que se esteja autorizado a
exercer a profissão. Noutras
áreas as Ordens profissionais
advogados,
arquitectos,
engenheiros e psicólogos -,
tomaram a seu cargo o controlo
da credenciação para o exercício
profissional. À Ordem dos
Médicos cabe já a atribuição dos
títulos de especialidades pelo
que irá também reinvidicar, no
cenário actual legitimamente,
essa responsabilidade. Os estudantes devem preparar-se para
tal mudança. E, no futuro, as
admissões a medicina talvez
voltem a números aceitáveis.

Porto, junho de 2012

opinião

Adão Cruz
Cardiologista

Serviço Nacional de Saúde (SNS)
e Exploração Capitalista da Saúde (ECS)
A destruição do SNS é um facto e pode considerar-se um crime de traição, um crime de lesa-Pátria que ficará na História deste Portugal de quase mil anos.
Tudo isto pela força-fraqueza
de políticas de direita, muitas
vezes ditas socialistas, ignorantes,
insensíveis, medíocres, incompetentes e tantas vezes corruptas,
e com a falta de moral e desprezo
social indispensáveis ao dobrar
de joelhos perante os poderes
diabólicos que as comandam.
O embrião do SNS começou a gerarse há meio século, quando Miller
Guerra era Bastonário da Ordem
dos Médicos. Posteriormente, o
Relatório das Carreiras Médicas
foi um passo gigante no caminho
do que, uma década depois, se
haveria de tornar num dos mais
modernos serviços de saúde
pública. Apresentado por António
Arnaut, o diploma criador do SNS
foi aprovado no parlamento. Em
trinta anos, o SNS transformou a
saúde em Portugal, conseguindo
aproximar este país dos países
mais avançados do mundo em
termos de saúde pública.
Com o surgimento de uma espécie
de pneumónica universal, a que
se deu o nome de crise, isto é, um
buraco negro cavado nos pulmões
da humanidade pelas garras
mais agressivas e execráveis
do capitalismo, uma onda de
políticos medíocres, vendidos,

irresponsáveis, comprometidos
com o que há de pior em termos
de concepção de uma sociedade
justa, já marinados e fermentados
em vários cargos governativos,
aspergidos pela água benta
das presidências da República,
passaram a considerar a área da
saúde, uma área de desperdício.
Sem qualquer pudor, quase
analfabetos em termos do que
é o profundo conhecimento
humano e social, sem ponta de
arrependimento ou vergonha,
começaram a atirar a pedra e
a esconder a mão, a minar e a
subverter, primeiro à socapa e
depois à bruta e às escâncaras,
uma conquista das mais honrosas
e louváveis do 25 de Abril.
A sua miopia geneticamente
irreversível, apenas consegue
enxergar a destruição deste
imenso património de experiência,
competência e dignidade, como
valiosa prenda a entregar em
bandeja de prata à maligna
voragem privada dos seus patrões,
pois é sabido que a saúde já tem
um volume de negócios superior
ao do petróleo.
O SNS e a ECS são duas realidades
perfeitamente distintas e de
natureza social completamente

diferente. O SNS, com todas as
suas insuficiências, imperfeições
e carências, assenta em bases
que lhe conferem um amplo
reconhecimento e um poderoso
valor no contexto social. A
gratuitidade, a igualdade dos
cidadãos perante a lei e os direitos
aos cuidados de saúde, seja qual
for o estrato social, a sabedoria
e a competência, a experiência,
a
tecnologia
avançada,
a
humanidade, a solidariedade e
o sentido social seriam a mais
forte garantia de um futuro cada
vez melhor, mais aperfeiçoado
e promissor, mais equilibrado
e desenvolvido, se, para tal,
houvesse vontade política. Mas a
vontade política não só não existe,
como existe desde sempre, dentro
do emparedado espírito das
forças de direita, uma permanente
vontade de o destruir.
A base fundamental em que
assenta a ECS é o lucro. Por
isso, nada é gratuito na ECS. Os
cidadãos não são todos iguais,
havendo uma medicina para ricos
e uma medicina para pobres. Por
isso a ECS é uma fábrica de exames
e intervenções em que o doente
não passa de matéria-prima.
A frequente ausência de uma
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NOTA: Aproveito para deixar aqui,
bem expressa e com conhecimento de
causa, a minha admiração pelo Serviço
de Cardiologia do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia/Espinho, um
exemplo, entre outros, da excelência
que pode acontecer dentro do SNS.
Por ali têm passado legiões de doentes,
roubados à dor e à morte por força da
competência, da sabedoria clínica, da
tecnologia, da humanidade e do carinho,
virtudes e qualidades testemunhadas
por inúmeros pacientes.
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profunda avaliação clínica, que não
dá dinheiro, e a falta de critérios
rigorosos, são um caminho fácil
para toda a espécie de iatrogenias,
quer médicas, cirúrgicas, farmacológicas, quer económicas, sociais e psicológicas. Na ECS a
humanidade, a sensibilidade, a
solidariedade e o sentido social
são
aspectos
circunstanciais,
pois não se inscrevem nas linhas
que estruturam a natureza da
exploração capitalista, seja em que
campo for. Embora a tecnologia,
por vezes mais avançada, exista
e seja indispensável no SNS, na
ECS ela constitui uma pedra mais
notoriamente fundamental, não
só por imposição da concorrência
e por ser indispensável a uma
fábrica de lucro, mas também
para tentar suprir, muitas vezes,
a deficiente formação clínica dos
seus profissionais, principalmente
quando não são pescados no
SNS. A sabedoria, a competência
e a experiência não existem como
existem no SNS, pois sofrem
inúmeras mutações desviantes
por exigência dos meandros
do sistema, que as anulam e
afastam progressivamente da
competência-mãe, a verdadeira
formação clínica do médico
cientista e ser humano, só
possível com o desenvolvimento
profissional contínuo inerente a
Carreiras Médicas de excelência
e pós-graduações exemplares. Só
evoluindo por avaliação degrau
a degrau, mediante resultados de
um profundo trabalho humano
e científico se pode conquistar
a formação indispensável à
qualidade dos cuidados de saúde
e à garantia dos doentes, nesta
que deveria ser uma das mais
dignas, responsáveis e honrosas
profissões.
Por isso, cai bem ouvir uma voz
dentro do sistema, como a de Paulo
Mendo, quando reconhece que o

sector público garante e paga, e
o sector privado executa e mete a
conta. Também o Dr. João de Deus,
com a autoridade de Presidente
da Board da AEMH – Associação
Europeia de Médicos Hospitalares
– organização que congrega os
médicos hospitalares de todo o
espaço europeu nos diz, mais ou
menos nestes termos: 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 destrui-lo. É um paradoxo
termos um sistema elogiado a
nível europeu e que funciona bem,
a ser atacado desta forma. Quando
a qualificação médica portuguesa,
quer pré quer pós-graduada,
tem sido reconhecida como
uma das melhores em termos
internacionais, surge a tentativa de
destruição do sistema de Carreiras
Médicas com os concursos de
contratação de médicos à hora e
ao mais baixo preço, sem qualquer
controle em termos de qualidade.
Terrorismo, verdadeiro terrorismo
político e social, acrescento eu.
A ECS é uma parte integrante do
poder desumano que se apoderou
do mundo, esgravatando a
miséria, a pobreza e a angústia de
milhões de cidadãos sofredores e
infelizes, como se de uma mina de
ouro se tratasse.
Termino com as palavras de
um colega, João Miguel Nunes
“Rocha”, transcritas da última
Revista da Ordem dos Médicos:
“…do pouco de bom que resta,
atiraram-se agora ao SNS… e
depois de ferrarem os dentes
querem desenterrar tesouros
da doença, arrancar dobrões de
ouro às terapêuticas, espremer
a angústia em jorros de euros
reluzentes, depenicar na agonia e
na dignidade.”

opinião

João Rodrigues
Médico de Família

Estamos “tristes”!
Já não é só o Cristiano Ronaldo, a marcar golos e a dizer que está triste.
Nós, médicos de família, que aumentamos diariamente a produtividade e a qualidade assistencial, também temos razões para estar tristes!
Não nos sentimos acarinhados por
quem tem a responsabilidade de
governar e de continuar a reforma
dos cuidados de saúde primários
(CSP). O sonho terminou.
Nem mesmo com a presença
de ex-reformistas dos CSP na
vice-presidência dos Conselhos
Directivos (CD) das ARS, Luís
Pisco a destacar-se na Capital
com a liderança do pacote dos
cidadãos “adormecidos” e dos
“Mega-ACeS” e Rui Cernardas,
no Porto, com destaque especial
de 1.ª página na imprensa
nacional pela “selecção” dos
novos Directores Executivos (DE)
dos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACeS) da Região Norte.
Em vez de estímulos, ouvimos
incentivos para aumentarmos,
a custo zero, as listas de utentes
para 2100, em vez dos actuais
1550, recusando-se a generalizar a
ponderação das listas em unidades
ponderadas, já existente nas USF.
Somos testemunhas da publicação
em Diário da República (DR)
de um Despacho Conjunto das
Finanças e da Saúde limitando
a 56 o número máximo de USF a
constituir em 2012 e a 35 o número
máximo de USF de modelo B!
Ficamos atónitos e nem queremos

acreditar, quando lemos em
DR, as nomeações de 10 novos
DE de ACeS cuja formação e
experiência profissional exigida
por lei é nula. Mais perplexos
ficamos, quando relemos, um
interessante artigo escrito por
Rui Cernadas, em 26-02-2012, no
Jornal Médico de Família, onde as
suas “Reflexões à volta ACES”, o
levaram na altura, já membro do
CD da ARS do Norte, a afirmar
“A Administração Pública, hoje,
na verdade anos de luz melhor
do que há 15 anos, continua
ainda assim sem encontrar, nem
definir instrumentos de gestão
de pessoal, embrenhada em
contrariar a modernização dos
regimes de trabalho e sem criar
autênticas ferramentas legislativas
que na área da gestão de recursos
humanos, adiando os objectivos
de produção e de qualidade,
fechada numa linha de defesa dos
interesses centralizadores...”
Apesar de tristes, vamos marcando golos. Não festejamos, mas
marcamos presença massiva no
4º Encontro Nacional de USF, em
Guimarães, capital da Cultura.
Continuamos a demonstrar eficiência e ainda temos energia e
vitalidade para reagir, contestando

medidas ilegais e alertando mesmo
a própria Troika para as flagrantes
contradições e incumprimentos
relacionados com algumas das
medidas fixadas no próprio
Memorando.
Continuamos a insistir com
propostas construtivas (ex. Sistema de Gestão de Utentes
do SNS e colocação célere de
jovens Médicos de Família) que
acreditamos poderem aumentar
a sustentabilidade do Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
O Sr. Ministro da Saúde, muito
justificadamente, não dá luz verde
para se avançar com os “MegaACeS”, contrariando Luís Pisco
e Rui Cernadas e anuncia, em
nota de imprensa, que as futuras
nomeações de DE dos ACeS terão
intervenção da CReSAP, presidida
pelo independente João Bilhim.
A ARS Norte, apesar de ficar
espantada com a denúncia de
incongruências detectadas nas
sinopses curriculares de vários
DE escolhidos por si, surpreende
o país, em não se demitir, mas
demitindo uma sua DE, recémempossada por si!
Bem sabemos, recordando Rui
Cernadas que a Administração
Pública que lhe paga para ser
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Vice-Presidente da ARS do Norte,
não
consegue
implementar
“instrumentos de gestão de
pessoal”, muito menos ter
uma verdadeira política de
recrutamento das lideranças. Tem
sido, aliás, este fado praticado por
todos os Governos, sem excepção.
Mais uma vez, os médicos têm
propostas para acabar com esta
irresponsabilidade.
E, como se este quadro de
retrocesso da reforma dos CSP
não fosse já de si suficientemente
horripilante, ainda temos que levar
com intenções governamentais de
centrar os cuidados hospitalares
nas urgências, obrigando os
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médicos a realizaram, não 12 horas
de serviço de urgência dentro do
horário normal, mas sim 18 horas.
Aumento da idade para dispensa
trabalho noturno e do serviço de
urgência, respectivamente, dos 50
para os 55 e dos 55 para 60 anos.
Mais, fim do pagamento das
horas nocturnas e dos descansos
compensatórios com a respectiva
revogação do Decreto-Lei nº
62/79, do n.º 3 do Decreto-Lei
nº 44/2007 e do DL n.º 93/2011.
Salário base, para 40 horas, 2500
Euros, ilíquidos. Prémios de
desempenho, nem vê-los!
Somos testemunhas que, apesar
do enorme sucesso da greve

nacional dos médicos de dias 11/12
de Julho, perspectivamos que dia
19 de Setembro irão terminar as
negociações com o Governo sem
qualquer tipo de acordo. O País
ficará mais pobre.
A tudo isto, há que somar ainda
um cadastro de promessas não
cumpridas por parte do Governo.
Com esta política dificilmente
fugiremos a uma triste conclusão
- a contra-reforma dos CSP e o
desmantelamento do SNS vieram
para ficar.

Núcleo de História da Medicina
da Ordem dos Médicos
Sessão temática em colaboração
com o Museu Nacional de Arqueologia

Conferência

‘A medicina no antigo
Egipto’
27 de Outubro, sábado, 15h

13 de Novembro, terça-feira, 21h

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

«A medicina e o sagrado»
Victor Machado Borges

«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
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O ciclo de conferências do NHMOM
tem lugar na biblioteca histórica da OM,
em Lisboa.
Mais informações:
manuela.oliveira@omcne.pt

opinião

M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de Medicina Interna

Delinquência Social,
um crime sem castigo
Vivemos um tempo em que os serviços assistenciais da saúde estão cheios de pessoas que
neles confiam e deles esperam obter qualquer vantagem. São os doentes. Mas ser-se doente
significa exactamente o quê? Durante muito tempo considerei que a melhor definição de doente era “todo aquele que quer consultar um Médico no seu local de trabalho”. A vida como
clínico permitiu-me construir uma nova ideia que, sendo ainda uma síntese, me parece mais
correcta. Hoje defino doente “todo aquele que perdeu a noção subjectiva de bem-estar”. E que
recorrerá ao Médico ou não. Este conceito integra não apenas a queixa que todos objectivam
mas também o sofrimento criado pelo quotidiano. Quer por circunstâncias associadas ao simples facto de se existir quer por circunstâncias relacionadas com o específico de quem existe.
“Estar” e “Ser” doente
Estar doente e ser doente são
valores diferentes.
Porque, habitualmente, estar
doente é um incidente desagradável da vida que se deseja
transitório. Mesmo a doença
grave ou a doença crónica mais
ou menos perturbadora não
impedem, em quem está doente,
a persistência de uma esperança
de alívio, de uma convicção de um
amanhã melhor.
Ser doente, mesmo quando
se está doente e seja qual for a
gravidade da doença, é uma
forma de comunicação sobre a
qual se constrói a vida do dia a
dia. Que se pode traduzir por
este comentário: “você tem isso?
Coitado de si! Mas olhe, mal estou
eu que além de ter isso mais grave
ainda tenho mais isto e aquilo”.
Esta realidade é comentada com

terceiros em qualquer ambiente ou
circunstância. E é proposta para
apreciação a qualquer profissional
de saúde. E por isso também aos
Médicos. Embora a estes nem
sempre para contar as queixas que
incomodam.
Demasiadas vezes, hoje, o doente
recorre ao Médico para solicitar,
como seu direito inalienável,
exames complementares que
possam ser referenciados naquelas
mesmas conversas. O perturbador
desta forma de existir é que
mesmo sem saberem explicitar o
que os incomoda e seja qual for a
relevância do que os faz “estarem
doentes” estas pessoas sofrem de
facto de um sofrimento que não
desejam. E que, culturalmente
na época em que vivemos,
apenas julgam solucionável com
múltiplos e diversos “exames”
e com múltiplas e diversas

“consultas”. Muitas vezes até sem
se interessarem pelas eventuais
prescrições
farmacológicas
“porque não gostam de tomar
medicamentos”, “porque não se
querem habituar aos remédios”,
“porque os químicos fazem mal”.
Não sabemos se esta forma de
sofrer é mais comum hoje do que
no passado. Mas a impressão
dominante é que a expressão
do sofrimento é muito mais
frequente. Ou porque se sofre
mais ou porque se sofre de forma
diferente. A minha convicção é
que actualmente se sofre mais. E
que este sofrimento está associado
aos modelos de vida actuais,
às perspectivas frustradas de
felicidade absoluta que a sociedade
de consumo e dita de informação
diz estar ali ao lado de cada
cidadão (já escrevi várias vezes
que vivemos não na sociedade de
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informação mas na sociedade da
notícia que, sendo um negócio e
um produto consumível, nada tem
que ver, lamentavelmente, com
informação).
Que é tratar?
Sofrimento que atingiu a dimensão
dramática que tem hoje porque
deixou de existir o tratamento
mais simples, mais acessível e mais
eficaz que todo e qualquer doente
já teve ao seu alcance: a confiança
na relação com o Médico, na
capacidade “curativa” da consulta,
na possibilidade de reformulação
de valores que o “poder médico”
tantas vezes conseguia facilitar.
E sim, estou a falar do paternalismo.
E sim, estou a falar do argumento
de autoridade.
E sim, também estou a falar do
corporativismo.
Valores que estigmatizámos como
condenáveis sem discussão pois
a sua conotação negativa, porque
associados ao poder político
pré-democrático, era suficiente.
Mas como destruir sem analisar
é sempre má prática anulámos,
de facto e provavelmente de
forma definitiva, o que poderiam
ter de vantajoso para a vida
colectiva. Porque nem todo o mal
é absolutamente mau. Nem todo o

Permitam-me um aparte. Não tenho
qualquer simpatia pelo Ministro da
Saúde. No entanto fiquei surpreendido
pela positiva perante a sua não
participação no habitual jogo desonesto
do diz que diz sobre a adesão à greve.
Tenho-me como homem de esquerda
(ainda há poucos meses um amigo
comunista me voltou a considerar um
“socialistazeco de direita” o que me
satisfaz. Embora de direita continua
a ver-me como socialistazeco) mas
agrada-me louvar alguém que, embora
defendendo ideais sociais diferentes
dos meus, soube agir de forma séria
neste contexto. Fim do aparte.
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bom é, de forma igual em qualquer
lugar, bom de facto. Seria, aliás,
exercício interessante pensarmos
na vida democrática que fruímos
e questionarmo-nos sobre se estes
valores tão condenáveis não serão
a sua “marca” mais característica
no acto de governar: paternalismo
com infantilização do cidadão,
autoridade pela perversão da
discussão política, corporativismo
dos manipuladores da “coisa
pública”.
A destruição daqueles valores
do exercício assistencial teve
patronos entre os Médicos. Uns
convictos e ainda hoje capazes
de os destruírem. Mas outros,
julgo que a maioria, por pura
ilusão ao julgarem que ser-se livre
era o mesmo que ser-se justo,
igual e fraterno. Ao acreditarem
que o que se tem como mau…
se destruído, cria o bem. Não é
assim! Provavelmente nunca foi
assim. E como quem destrói e
quem constrói são homens… acho
que nunca será assim.
Mas a paixão não se deve condenar.
Porque, geralmente, é produto de
boa vontade. E esta permite que
se o resultado for mau isso seja
assumido em responsabilidade
e promova nova paixão para se
encontrar outro resultado. No
entanto há agentes de mudança
que não são orientados pela
paixão. Que não têm como
propósito o melhor para todos.
Que não concebem o mundo como
um “sítio” de felicidade partilhada
sem olhar a quem.
São os delinquentes sociais.
Porque fazem por terem poder.
Porque querem que esse poder
seja considerado legítimo por
parecer decidido por todos os
outros. Porque não reconhecem
estes outros como seus iguais.
E por isso criam mudança a
partir de preconceitos, a partir
de interesses, a partir de valores

particulares de momento. Sem
qualquer
capacidade
para
apreciarem as consequências à
distância dessas mudanças. E
absolutamente seguros de nunca
serem responsabilizados por estas
consequências.
A segurança na impunidade
dos decidires (de quem quer
que seja) torna o erro natural. A
impunidade, que é “filha” legítima
da ausência de discussão aberta,
faz do monstro que todos sabem
identificar, e apontam, um ser
normal. É o modelo democrático. O
menos mau dos sistemas políticos
que o Homem inventou. Que, de
facto, igualiza mas… (demasiadas
vezes) perdendo todos.
“Corporativemos”
Em saúde temos tido oportunidade
de ouvir comentários dos
governantes, de quase todos
os governantes, que parecem
absurdamente desadequados do
que é a experiência clínica, do
que julgamos dever ser a vivência
institucional, do que nos parece
necessário para se racionalizarem
os custos do direito “saúde”.
E há bem pouco tempo reagimos a
esses absurdos, corporativamente
e de forma que podemos com
orgulho afirmar ter sido exemplar,
por julgarmos a acção política
do Governo dirigida contra o
interesse e o direito do cidadão
doente.
Esta acção corporativa dá-nos a
dimensão da utilidade deste valor.
Presentemente os Médicos serão
das poucas profissões que ainda
corporizam um “poder” de grupo.
Ora o objectivo dos Governos
promotores do demoliberalismo
selvagem é anular estes poderes
que criam obstáculos à sua
capacidade de infantilizarem os
cidadãos, de imporem normas de
autoridade acrítica, de destruírem

estruturas que possam concorrer
com os seus valores. Com o
risco acrescido de poderem
potenciar reactividade dos outros
grupos que consideram como
“definitivamente domesticados”.
Este
movimento
dirigiu-se
contra um exercício político
abrangente que terá, se não for
impedido ou orientado de outra
forma, consequências de médio
prazo muito negativas para a
assistência aos doentes nas suas
diversas expressões: acesso aos
cuidados, acesso aos modelos
de investigação clínica e outros,
acesso aos tratamentos, acesso ao
controlo e à profilaxia da doença e
do sofrimento.
Sendo
estes
resultados
observáveis à distância, nalguns
casos curta, a sua potencial
responsabilização nunca será
pedida aos seus promotores.
Prefigurando exactamente algo
que deve ser designado como
delinquência social. Um crime
sem castigo. Que não é menos
crime pelo facto de algumas
destas absurdas normalizações
terem o suporte de Médicos
conselheiros dos agentes do
poder político. Porque muitos
destes Médicos são Licenciados
em Medicina que construíram as
suas carreiras “clínicas” na sombra
dos gabinetes.
Ora a principal forma de
aprendizagem das necessidades
das estruturas de saúde é a prática
clínica feita com a presença
do doente, com as queixas
diversificadas dos doentes, com a
confrontação com o sofrimento de
quem não está bem. E a reflexão
que esta prática impõe.
Quem conhece a necessidade do
doente é o Médico que pensa com
esse doente. Por maior que seja
a competência do Médico para
o trabalho de gabinete, também
útil, trata-se de uma competência

limitada. Porque desligada da
realidade expressa pelo doente.
Pelo que, pelo menos por isto,
temos de continuar mobilizados
para o propósito de defender este
doente.
Infelizmente, há anos atrás, não
conseguimos impedir outro crime,
outro acto de delinquência social,
cujo custo é hoje bem evidente.
Todos falamos dos custos da saúde.
Mas poucos parecem recordar que
o “defeito” que o causa é, no seu
essencial, uma decisão política.
Irresponsável. Não discutida.
Construída sobre um preconceito.
Imposta como uma vantagem sem
suporte de argumento sério.
Confiança, respeito e mérito
A relação de confiança entre
Médico e doente foi, num tempo
de menos tecnologia, de menos
precisão diagnóstica, de menos
sofisticação terapêutica, uma
“arma” que eliminou muito
sofrimento, muita angústia, muita
fantasia mais ou menos elaborada.
E sem se desvalorizar o que foi
ganho em meios de investigação
não tem sentido ignorar que
a semiologia usada de forma
competente continua a permitir
apreciar com elevado grau de
certeza a potencial gravidade de
uma queixa. Tal como também
não tem sentido ignorar que
a grande maioria dos doentes
não tem patologia grave nem
exige investigações agressivas e
dispendiosas.
Foi esta realidade, que se mantém
actual, que permitiu que a
intervenção clínica do Médico
competente, responsável e cordial,
resolvesse ao longo da história
assistencial, mesmo no tempo da
Medicina científica, a muito grande
maioria das queixas dos doentes.
O efeito terapêutico do encontro
com o Médico nunca foi negado.
E o preço espantosamente baixo

desta terapêutica é reconhecido
sem que exista opinião que o
contradiga.
Actualmente fala-se muito do
efeito terapêutico do placebo
investigado em diversas patologias como se fosse uma descoberta recente. Ignorando ou
querendo desvalorizar a presença desse efeito, que tanta
doença tratou e muitas “curou”,
na relação pessoalizada do Médico com o seu doente. Mesmo
que paternalista. Mesmo que
suportada por uma autoridade
potencialmente questionável.
Estamos a pagar, toda a sociedade
o está a pagar, os preços financeiro
e social de não termos conseguido
impedir esta grosseira decisão
política. E encontramo-nos hoje
numa outra encruzilhada onde,
se falharmos de novo, não só
teremos dado um sinal lamentável
de ineficácia como defensores
dos doentes como seremos, no
futuro, acusados de pactuarmos
com a destruição de um bem
que, no imaginário colectivo, se
associa ao progresso que fez a
vida que temos. Que ainda temos.
Mas que não voltará tão cedo se
a deixarmos morrer. Que talvez
nunca mais volte.
Por isso digamos bem alto: que
cada cidadão olhe para trás e
veja que quem o empurra para a
defesa dos padrões civilizacionais
que hoje reconhecemos como
direito nosso são os seus filhos.
Que dizem aos gritos, “também
queremos esses direitos”.
Aos Médicos cabe a obrigação
de dizerem: estamos convosco.
E é nosso dever dizê-lo sempre e
estarmos com eles de facto…
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H. Carmona da Mota

Normas de
Orientação
Clínica; da
Lusitânia à
Rússia.

Já não podia mais! e fui sentar-me,
assim doente, e cheio de afflicção,
à beira de uma rua concorrida.
Com quem passasse eu queria consultar-me,
ouvir o seu conselho e opinião,
tomar conforto para a minha vida:
como faziam, - e não era insânia!
(pois a experiência sempre nos ensina)
os selvagens da velha Lusitânia,
que não sabiam outra medicina.
Vasconcelos J. Leite., Nuvens, Porto, Livraria Chardin, 1898
(Porto: Livraria Chardin de Lello & Irmão, 1909)

A. As normas de orientação
clínica (NOCs) podem ser
utilíssimas1,2 se forem bem
fundamentadas, claras, simples
e sensatas.
*As coisas simples são indissolúveis e duráveis. Agustina
Bessa-Luís
* O legislador em Portugal tem
a paixão do infinito. Há sempre
uma vírgula, um artigo, um
parágrafo a acrescentar. Todos
conhecemos o resultado final. 3
Se forem orientações e não
receitas nem leis; se forem mais
para garantia dos doentes que
dos médicos.
Preocupam-me as que forem
feitas à pressa; e as que ocupam
mais de uma página.
Elaboradas por uma comissão
tendem a ser defensivas; tendem
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a privilegiar o menor múltiplo
ao máximo divisor comum.
Elaboradas por especialistas
tendem a ser pessimistas
hipertrofiando o risco. Os
superespecialistas hospitalares
não costumam dominar bem
a epidemiologia; a taxa de
doentes que cada sociedade
científica estima existir é disso
exemplo.
O médico tem de conhecer as
normas que facilitem a tarefa nas
situações correntes e conhecer
as bases científicas da Medicina
para actuar nas outras.4
Estou certo que as normas se
baseiam em provas científicas
sólidas; espero que tenham
em conta tanto a significância
estatística das diferenças como
também o significado clínico

dessas; o p e o NNT. E a relação
custo benefício.
Isto é, que respondam às
questões concretas que se põem
na clínica: Será indispensável?
Necessário? Valerá a pena?
B. Muito importante é o facto da
maioria das normas nos dizerem
o que fazer mas raramente
nos dizerem quando e quase
nunca quando não é necessário
intervir. Temos uma perspectiva
messiânica da Medicina; perante a doença julgamos ser
indispensável fazer “qualquer
coisa”. Mas muitas vezes só
é necessário tranquilizar e
esperar preparado para intervir
no momento oportuno - a regra
básica da estratégia.
Recomendo reler Guerra e Paz,
de que vos trago um extracto:

Guerra e Paz para médicos
Uma lição de estratégia pelo
Doutor Liev Kutuzov
Oportunidade, expectativa armada,
definição de objectivos – primário
e secundário; probabilidade. Vale
a pena? Consideração da relação
benefício e risco ... quando parar.
- Será realmente recomendável que
o conde Kutuzov, o mais velho dos
generais russos, ocupe um lugar
desses ...? Será possível nomear para
o cargo de general-chefe um homem
que não pode montar a cavalo,
que adormece no conselho e cujos
costumes não são recomendáveis? ...
E não falo das suas qualidades de
general, mas será possível que se
nomeie um homem caduco e, cego, sim
cego, tal qual? Devia ser bonito um
general cego! Não vê coisa alguma.
E bom para jogar à cabra-cega...
Completamente cego!
A 25 de Julho isto era exacto, mas
a 29 Kutuzov recebeu o título de
príncipe.
...
A 8 de Agosto reuniu-se uma
comissão, de que faziam parte
o marechal-de-campo Saltikov,
Araktcheiev, Viazmitinov, Lopukine e Kotchubei, para tomar
resoluções sobre a marcha da
guerra. Chegou-se aí à conclusão
de que os reveses eram provo
cados pela dualidade de comando
e, embora os membros da
comissão estivessem inteirados
de que o imperador não estava
satisfeito com Kutuzov, depois
de uma curta deliberação, foi o
nome dele que propuseram para
o lugar de general-chefe. E assim,
nesse mesmo dia, Kutuzov foi
nomeado generalíssimo de todas
as regiões ocupadas pelas tropas.
...
- Entretanto temos de aceitar o
combate? - interrompeu o príncipe
André.
(Kutuzov) - Talvez, se todos

quiserem. Então nada haverá
a fazer... Mas acredita no que
te digo, meu caro: nada há
que valha estes dois soldados:
a paciência e o tempo!
- Uns querem, outros não. E
então que se há-de fazer?
- Vou dizer-te o que é
preciso fazer e o que eu
faço. Na dúvida, meu caro,
abstém-te.
Embora o príncipe André
não soubesse explicar
como nem porquê,
o certo é que voltou
para o seu regimento,
depois desta conversa,
absolutamente
descansado quanto à
marcha
geral
da
guerra e confiante na
pessoa que orientava
superiormente
as
operações.
...
Compreende que
há qualquer coisa
de mais forte e de
mais poderoso que
a sua vontade pessoal: a marcha
inevitável dos acontecimentos.
Sabe vê-los, tem o dom de lhes
apreender o valor e sabe, para os
não tolher, abster-se de intervir
e anular a sua própria vontade
(de intervir) .... E sobretudo
... “inspira confiança, porque o
sentimos verdadeiramente russo, ...”
...
Bennigsen abriu imediatamente
a sessão, perguntando se «se ia
abandonar sem combate a santa e
antiga capital da Rússia ou se, pelo
contrário, se ia defendê-la». Seguiuse um longo e absoluto silêncio.
Em todos os rostos surgiu uma
expressão carregada, e ouviu-se
Kutuzov tossir, resmoneando,
irritado, fosse o que fosse. Todos
os olhares convergiam para ele.
...
- A santa, a antiga capital da

Leão Tolstoi, Guerra e paz.
Tradução de Isabel da Nóbrega e João
Gaspar Simões. Europa-América 2002
PUBLICAÇÕES EUROPAAMÉRICA, LDA.
Email: secretariado@europa-america.pt
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Rússia! - exclamou subitamente,
repetindo, colérico, as palavras de Bennigsen, como a
frisar quanto essas palavras
destoavam.- Permita que lhe diga,
Excelência, que esta pergunta não
tem o mais pequeno sentido para um
coração russo.
E enquanto assim falava, o
corpo
maciço
inclinava
-selhe para a frente. - Não se pode
fazer semelhante pergunta e uma
pergunta dessas não tem o mais
pequeno sentido. Foi por motivos
de ordem puramente militar que
eu convoquei estes senhores. Eilos: «A salvação da Rússia está
no exército. Qual será mais
vantajoso, arriscarmo-nos a
perdê-lo, e com ele Moscovo,
aceitando a batalha ou entregar
Moscovo sem combate?» Eis o
ponto sobre que eu quero conhecer a
vossa opinião.
E voltou a enterrar-se na sua
poltrona.
...
- Bem, meus senhores, já vi que
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eu é que tenho de pagar os vidros
partidos! 
disse ele. E, erguendo-se com
dificuldade, aproximou-se da
mesa:
- Meus senhores, ouvi o que cada
um pensa. Alguns dos senhores não
são, com certeza, da minha opinião.
Mas eu - acrescentou depois de
uma ligeira pausa -, mercê dos
poderes que me foram conferidos
pelo imperador e pela Pátria, ordeno
a retirada.
...
Só ele ... se atreveu a dizer que a
perda de Moscovo não era a perda
da Rússia. Não foi ele o único,
durante a retirada dos Franceses,
que garantiu que os movimentos
russos eram inúteis, que as coisas
se arranjariam por si melhor do
que o que se podia desejar, que
ao inimigo que foge «ponte de
ouro», ... que era preciso atingir a
fronteira com forças suficientes,
que não daria um soldado russo
por dez franceses?
...

Os seus actos, todos, sem
excepção alguma, visaram este
tríplice objectivo: concentrar
todas as suas forças no intuito de
fazer frente aos Franceses, vencer
o inimigo e por fim expulsá-lo
da Rússia, minorando quanto
possível os sofrimentos do povo
e do exército.
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Daniel Serrão

Testamento vital

- Alguns reparos à lei, na perspetiva clínica
1. Entrou em vigor a lei que
regula as diretivas antecipadas de
vontade em matéria de cuidados
de saúde, designadamente sob a
forma de Testamento Vital (TV)
e da nomeação de procurador
de cuidados de saúde, passados
que foram os trintas dias da
sua aprovação unânime pelos
Deputados à Assembleia da
República.
Deve saudar-se esta unanimidade
porque ela significa que o tema
não tem contornos políticos, não
é de direita nem de esquerda, e
que se tratou de aproveitar das
quatro propostas existentes os
artigos que estavam corretos
tecnicamente e que tinham
alguma viabilidade de serem
postos em prática pelos cidadãos
interessados. Desapareceram as
ingenuidades, os erros e os perigos existentes nas propostas
em apreço, de quatro Partidos,
já que o PCP decidiu não
apresentar nenhuma proposta e
se desinteressou do tema. E bem.
Para informação dos Colegas que
não acompanharam a preparação
desta lei da Assembleia direi que
o assunto começou a ser debatido
a partir de uma proposta do
Partido Socialista, então com
maioria absoluta, mas que
não foi apresentada a votação

final global depois de algumas
peripécias que lhe retiraram a
legitimidade democrática, embora
tivesse a aprovação parlamentar
assegurada. A sensibilidade
política da Dr.ª Maria de Belém
Roseira, que presidia à Comissão
de Saúde e defendeu o texto,
levou-a a retirar a sua proposta da
votação final global. E bem.
A peripécia mais chamativa foi a
falta de Parecer prévio do CNECV
que o P. S. não tinha pedido e que
foi solicitado já com o Projeto a ser
debatido na Comissão de Saúde
e a Legislatura a aproximar-se
do seu termo. O Professor Lobo
Antunes e eu preparamos, em
tempo recorde, uma severa análise
crítica do Projeto, aprovada
pelo Plenário do Conselho, e
remetida à Comissão de Saúde
da Assembleia. O Projeto foi
retirado, então, da votação.
O tema voltou ao novo Parlamento
resultante das eleições, mas agora
sem maioria absoluta do P.S..
Apareceram, então, propostas
dos três partidos, mais a do P.S.,
praticamente idêntica.
Como o Governo caiu e houve
novas eleições o tema voltou
à Assembleia, agora com uma
maioria de coligação PSD com
CDS-PP, a partir dos mesmos
Projetos. Os Deputados mem-

bros da Comissão de Saúde
trabalharam alguns meses para
conseguirem um acordo do qual
resultou a lei que agora está em
vigor.
É um texto muito melhorado em
relação aos dos quatro projetos
mas merece alguns reparos na
perspetiva clínica e, até, jurídica.
2. Reparos na perspetiva clínica
Que objetivo tem a lei, vista no
seu conjunto?
A meu ver tem o de incentivar as
pessoas que estejam na plena posse
das suas capacidades de decisão,
a intervirem na área clínica,
“manifestando, antecipadamente,
a sua vontade consciente, livre
e esclarecida, no que concerne
aos cuidados de saúde que
deseja receber, ou não deseja
receber, no caso de, por qualquer
razão, se encontrar incapaz de
expressar a sua vontade pessoal e
autonomamente.”
O direito à prestação de
consentimento para atos médicos que lhe sejam propostos e
explicados pelos médicos, está
garantido pela Lei, civil e penal,
a todos os cidadãos. Nesta
Revista escrevi já, por duas
vezes, incitando os Colegas a
praticaram a sua clínica com
estrito respeito pelas normas
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o

jurídicas
do
consentimento
informado, dialogando com
os seus pacientes em vez de
lhes darem “ordens”. Este
novo paradigma tem avançado
muito, embora precise de ser
constantemente lembrado, em
especial aos novos médicos,
deslumbrados pela ciência e
pelo poder interveniente que
dela julgam poder retirar. A
estes é necessário mostrar o que
estabelece o Código Deontológico
no Artigos 44.º, 45.º, 46.º, 47.ºe 48.º,
sobre consentimento informado.
Mas se a pessoa doente está
incapacitada de receber a informação e de decidir livremente,
aceitando, ou não, o que o médico
se propõe fazer-lhe, cabe a este
a pesada responsabilidade de
atuar fazendo o que segundo o
melhor conhecimento científico
e técnico considere que é o
melhor para a pessoa. O peso
desta responsabilidade resulta
de o médico não poder saber se a
pessoa estando consciente daria,
ou não, o seu consentimento para
a decisão que vai tomar.
A meu ver esta dúvida é insanável
Não há nenhuma forma de
saber qual seria a decisão da
pessoa na situação concreta;
ou seja, o exercício do direito
ao consentimento informado
é impossível porque a pessoa,
estando inconsciente, não pode
receber a informação sobre o que
o médico pretende fazer-lhe para
a tratar.
As declarações antecipadas são
uma tentativa de resolver esta
difícil situação. Sem a garantia
de que sejam uma solução
respeitadora da dignidade da
pessoa.
Senão vejamos.
No seu número 2 do artigo 2.º
a lei diz “não ser submetido
a tratamento fútil, inútil ou
desproporcionado no seu quadro
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clínico e de acordo com as boas
práticas profissionais …”
O que significa, sem espaço para
outra interpretação, que a pessoa
com a declaração antecipada de
vontade, deseja defender-se dos
profissionais incompetentes ou
insensatos, que, contra“ as boas
práticas profissionais”, a vão
submeter a tratamentos “fúteis,
inúteis ou desproporcionados” ao
seu estado clínico.
Ora o Código Deontológico dos
Médicos diz, expressamente,
no seu Artigo 58.º que “Nas
situações de doenças avançadas
e progressivas cujos tratamentos
não permitem reverter a sua
evolução natural o médico
deve dirigir a sua acção para
o
bem-estar
dos
doentes,
evitando utilizar meios fúteis de
diagnóstico e terapêutica que
podem, por si próprios, induzir
mais sofrimento, sem que daí
advenha qualquer benefício”.
A conclusão é óbvia: a pessoa
estará, afinal, a negar autorização
para que o médico lhe faça aquilo
que, no respeito pelas normas
deontológicas, ele nunca lhe faria.
Estando a pessoa consciente
ela pode recusar intervenções
úteis e proporcionadas segundo
as leges artis e a melhor ciência,
e até morrer em consequência
de recusar tratamentos que lhe
poderiam salvar a vida. Para mim
– mas parece que é uma opinião
minoritária – esta disposição
legal é uma interpretação viciada
do valor da autonomia da
pessoa doente face ao valor da
autonomia pessoal e técnica do
médico; mas temos de a suportar
e ver doentes morrer nas nossas
mãos, paralisadas pela Lei, para
não irmos para a cadeia (pena
de prisão efetiva, até tês anos
segundo o Código Penal).
Mas, estando a pessoa inconsciente ou incapaz, quem pode

garantir que a pessoa, face à
situação concreta em que se
encontra de facto - que nunca será
igual à que imaginou quando
redigiu a declaração -, deseja
manter o que escreveu? Ninguém.
Prudentemente a lei no Artigo
6.º n.º 2 fixa as situações em que
as disposições da pessoa não
devem ser respeitadas cabendo
ao médico a responsabilidade de
as reconhecer, no caso concreto,
registando no processo clínico
a sua decisão. Um dos motivos,
entre os que retiram eficácia à
declaração, é n.º 2, b) que refere
a desatualização da declaração
face aos progressos científicos.
Por exemplo, a recusa de
suporte ventilatório em caso de
pneumopatia maciça bilateral
pelo vírus da gripe estaria
desatualizada face às técnicas
recentes de oxigenação extracorporal dos glóbulos rubros.
Direi, portanto, que esta lei
será usada pelas pessoas que
desconfiem da qualidade dos
cuidados médicos em fim de
vida. Que serão cada vez em
menor número se a Medicina
fizer passar para a opinião
pública a mensagem verdadeira
de que nas Unidades de Cuidados
Intensivos não se atende apenas
o corpo mas sim a pessoa na
sua totalidade, como afirmou
recentemente o Colega António
Carneiro, reputado especialista
deste tipo de Cuidados. E que
serão um número residual
quando Portugal tiver uma rede
nacional de Cuidados Paliativos
de qualidade e todas as pessoas
tiverem a certeza que receberão
os melhores cuidados no tempo
de vida até ao fim.
Porque, então, ninguém mais
morrerá “aos gritos” na expressão
justamente indignada da Professora Laura Santos (Público, 2 de
julho 2012).
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Temos de saudar os Deputados
por terem aprovado igualmente
por unanimidade a Lei de Bases
dos Cuidados Paliativos, que
passam a ser um imperativo
governamental.
É um excelente documento
no plano técnico, jurídico e
prático, pelo que o Governo
poderá
facilmente
legislar
para desenvolver este cuidado
como um direito universal dos
cidadãos, acessível a todos e não
apenas aos que têm meios para os
pagar em regime privado.
Os Países civilizados europeus
e americanos dispõem deste
tipo de cuidados que garante
aos doentes, em fase terminal,
que nunca lhe serão aplicados
tratamentos fúteis, inúteis ou
desproporcionados e que viverão
o seu tempo final de vida nas
melhores condições de acordo
com a natureza da sua doença
terminal.
O cuidado paliativo é uma
especialidade médica e de enfermagem, não é uma improvisação
ad hoc cheia de boa vontade mas
tecnicamente imperfeita. E é
reconhecidamente eficaz.
Saudemos, pois, a Lei de Bases
dos cuidados paliativos que estes,
sim, são um verdadeiro progresso
civilizacional, humanista e humanizador.
3. Um reparo jurídico
A lei prevê a designação, pela
pessoa, de um Procurador de
Saúde cabendo a este representar
a pessoa em matéria de cuidados
de saúde quando ela se encontre
“incapaz de expressar de forma
pessoal e autónoma a sua
vontade”(Artigo 12.º, n.º 1).
Presume-se, e com bons motivos,
que sendo o procurador escolhido livremente pela pessoa
haja entre os dois, outorgante e
procurador, relações de amizade

e de confiança. No caso de doença
de Alzheimer esta designação
é da maior importância para
a proteção da pessoa que
progressivamente vai perdendo a
autonomia da decisão.
É, para mim, líquido, que o
procurador representa efetivamente a pessoa e que, em
cuidados de saúde, como ele
recebe uma informação completa
e compreensível do médico sobre
a real situação da pessoa que ele
representa, a sua decisão é, na
realidade, um consentimento
informado que obriga o médico,
como se de uma pessoa consciente
se tratasse.
Em termos jurídicos, a sua decisão
de consentir, ou não consentir, na
intervenção terapêutica ou outra,
proposta pelo médico, tem um
valor superior ao da declaração
antecipada de vontade feita
pela pessoa sobre uma situação
imaginada.
Uma situação clínica imaginada
é sempre imperfeita porque
as situações de doença não
são lineares e podem variar
rapidamente de uma hora
para outra. A pessoa escreveu
na declaração, por exemplo,
acidente vascular cerebral mas
esta designação cobre situações
de gravidade variada desde
pequenos infartos ou pequenas
hemorragias, que não colocam em
risco a vida, até extensas lesões
que podem evoluir para situações
com elevado risco de morte. É
legítimo perguntar: a que situação
estava a pessoa a referir-se quando
escreveu … em caso de acidente
vascular cerebral não quero ser
submetida a tratamento cirúrgico
ao cérebro…mas o procurador
de saúde vai saber exatamente
que tipo de AVC está em causa e
qual é o melhor tratamento para a
melhor recuperação da pessoa. Se
for cirurgia, ponderados os riscos

e os benefícios, o procurador deve
poder autorizar a intervenção.
Infelizmente não foi este o
entendimento
(político,
não
jurídico) dos deputados que
no n.º 2 do Artigo 13.º fixam a
doutrina de que havendo conflito
entre “as disposições formuladas
no Documento de Directivas
Antecipadas de Vontade e a
vontade do Procurador de
cuidados de saúde prevalece a
vontade do outorgante expressa
naquele documento”.
Com esta posição os deputados
esvaziam completamente de
sentido a missão do Procurador
junto do médico. De forma
tão completa o fazem que não
terá qualquer interesse para
o médico ouvir a opinião do
dito Procurador, basta-lhe ler
a diretiva. Aliás a lei é omissa
quanto às circunstâncias em que
há lugar para a intervenção do
Procurador e quanto ao modo
como podem ser exercidas as
competências delegadas. A haver
algum limite só o outorgante o
pode estabelecer no documento
de nomeação voluntária do
procurador e em acordo com este.
E então será válida juridicamente.
No meu entender a designação
de um Procurador é mais segura
para a pessoa do que as directivas
antecipadas porque ele vai
conhecer a situação da pessoa
em tempo real e decidir em
conformidade com os anseios da
sua representada que ele, como a
pessoa de confiança, conhece bem;
e conhece para além do que está
escrito, sempre incompleto e onde
é difícil fixar o que possa ser um
desejo subjetivo, mais emocional e
afetivo do que técnico.
Como refere a Jurista Paula
Vítor, em excelente artigo na Lex
Medicinae – Revista Portuguesa
de Direito da Saúde, do Centro
de Direito Biomédico, “o PCS
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apresenta vantagens sobre as
outras diretivas antecipadas – os
testamentos vitais. Possibilita,
nomeadamente, a superação da
crítica de falta de atualidade que
se dirige àqueles instrumentos”.

Nota bibliográfica:
- SERRÃO, Daniel - O consentimento
informado - o mal amado dos médicos.
In Ordem dos Médicos. Ano 19, nº38
(Setembro de 2003), p.22-24.
- SERRÃO, Daniel - Ser informado
antes e consentir depois. In Ordem dos
Médicos. Ano 20, nº48 (Julho/Agosto de
2004), p.26-27.

Último reparo jurídico-clínico
A Lei assinala no Artigo 9.º o
direito do profissional à objeção
de consciência.
Confesso que não consigo
imaginar uma situação em que
um médico sinta necessidade
de recorrer ao instituto jurídico
da objeção de consciência. A
menos que se esteja a pensar em
declarações antecipadas em que
o paciente peça por antecipação
para ser morto em determinada
situação por ele tipificada. Mas
semelhante declaração é nula
e sem nenhum efeito por ser
contrária à lei e aos bons costumes,
como estabelece o Artigo 5.º da
Lei em apreço.
Sendo as diretivas antecipadas

orientadas para o melhor bem da
pessoa e para a prática da melhor
assistência clínica ao doente
inconsciente, onde está o espaço
para que o médico deva fazer
objeção de consciência?
E se fizer objeção de consciência
a uma diretiva em que o doente
recusa um tratamento, isto
significa que o médico que, em
consciência, não aceitou a recusa
vai poder efetuar o tratamento?
Em conclusão direi: ninguém é
obrigado a fazer uma diretiva
antecipada de vontade. Só a fará
quem não tenha confiança na
qualidade, técnica e humana,
dos cuidados prestados pelos
profissionais em situações graves
e que colocam em risco a sua
vida. Para que tudo corra bem,
neste período tão complexo da
vida de qualquer pessoa, melhor
é designar, voluntariamente e em
tempo útil, um Procurador de
Cuidados de Saúde.

Notícia

Atlas de
Oftalmologia
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O Centro Cirúrgico de Coimbra criou um portal dedicado à Oftalmologia,
cujo objectivo é a partilha de casos clínicos desta especialidade. O atlas
online contém cerca de 12 000 imagens que documentam mais de 250
casos clínicos, exibindo as várias fases de cada patologia, em alguns
casos com um registo de evolução da situação ao longo de 14 anos de
acompanhamento. O Atlas Oftalmológico, acessível em www.atlasrleye.
com, está disponível desde dia 4 de Julho. O objectivo do Centro
Cirúrgico, nomeadamente dos autores do Atlas (António Travassos,
Rui Proença, Eduardo Silva, Ana Sofia Travassos e José Nuno Galveia),
é que o portal seja continuamente alimentado por novos casos, sendo
aceites contributos ‘externos’, com vista ao aumento do conhecimento
médico nesta área. Além das imagens dos exames de diagnóstico,
o Atlas também incluiu a apresentação de vídeos cirúrgicos. Dada a
exaustiva documentação dos casos clínicos e a qualidade e quantidade
das imagens agora disponibilizadas, este portal espera ser uma maisvalia na área da Oftalmologia. O portal surge apenas na versão inglesa,
estando previsto que venham a ser acrescentadas traduções (língua
portuguesa e espanhola).
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Jorge Paulino Pereira

A propósito de um comentário
leviano à greve
A propósito do texto «A greve dos médicos é uma comédia» da autoria de Henrique
Raposo que foi publicado em www.expresso.pt (http://expresso.sapo.pt/a-greve-dos-medicos-e-uma-comedia=f738564#ixzz23TdeRcxN) em que o cronista analisa a greve nacional classificando-a como de «uma classe privilegiada» e em que faz afirmações
redutoras - «Qual é a razão apresentada pela Ordem? Pelo que percebo, o ministro resolveu baralhar as contas das horas extraordinárias. O número geral de horas está a ser
diminuído e, acima de tudo, há uma diminuição do valor a pagar por cada hora: há dois
anos, o Estado pagava 80 euros por hora, e agora paga entre 25 e 30 euros. Eis, portanto, a razão da greve.» -, o médico Jorge Paulino Pereira enviou uma resposta ao jornal
e ao autor, resposta essa que não chegou a ser publicada. Reproduzimos em seguida o
texto-resposta a Henrique Raposo.

Exmo Senhor,
Guardo na estante do meu
escritório um exemplar autografado do livro “Um mundo sem
europeus”: uma excelente obra,
que, sem hesitações, considerei
como uma das leituras que mais
me marcou, pela positiva, no ano
que o li, pela sua importância
e actualidade, denotando um
espírito arguto e rigoroso da parte
do seu autor, que memorizei e
recomendei.
Foi
por
isso,
que,
com
grande espanto e enorme
desapontamento, li e reli a prosa
do mesmo autor, Sr. Henrique
Raposo, com data de terça
feira dia 10 de Julho de 2012,
comentando a greve dos médicos.

Não porque expressasse uma
opinião contrária à minha, mas
pela forma leviana e desinformada
como pretende justificá-la.
Centrada em excitar as opiniões
que vêm nos médicos apenas
uma classe à parte pelos ditos
privilégios,
pleno
emprego,
e salários chorudos, ignorou
a responsabilidade de estar a
escrever, não num jornal de
parede mas para uma publicação
com tradição importante na
imprensa escrita portuguesa.
Não procurou informar-se sobre
as razões e os motivos profundos
que, ineditamente, uniu Ordem e
todos os sindicatos duma classe
tantas vezes desunida. Não achou
estranho que uma greve atingisse

um nível tão relevante, unindo
todas as gerações de médicos em
áreas tão distintas no sector, dos
hospitais aos centros de saúde?
Não teve a sensibilidade para se
informar se a greve foi conduzida
de maneira civilizada demais para
profissionais considerados como
quase mercenários?Nem procurou
saber quais são, actualmente, as
expectativas degradantes dos
jovens médicos, no panorama
desolador do país, insistindo em
manter-lhe o rótulo de meros
privilegiados? E, já agora, procurou
saber quais eram os critérios que
regulariam os novos contratos
para as “famigeradas” horas
extraordinárias, favorecendo as
regras dos mercados do mais
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Nota do autor: Enviada a Henrique
Raposo e ao Expresso - nunca foi
publicada
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baixo custo, em detrimento de
critérios de qualidade, a que os
doentes terão sempre direito?
Não, Sr. Raposo, os nossos doentes
merecem que nós, os médicos, nos
batamos, com determinação, por
critérios de qualidade, porque
merecem a melhor qualidade
que lhe possamos proporcionar,
independentemente
da
sua
proveniência.
Termino, dizendo-lhe que não
gostei do que escreveu, porque
também não teve o respeito
merecido para uma classe a
que me orgulho de pertencer,
que comecei a respeitar mesmo
antes dos seis anos dos bancos

da faculdade, ridicularizando
a sua conduta ao compará-la a
programas humorísticos, que o
fazem rir a si, mas só enquanto
não precisar dos nossos cuidados:
esperemos que não, porque,
talvez só aí, reconheça o seu erro
e a sua superficialidade.
Recomendo-lhe uma reflexão,
para que não desvirtue os seus
dotes de escritor e para que
mantenha a mesma seriedade,
qualidade e profundidade no que
escreve, como dizia Fernando
Pessoa: “Sê tudo no mínimo que
fazes. Assim faz a lua, porque
alta, brilha.”
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Rui Miguel Costa
Interno de Formação Específica de Medicina Geral e Familiar

Trabalhar entre o campo e a praia…
A realidade da Medicina Geral e Familiar esteve sempre presente na minha vida (ou não seja
eu filho de dois Clínicos Gerais de uma terreola do interior!). Após frequentar durante 6 anos
a Faculdade de Medicina do Porto, a experiência durante o Curso em Cuidados de Saúde Primários, durante a cadeira de Medicina Comunitária, foi escassa (2 semanas de meio rural em
Vale de Cambra e 2 semanas em meio urbano na USF Camélias, em Vila Nova de Gaia) mas
elucidativa das diferenças existentes.
Em seguida ingressei no Internato
do Ano Comum no Hospital de
São João. E foi mais concretamente
no estágio de Cuidados de
Saúde Primários (efetuado em
Amarante) que tomei a decisão de
escolher para lugar de formação
específica um local semi-rural!
Na zona do grande Porto pois é a
zona que decidi para viver desde
há alguns anos.
Foi longa e árdua a tarefa de
localizar estes locais. A centralidade
da densidade populacional remete-nos para os grandes centros
urbanos mais costeiros. Afastandonos dos grandes centros urbanos
da malha metropolitana do
Porto (Gaia, Maia, Matosinhos,
Gondomar,…), surgem diversos
locais semi-rurais mas também
não é menos verdade que tinha
de conjugar locais onde nesse ano
houvesse oportunidade formativa
de qualidade.
Daí que cerca de 2 meses antes do
dia da escolha já andava com as
listas de USF’s e UCSP’s na mão!
Todas as que consegui reunir.
Não por falta de qualidade tanto

formativa como de instalações,
exclui todos os locais do Centro
do Porto e restantes capitais
de concelho (eram meios
citadinos, com uma população
maioritariamente envelhecida), e
eu queria um meio semi-rural…
Quando cerca de 1 mês antes da
escolha saíram as listas definitivas
com as vagas disponíveis, foi uma
correria. Qualquer tempo livre
servia para ir falar diretamente
com os respetivos diretores de
Internato de Medicina Geral e
Familiar de cada ACES! E fui
sempre bem recebido, tanto nos
ACES do Porto, Gaia, Matosinhos,
Maia, Gondomar e Santa Maria
da Feira. Tentava inteirar-me das
condições de cada local e saber
um pouco sobre os orientadores
de formação (OF). Numa segunda
fase, parti à descoberta dos locais.
Confesso que em alguns locais o
googlemaps® e o GPS® foram
bastante úteis!
Defini então uma lista. Excluí
unidades de saúde citadinas e
rurais e lá encontrei as minhas
opções semi-rurais! Conforme os

dias de escolha de especialidade
iam passando ia vendo as
unidades de saúde mais urbanas
sendo escolhidas (Matosinhos,
Porto Central, Gaia Central,…) e
eu feliz da vida. Iam deixando as
minhas opções…
A minha nota, relativamente
razoável, permitia-me escolher
com algum desafogo. Entretanto
chegou o grande dia. Antes
de escolher comecei a ouvir
colegas comentar do local que eu
pretendia escolher… Lá entrei!
Logo que entrei, sabia que tinha a
vaga, aliás tinha ainda 2 vagas no
“meu” local! Demorei 3 minutos
a escolher, só para não parecer
mal… Via colegas anteriores
demorarem 15-20 minutos! Escolhi então a USF São Félix da
Marinha em Vila Nova de Gaia!
É uma USF com bons acessos,
localizada a 10km do centro de
Gaia, entre Gaia e Espinho, a 8
minutos de carro do Porto, a 1Km
de uma saída da auto-estrada
A29 e “by the beach”…. Ficava
a 7 minutos de carro da minha
residência (logo nem demasiado
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perto para ir a pé, nem longe
sequer para ouvir mais que 2
músicas ou um bloco informativo
na rádio…) e contra-trânsito
matinal! Os anos que passei
a acordar as 7h30 para passar
uma das pontes no sentido GaiaPorto sem trânsito para ir para o
Hospital de São João ter aulas às
9h tinham acabado!
A USF São Félix da Marinha é
uma USF Modelo B, estável, com
excelentes profissionais, dotada
de umas instalações novas com
10 gabinetes médicos para 7
médicos especialistas. Ou seja
a “luta” que ouço comentar em
outras unidades de saúde por
um espacinho para trabalhar
não se iria colocar! De referir que
a inauguração das instalações
novas levou 4 meses, que foram
passados nas instalações antigas
(muito envelhecidas e carentes de
espaço), mas também os primeiros
meses (MGF 1) foram passados
junto do orientador de formação,
para conhecer a lista de utentes
deste, perceber as funcionalidades
do SAM® e absorver o máximo
de conhecimento possível.
Quando digo “by the beach…”,
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é a realidade. Fica localizada a
300 metros da praia! E oferece
cuidados de saúde a uma
população semi-rural. Ocupando
uma área de 8,78 Km2 e uma
população a rondar as 13.000
pessoas, a freguesia de São Félix da
Marinha poderá ser caracterizada
como uma zona que outrora seria
essencialmente rural e que hoje
vai sendo salpicada por diversos
espaços urbanos. Apresenta uma
população heterogénea, idosos na
região mais interior e jovens na
malha urbana junto à praia.
Quando voltei à USF, após alguns
meses de estágios hospitalares,
já no 2º Ano, para iniciar MGF2,
sentia-me com ânsias para ser
lançado às “feras”, isto é, fazer
algumas consultas sozinho! Nem
esperei um dia, falei com o meu
OF, e com três gabinetes livres
e Gabinete de Interno ao lado
do gabinete do meu orientador
lá fui. Confesso que a início
aparentava alguma insegurança
mas esta esbateu-se ao entrarem
pela porta aqueles doentes já
conhecidos, a Dona Bernardina
com a lombalgia de sempre, o
Sr. Jerónimo com a sua diabetes

oscilante, … ou seja, a maioria
dos utentes da lista que já tinha
tido a oportunidade de conhecer
no 1º ano de formação. O fato de
ter na proximidade o OF, para
qualquer dúvida ou orientação
mais precisa é essencial.
Vive-se um ambiente familiar
na USF, são profissionais com
alguns anos de trabalho juntos,
que prestam cuidados de
excelência aos utentes, sempre
cooperantes com os internos
(tanto o sector de enfermagem
como administrativo e mesmo os
médicos que não são orientadores
de formação). O fato de se ter
internos (na atualidade somos
3), reuniões semanal à 5ª feira
de manhã com oportunidades
formativas, e outras atividades
extra-USF servem para fomentar
ainda mais o convívio entre
profissionais e são fatores que me
levam a comprovar que executei a
escolha certa!
Finalizo, convidando qualquer
novo colega que esteja interessado
em ingressar em Formação
Específica em MGF a visitar as
nossas instalações.
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A. Eleutério Macedo
Consultor de Saúde Pública - aposentado

Serviço nacional de saúde (S.N.S.)
Equívoco ou mística política?

Não é um simples Despacho Ministerial, que, embora publicitado em Diário da República, cria um
S.N.S.. Muito se trabalhou 30 anos antes...
Para não recuarmos, ao fim do
século XIX, com a Reforma de
Ricardo Jorge, que criou a primeira
Carreira Médica, ao estabelecer
Delegados de Saúde, nos distritos
e Sub-Delegados de Saúde,
nos concelhos, como legítimos
representantes
da
DirecçãoGeral de Saúde, uns e outros
como funcionários do Estado
com incumbências bem definidas
para a época; nem também neste
trabalho nos interessa escalpelizar
a reforma do Bispo de Viseu, que
reorganizou os Hospitais das
Misericórdias, cobrindo já quase
todo o território nacional e que
vieram, em 1975 e 1976 com a
sua “oficialização”, a constituir
uma rede de internamentos semiestatais, embora o Estado já cobrisse
parte das despesas hospitalares,
não só com os doentes internados,
mas ainda com atribuição de
subsídios eventuais para obras de
recuperação, requalificação e para
obras novas com construção de
raiz... que se criou o embrião do
S.N.S..
Tudo começou, mais concretamente, com a publicação da
Encíclica RERUM NOVARUM,
onde a Igreja, ao seu mais alto nível,

propõe aos Governo que cuidem
da saúde dos seus cidadãos, que
os apoie na doença, garantindolhes meios de subsistência (baixas
médicas) que lhes permitam
viver condignamente, juntamente
com a sua família. Assim nasceu
a Previdência Social, (o Estado
Providência)
com
as
suas
vertentes – Assistência Médica
e Apoio Social. Cada actividade
profissional criou a sua Caixa
de Previdência, para cujos
fundos contribuíram a entidade
patronal e o próprio trabalhador
e assim nasceram as Caixas dos
Empregados
da
Assistência,
Caixa dos Panificadores, Cai-xa
Têxtil (das mais fortes), Caixa dos
Empregados do Comércio, entre
muitas outras. O agrupamento
das várias caixas originou a
institucionalização da Federação
das Caixas de Previdência com
total autonomia administrativa
e financeira, (com total indepêndencia do O.E.) e que, por
sua vez, criou e multiplicou os
postos médicos, pelo território
nacional. Ao mesmo tempo que os
trabalhadores por conta de outrem
e, mais tarde, os independentes, os
rurais e os pescadores, entravam

no esquema de Assistência Médica
e Medicamentosa, o Estado não
quis ficar atrás e criou a Assistência
na Doença aos Servidores do
Estado (A.D.S.E.), que cobria
as mesmas regalias dos outros
trabalhadores em geral, até com
algumas regalias que as Caixas não
praticavam. Assim como se criou
a A.D.S.E. para os funcionários
civis, também se criou um sistema
paralelo para as Forças Armadas
e Forças de Segurança, assim
nascendo a A.D.M.E. (Exército),
A.D.M.A. (Armada), A.D.M.F.A.
(Força Aérea), A.D.M.G. (GNR),
S.A.D. (PSP), etc...
Bem ou mal, estava lançada a
primeira pedra na criação de um
futuro S.N.S.. Com os seus defeitos
e as suas virtudes, a assistência
médica estendeu-se aos M.A.
Diagnóstico e aos Internamentos
Hospitalares, com acordos pontuais
com as respectivas Misericórdias,
proprietárias da maioria dos
Hospitais Distritais e Concelhios.
Havia uma tabela de valores para
cada “Acto Médico ou MédicoCirúrgico” e no final do mês o
Hospital pagava aos Médicos,
Enfermeiros e outros profissionais
de saúde.
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Os
Médicos
dos
quadros
hospitalares não dispunham de
vencimento certo, nem tinham
horário rígido de permanência
hospitalar. Cada médico recebia
da Administração Hospitalar uma
avença fixa; o resto do vencimento
era complementado com os
“pontos” a que correspondia
cada Acto Médico ou MédicoCirúrgico praticado. Para melhor
compreensão dos médicos, que
não estão familiarizados com este
esquema de pagamento, dou como
exemplos o seguinte:
- Um parto normal, com presença
do médico valia “x” pontos;
- Um parto com fórceps ou ventosa
valia “x+y” pontos;
- Um parto por cesariana valeria
“x+y+z” pontos...
E era assim que cada médico,
quanto mais trabalhasse, mais
ganhava; por outro lado, não se
recorria a horas extraordinárias,
porque o médico tinha interesse
em praticar os actos médicos
que lhe fossem distribuídos pelo
Director Clínico. Parece-me uma
forma justa de pagamento, como
tinha a virtude de não haver listas
de espera... a não ser dos pobres
e indigentes cujo pagamento
hospitalar era efectuado pelas
Comissões Municipais de Assistência, existentes em todos os
Municípios, mas cujas burocracias
eram arreliadoras.
Tudo isto se passava na rede
hospitalar das Misericórdias
porque o Estado dispunha de
poucos hospitais. Em Lisboa, havia
os chamados Hospitais Civis, o
Hospital Escolar de S.ta Marta e
mais tarde o Hospital S.ta Maria,
o Hospital de Palhavá (hoje IPO),
a Maternidade Alfredo da Costa,
um ou outro Hospital Pediátrico
ou Sanatório (a maioria destes
eram privados ou das Ordens
Religiosas, como ainda hoje); em
Coimbra, havia os HUC, o Hospital
66 | Setembro | 2012

Materno-Infantil Bissaya Barreto e
o Hospital dos Covões; no Porto,
além do Hospital Escolar de S.
João e a maternidade Júlio Dinis,
teve já nos nossos dias o Hospital
Psiquiátrico de Magalhães Lemos.
O Hospital de S.to António (que
também foi e voltou a ser Hospital
Escolar do I.C.B.A.S.), o Hospital
Conde Ferreira, o antigo Hospital
Ortopédico de Rodrigues Semide
e o actual Hospital da Prelada, são
todos da Misericórdia do Porto.
Já o Hospital Infecto-contagiosas
(guelas de pau!)—Hospital Joaquim
Urbano e o Hospital Pediátrico
D. Maria Pia, pertenciam à rede
hospitalar estatal, assim como os
hospitais militares, havendo um
em cada região militar. No Porto, o
IPO começou por ser um Hospital
de Dia).
Este não é o panorama actual
da rede hospitalar que se veio a
modificar nestes últimos 30 anos,
com construções novas, públicas
ou público-privadas, e cobertura
praticamente nacional. Num ou
noutro distrito, ainda se recorre ao
Hospital da Misericórdia, até que
um dia se edifique um hospital
público, já que a experiência dos
publico-privados não tem sido a
esperada.
Outro passo importante, dentro
deste quadro de assistência
médica e medicamentosa, verificase nos anos 60 do passado século
XX. Foi a extensão destes actos aos
patrões, trabalhadores por conta
própria, empresários, empregadas
domésticas e donas de casa,
podendo fazer descontos por
conta própria, com um período
de carência de 3 anos e que
posteriormente passou para 5 anos.
Milhares de portugueses foram
abrangidos por este regime de
previdência, que, até à Primavera
Marcelista,
estava
destinada
apenas aos trabalhadores por conta
de outrem. Estes trabalhadores

independentes passaram a ter
as mesmas regalias (assistência
médica, medicamentosa, E.A.
Diagnóstico, Baixas Médicas e
Reformas). Criou-se, assim, a
Caixa dos Independentes, que
ainda existe. A estes vieram juntarse os Rurais e os Pescadores. Esta
grande massa populacional, que
apenas tinham assistência médica
nas Casas do Povo e Casa dos
Pescadores, passou a ter direito a
descontos nos medicamentos, E.
A. Diagnóstico, baixas médicas,
reformas, abono de família
e, na prática, tudo igual aos
outros trabalhadores, passando
a criar-se o Regime Especial de
Previdência (Rurais) em contraponto ao Regime Geral, atrás
descrito. Com estas medidas, todos
os portugueses, se quisessem,
passavam a ter um S.N.S...Mas
outras exigências se tornaram
necessárias.
Após terminado o Curso Médico,
o Estágio era obrigatório e
contava como um ano lectivo, já
que se pagavam propinas. Era
obrigatório, no final, a defesa de
uma tese. Nessa altura, as saídas
mais frequentes para quem não
queria ser apenas um Clínico
Geral eram:
1.
Tirar o curso de Hidrologia e Climatologia Médica, na expectativa de ter uma vaga nas 48
Estâncias Termais, em funcionamento no país;
2.
Tirar o curso de Medicina
Legal, na esperança de poder ser
um médico legista, em qualquer
comarca;
3.
Poder tirar as Sanitárias,
indispensável para quem pudesse
vir a ser Delegado ou Sub-Delegado de Saúde – carreira médica
de Saúde Pública, funcionário do
Estado e Médico Municipal (ou do
Partido);
4.
Conseguir tirar um curso
de Pedagógicas, com vista a ser
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médico escolar, poder dar aulas e/
ou até estar num Centro de Medicina Desportiva, para apuramento
de atlas, não filiados ou profissionais.
No ano lectivo de 1967/68, foi
eliminado o estágio obrigatório,
no final do Curso Médico, com
a defesa de uma tese, que pouco
valor científico trazia, além de
uma sobrecarga de trabalho e
uma enorme despesa, às vezes
dificilmente suportada pelos
alunos. Só trazia a vantagem de
aumentar a média de curso...
Em substituição foram criados os
Internatos Médicos: 2 anos para o
Internato Geral e 3 a 5 anos para
o Internato Complementar ou de
Especialidade. Estes internatos,
destinavam-se a todos os finalistas,
ao contrário do antigamente, cujos
internatos estavam destinados a
uns tantos bafejados pela sorte ou
de grandes influências, como filhos
de professores ou de médicos
afectos ao regime político, em
vigor. Sem esta abertura não seria
possível criarem-se gerações de
especialistas, que até então só à sua
custa, cá ou no estrangeiro, seria
possível tirar uma especialidade.
Pergunta-se: Como seria possível
fazer uma cobertura nacional sem
especialistas?
Esta medida tornou-se a segunda
pedra basilar de um sistema de
saúde que estava a desabrochar.
Uma terceira medida, que durou
anos a implementar-se, mas com
a persistência de médicos, que
mais vale quebrar que torcer,
conseguiram
fazer
aprovar
pelo Governo, ainda antes da
Revolução, as Carreiras Médicas,
muito se devendo à persistência
do Professor Dr. Miller Guerra,
que foi Bastonário da Ordem e
aqui se abre um parêntesis para o
homenagear.
Com a criação dos Centros de
Saúde (C.S.), em Setembro de

1971 através dos DL 413/71 e
414/71 foi possível estabelecer
uma cobertura de lés-a-lés, em
todo o território nacional. O
Professor Dr. Gonçalves Ferreira,
da Escola Nacional de Saúde
Pública, à data Secretário de
Estado da Saúde, sendo Ministro
da Saúde e Assistência o Dr.
Baltazar Rebelo de Sousa (pai
do Professor Dr. Marcelo Rebelo
de Sousa) e Director-Geral da
Saúde, o Professor Dr. Arnaldo
Sampaio (pai do ex-Presidente da
República, Dr. Jorge Sampaio) foi
o pai da maior reforma da saúde
a nível ambulatório, mas que foi
adulterada após o 25 de Abril
de 1974. Uma única Comissão
Instaladora presidida pelo Dr.
Melo Caeiro da D.G.S., o Dr.
Leonel Barreira do Departamento
Financeiro e o Dr. Cimas Santos,
médico da província, mas com
um Curso de Saúde Pública,
tirado no Brasil, foi o médico de
contacto com as Misericórdias
e outras O.N.G., para estabelecer
as condições de cedência de
espaços desocupados, onde a
D.G.S. fazia as obras de adaptação
e requalificação, mobilando e
equipando esses espaços destinados
ao C.S. respectivo, contratando
pessoal médico, de enfermagem,
administrativo e auxiliar, para
o desempenho da nova filosofia
orientadora dos C.S. recém
criados, a léguas da prática médica
das Caixas...
Ainda, uma outra premissa
foi necessária tomar para que
a rede hospitalar fosse a mais
abrangente possível, já que os
Hospitais do Estado ou por ele
geridos, se resumiram às cidades
de Lisboa, Coimbra e Porto, a
que atrás faço referência, e havia
necessidade de estender essa rede
de internamentos aos restantes
distritos, cidade e vilas do país.
Vai daí a necessidade de se tomar

uma medida revolucionária, que
levou as autoridades pós 25 de
Abril a “oficializar” os Hospitais
das Misericórdias: pelo DL
704/74 de 7 de Dezembro foram
nacionalizados
os
Hospitais
Distritais, e pelo DL 618/75, de 11 de
Novembro, foram nacionalizados
os Hospitais Concelhios, a
título gratuito, excepto as obras
de
adaptação,
conservação,
requalificação e novas obras de
raiz, para melhorar e aumentar a
Assistência Hospitalar Nacional.
Pela Resolução nº 49/80 de
2 de Fevereiro do Conselho
de Ministros, estes Hospitais
foram desnacionalizados e as
Misericórdias indemnizadas (Dr.
Francisco Sá Carneiro - 1º Ministro).
Finalmente, uma última condição
“sine qua non” para se poder, três
anos mais tarde, criar o S.N.S.; foi
a consagração na Constituição de
1976 (A. Constituinte), a criação de
um Serviço de Saúde universal e
gratuito. Estavam assim reunidas
todas as condições para que o
Despacho de 1977 do Dr. Arnaud
se chamasse S.N.S. !!!
Que me perdoe o Dr. António
Arnaud, mas sem ovos não se
fazem omeletes... isto porque as
premissas atrás referidas, desde a
década de cinquenta do século XX
e o financiamento do S.N.S. deixar
de o ser através da Taxa Social
Única, para o ser através dos
Impostos de todos os portugueses
assim o permitiram. A T.S.U.
passou a financiar as Baixas,
Reformas, Abono de Família
e outras prestações sociais, que
não o S.N.S, como já é de todos
conhecido.
Só em 1979 a ASSEMBLEIA DA
RÉPUBLICA aprovou a LEI
DO S.N.S., por proposta do Dr.
António Arnaud.
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Cristina Moisão

1ª parte

Hospitais Medievais
de Lisboa
Pouco se tem estudado o sistema hospitalar português no período medieval, provavelmente
pela escassez de documentos e notória dificuldade em reunir dados bibliográficos coerentes
que permitam contar a história de cada instituição. Será evidente porém, que a medicina hospitalar moderna não existiria sem o contributo dos conhecimentos adquiridos durante toda a
história da humanidade. Não ignoremos assim oito centúrias da nossa história hospitalar!
Lisboa Medieval
Calcula-se que a população de
Lisboa seria de 5000 habitantes
no ano de 1147, cerca de 63500
no reinado de D. João I1 e 100.000
ano de 1551.2 A área da cidade era
reduzida, limitada inicialmente
pela Cerca Moura ou Cerca
Velha, que abrangia o castelo
com a alcáçova e cercava o velho
bairro de Alfama até ao Tejo; mais
tardiamente, o crescimento da
cidade obrigou à construção da
muralha Dionisina no fim do séc.
XIII, para protecção do casario
que se estendia principalmente
para ocidente; posteriormente
se completou a defesa de Lisboa
com a Cerca Fernandina ou Cerca
Nova, entre 1373 e 1375.
Lisboa seria na época uma
cidade suja, encontrando-se
68 | Setembro | 2012

vários documentos legislando
sobre a higiene da cidade; as
ruas encontravam-se repletas de
lixo doméstico, de esterqueiras,
do conteúdo dos camareiros
(bacios) lançado na via pública,
de cadáveres de animais e
dejectos das bestas de carga
e transporte. O urbanismo
não contemplava geralmente
o saneamento básico. Sabe-se
porém, que já existiam canos
que esgotavam latrinas e águas
pluviais, balneários públicos,
calcetamento de algumas ruas
e água potável canalizada para
chafarizes. O hábito do banho
era comum, por influência das
civilizações greco-romana e
muçulmana; era costume pentear
cabelo e barba, as roupas eram
lavadas com frequência e existia

o costume de lavar as mãos antes
e depois de cada refeição. No
interior das habitações existiam
lavatórios, banheiras e latrinas,
estas últimas sobretudo nas
casas mais abastadas.3 Dentro
das medidas ditas higiénicas,
a alimentação tinha um papel
primordial. Os costumes da
Idade Média incluíam o consumo
de carnes variadas, consideradas
indispensáveis a uma adequada
conservação da saúde (boi,
cabra, ovelha, porco, aves, cervo
e urso), assim como peixe,4
especiarias várias, hortaliças,
legumes e fruta, lacticínios,
ovos, vinagre, mel, sendo o
azeite largamente consumido;
o açúcar era primordialmente
importado, embora se conheçam
plantações de cana sacarina no

Algarve e na Madeira.5 O vinho
era de consumo comum, tanto
de pobres como de ricos, sendo
que também era largamente
utilizado nas curas, por conselho
dos físicos.6
A arquitectura hospitalar
Não podemos falar apropriadamente de verdadeira arquitectura hospitalar, excepto no caso
das gafarias, pois a maioria dos
hospitais instalavam-se em casas
que tinham sido de habitação.
As casas de Lisboa tinham na
época de um a três pisos (loja e
sobrados), frequentemente com
varanda projectada para a rua nos
pisos superiores, sendo o chão
de terra batida, tijolo ou pedra.
As gafarias eram construídas
com mais preocupação; o tipo
de construção adoptado em toda
a Europa era constituído por
uma cerca contendo pequenas
moradias, cada uma destinada a
um casal ou família, e enfermarias
colectivas destinadas a leprosos
isolados.7
A actividade clínica
Pouco se sabe do sistema
assistencial dos doentes em
Lisboa durante a Alta Idade
Média. Sabe-se que o mundo
árabe tinha bons hospitais e o
seu povo foi o percursor dos
hospitais ambulantes, tendas que
se deslocavam entre as diversas
povoações com o objectivo de
tratar as suas populações. A
clínica medieval era realizada
no domicílio, pelo que nenhum
dos hospitais possuía médico
privativo, sendo este chamado
quando necessário. Os cuidados
diários eram prestados por
enfermeiros,
albergueiros
e
8
hospitaleiros. A prática médica
não se restringia a tratar os
ricos para obter honorários;
pelo contrário, era a prática nos

hospitais que contribuía para
a fama do médico, tornando-o
conhecido de modo a facilitar
a sua contratação pelas classes
mais abastadas. A hierarquia
médica
encontrava-se
bem
determinada: no topo havia
o Físico ou médico autêntico,
alguns
sendo
especialistas
de
determinadas
doenças;
seguia-se o cirurgião e por
fim o sangrador e o barbeiro,
o qual também procedia a
sangrias; por fim encontramos
bruxos e curandeiros.9 Os
físicos e os cirurgiões estavam
autorizados a possuir livros de
artes em hebraico, atestando
a importância da civilização
judaica nas ciências da saúde.
Em toda a Idade Média, o
principal tratamento das doenças consistia na purificação da
alma por actos religiosos e de
contrição, tendo a Medicina e a
Farmacologia um papel secundário. Os tratamentos incluíam
ainda o domínio sobre a ciência
dos astros, magia, receitas de
mezinhas variadas, sangrias,
purgas e actos cirúrgicos. Na
cirurgia, os abcessos e as feridas
por arma branca eram facilmente
tratadas, com relativo êxito. A
obstetrícia ligava-se fortemente a
superstições, protecção religiosa
e astronomia; praticava-se o
aborto e o parto prematuro
quando existia perigo de vida
para a grávida. Os fármacos
necessários ao tratamento de
cada enfermidade eram adquiridos em qualquer botica a
expensas da casa, sendo que
alguns dos hospitais, sobretudo
os dos conventos, possuíam
botica própria; as boticas
estavam sujeitas a fiscalização
pelos físicos e a sua prática
fundamentava-se em tratados,
a maioria dos quais de origem
árabe.10

1- Carlos Guardado da Silva, Lisboa
Medieval – a organização a e estruturação
do espaço urbano, Lisboa, Edições
Colibri, 2008, p. 267-269
2- Cristóvão Rodrigues de Oliveira,
Lisboa em 1551 - Sumário (em que
brevemente se contêm algumas coisas
assim eclesiásticas como seculares que há
na cidade de Lisboa), Livros Horizonte,
1987, p. 101
3- A. H. De Oliveira Marques, A Sociedade
Medieval Portuguesa – aspectos da vida
quotidiana, Lisboa, edições A Esfera dos
Livros, 2010, p. 117-121
4- Salvador Dias Arnaut, A arte de comer
em Portugal na Idade Média, Lisboa,
Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1986, p. 18-23
5- Salvador Dias Arnaut, A arte de comer
em Portugal na Idade Média, Lisboa,
Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1986, p. 45-46
6- Salvador Dias Arnaut, A arte de comer
em Portugal na Idade Média, Lisboa,
Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1986, p. 33-34
7- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 5-6
8- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 8
9- A. H. De Oliveira Marques, A Sociedade
Medieval Portuguesa – aspectos da vida
quotidiana, Lisboa, edições A Esfera dos
Livros, 2010, p. 131
10- A. H. De Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa – aspectos
da vida quotidiana, Lisboa, edições A
Esfera dos Livros, 2010, p. 131-132
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O ensino da Medicina
Nos primórdios da história
o ensino da medicina não se
encontrava organizado, sendo
habitual a transmissão oral
dos conhecimentos às gerações
vindouras. No início da Idade
Média a Medicina era ensinada
geralmente por eclesiásticos,
que liam os ensinamentos
da prática greco-romana aos
discípulos, práticas descuradas
pela medicina árabe, enquanto
esta última considerava especialmente as plantas com efeitos
terapêuticos.
No ano de 1288 ou 1289 instalase em Lisboa, por ordem de
D. Dinis, o Estudo Geral. As
primeiras faculdades instituídas foram as de Artes,
Leis, Cânones e Medicina.
D.
Dinis
disciplinou
o
ensino da medicina em 1309,
explicitando: “ordenamos ainda
que de futuro haja no Estudo um
mestre em Medicina, a fim de que
os corpos de nossos súbditos, agora
e no futuro, sejam orientados
por um conveniente regime de
saúde” 11
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O Hospital Medieval
Sendo Lisboa uma cidade
abastada, com variadas comunidades religiosas de diferentes
credos e uma miríade de estrangeiros que se dedicavam
sobretudo ao comércio, foi
inevitável o surgimento de
numerosos hospitais. O hospital
na Idade Média era uma
pequena instituição economicamente independente à custa
de rendas de propriedades
doadas por beneméritos, com
regulamentos de funcionamento
que na generalidade garantiam
prioritariamente os direitos dos
doentes e pobres e que exigiam
aos funcionários rigorosos deveres.12 Na generalidade, existiam diversas nomenclaturas
em relação com as funções: os
Hospitais tratavam doentes, as
Albergarias acolhiam gente de
passagem, as Gafarias, lazaretos
ou leprosarias recolhiam leprosos
e as Mercearias e hospitais de
meninos abrigavam idosos e
inválidos ou crianças; existiam
ainda os hospitais de Banhos,
os destinados exclusivamente

a crianças, ou a “incuráveis”,
alguns albergando um dos sexos,
outros mistos. As obrigações
dependiam sobretudo do desejo
dos seus fundadores, algumas
vezes por legado testamentário.
Na generalidade, calcula-se que
a média de camas fosse de 5,
uma vez que a lotação variava
muitíssimo; o maior número de
camas conhecido foi de 25.
A
administração
hospitalar
dependia das disposições dos seus
fundadores e das circunstâncias
do momento, podendo ser
religiosa, secular ou leiga, assim
como individual ou colectiva,
por vezes zelosa e honesta, outras
vezes desleixada, parasitária
ou rapace.13 Ao longo da Idade
Média foram-se acumulando
queixas e acusações devido a
múltiplos interesses acumulados,
conduzindo ao desejo de reforma
iniciado por D. Afonso V e mais
tardiamente concretizado por D.
João II, pela rainha D. Leonor e
D. Manuel I, com a formação do
Hospital Real de Todos os Santos
agregando 43 dos hospitais
medievais de Lisboa.
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Trataremos em seguida de
descrever um brevíssimo resumo
dos hospitais existentes em
Lisboa anteriores à fundação
do Hospital Real de Todos-osSantos.
As gafarias
- Gafaria da freguesia dos
Mártires: localizava-se fora das
muralhas antes de construída a
cerca fernandina, na freguesia
dos Mártires, talvez no local da
actual Rua Nova do Almada14;
tendo um provedor escolhido
pelo rei, é a mais antiga de
Lisboa, existindo lendariamente
à data da tomada da cidade, facto
não confirmado por nenhum
documento consultado.
- Gafaria de S. Lázaro:
provavelmente
anterior
à
fundação da nacionalidade, sem
que seja possível confirmação
documental deste facto, é
referida no testamento de
Ousenda Leonardes em 132514.
Ignora-se a responsabilidade da
sua fundação. Presume-se que se
situava no Poio de S. Lázaro, na
encosta que subia da Mouraria
para o Campo do Curral
(Campo de Santana). Uma vez
que se encontrava no exterior
da muralha de D. Fernando, é
possível que tenha recebido os
gafos dos Mártires, quando essa
freguesia foi abrangida pela
terceira muralha de Lisboa.15
A localização desta gafaria é,
no entanto, algo controversa,
uma vez que se confunde nos
documentos com a dos Mártires,
desconhecendo-se se existiram
ambas ou se uma deu lugar
à outra.16 A gafaria tinha um
provedor ou vedor, eleito entre
os vereadores por um período
de um ano, um escrivão, um
capelão que era escolhido e pago
pela cidade, com as funções

de dizer missa três vezes por
semana.17 Os rendimentos para
o seu funcionamento provinham
de propriedades doadas e às
pertencentes aos gafos que nela
faleciam, as quais revertiam para
a Casa; segundo o regimento
datado de 1460, cada morador
de Lisboa e do seu termo deveria
oferecer aos leprosos um real por
ano, provindo assim ajuda para
o respectivo sustento.18 Encontrase referenciada no Sumário de
1551: “A Ermida de são Lázaro
está na Freguesia de santa justa. Há
nesta ermida três confrarias, ou seja,
a de são Lázaro, a de santa Marta,
e a de Nossa Senhora. (...) Nesta
casa se curam e mantêm os gafos.”19
Parece ter a gafaria funcionado
independente até finais do século
XIX.20
- Gafaria em Odivelas21
- Gafaria em Sacavém22: localizava-se junto à Capela de Santo
André, tendo associada uma
Albergaria para peregrinos23
- Gafaria da freguesia da Madalena : situava-se nas Fangas
Velhas, próxima do hospital de
Nossa Senhora das Mercês, às
Pedras Negras.24
Os hospitais termais
- Termas dos Cássios: uma
inscrição
encontrada
numa
placa de cor vermelha em
1771, nas casas do Palácio do
Correio-Mor,25 dizia: “Termas dos
Cassios, reconstruídas desde o solo
a mandado de Numério Albano,
varão muito ilustre, governador
da província da Lusitânia, sendo
encarregado Aurélio Firmo, no ano
em que foram cônsules Nepociano
e Facundo”. O padre D. Tomás
Caetano de Bem transmitiu-nos
a descrição das termas como um
tanque rectangular, dentro do
qual se encontravam os vestígios
de um assento e sinais de um

11- J. Martins e Silva, Anotações sobre a
história do ensino da Medicina em Lisboa,
desde a criação da Universidade Portuguesa
até 1911 – 1ª Parte, RFML, série III; 7 (5), 2002,
p. 237
12- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 3-4
13- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 8
14- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 12
15- Rita Luis Sampaio da Nóvoa, A Casa de
São Lázaro de Lisboa – Contributos para uma
história das atitudes face à Doença (sécs. XIV
– XV), dissertação de mestrado em história
medieval, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa,
2010, p. 76-77
16- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 12
17- Rita Luis Sampaio da Nóvoa, A Casa de
São Lázaro de Lisboa – Contributos para uma
história das atitudes face à Doença (sécs. XIV
– XV), dissertação de mestrado em história
medieval, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa,
2010, p. 79
18- Rita Luis Sampaio da Nóvoa, A Casa de
São Lázaro de Lisboa – Contributos para uma
história das atitudes face à Doença (sécs. XIV
– XV), dissertação de mestrado em história
medieval, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa,
2010, p. 86
19- Rita Luis Sampaio da Nóvoa, A Casa de
São Lázaro de Lisboa – Contributos para uma
história das atitudes face à Doença (sécs. XIV
– XV), dissertação de mestrado em história
medieval, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa,
2010, p. 91
20- Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Lisboa
em 1551 - Sumário (em que brevemente se
contêm algumas coisas assim eclesiásticas
como seculares que há na cidade de Lisboa),
Livros Horizonte, 1987, p. 54
21- Rita Luis Sampaio da Nóvoa, A Casa de
São Lázaro de Lisboa – Contributos para uma
história das atitudes face à Doença (sécs. XIV
– XV), dissertação de mestrado em história
medieval, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa,
2010, p. 79
22- José-Augusto França, Lisboa, História
Física e Moral, 2ª ed, Lisboa, Livros Horizonte,
2009, p. 72
23- José-Augusto França, Lisboa, História
Física e Moral, 2ª ed, Lisboa, Livros Horizonte,
2009, p. 72
24- http://www.jfsacavem.pt/
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Cerca Moura de Lisboa, perto das Portas do Sol (Cristina Moisão, 2011)
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cano de água.26 Sabemos então
que a reconstrução das termas
se realizou no ano de 336,
desconhecendo-se a época da
construção original e os períodos
de funcionamento; estariam elas
ainda em funcionamento na
Alta Idade Média?
- Banhos da Alfama ou
Alcaçarias: no período muçulmano conheciam-se em Lisboa fontes de água quente,
designadas por al-hammã, de
onde deriva a palavra Alfama.
“São termas abobadadas nas quais
brota água quente e água fria que
a maré cheia cobre.”27 No período
cristão medieval (1392), estavam
os banhos de alfama nas mãos
dos monges cistercienses do
Mosteiro de Alcobaça.28 Ainda
no séc. XIV, existe uma referência
à possessão ou administração
das fontes por um João Roal e
à administração de outras pelo
Mosteiro de Alcobaça.29 Duarte
Nunes Leão, na “Descrição do
Reino de Portugal” de 1610,
descreve que as Alcaçarias
“serviam às mulheres de serviço
para ensaboarem a roupa, por
escusarem aquentar a água, a
qual se se bebesse, parecia que
faria algum bom efeito.” Em
1716, D. Nuno Álvares Pereira
de Melo, primeiro duque do
Cadaval, fez construir um
estabelecimento termal com
catorze tinas, seis para homens
e oito para mulheres, que
se passaram a designar por
Alcaçarias do Duque; a casa
foi reformada e forrada de

azulejo em 1864, ficando com
quinze quartos.30 A descrição
médica das águas, afirma que
são “… de muita utilidade em
curar as intemperanças quentes das
entranhas, do sangue, do útero, dos
rins e das mais partes do corpo; e
os estupores e parlesias espurios; a
debilidade de estômago; a fraquesa
e queixas das juntas que ficam das
gotas artéticas, e reumatismos; as
convulsões, os acidentes do útero
(…), os vómitos dos hipocôndrios;
as diarreias (…). Para os achaques
a que chamam do fígado, são
prodigiosos, porque curam as
pústulas, sarnas, impingens, lepra
e todos os achaques e defedações
cutâneas…”. Actualmente as
nascentes encontram-se seladas
e a água é aduzida para o Rio
Tejo em condutas de localização
desconhecida,31 conhecendo-se a
existência de 6 fontes ao longo da
Rua do Terreiro do Trigo, sendo
4 de água quente: Alcaçarias de
D. Clara32 (24º-28ºC), Alcaçarias
do Baptista (32º a 34ºC), Banhos
do Doutor (27ºC) e as Alcaçarias
do Duque33 (30ºC a 34ºC).
- Hospital dos Homens e Banho
ou Banhos de Afonso Bochardo:
situado na freguesia de S. Julião,
na Judiaria Grande (Judiaria
da Taracenas ou Judiaria Nova)
mais tarde Rua dos Confeiteiros,
perto da igreja da Conceição
Velha,
sendo
pertença
e
utilizado apenas por judeus.
Sabe-se que o banho destinado
aos tratamentos tinha 4,03m
x 1,375m. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.34

25- Vieira da Silva, As Muralhas da Ribeira
de Lisboa, 2ª ed., Vol. I, Câmara Municipal
de Lisboa, 1940, p. 160-161
26- CIL II = Emílio HÜBNER, Corpus
Inscriptionum Latinarum, II, Berlim, 1869
e 1892, citado por José d’Encarnação, As
Termas dos Cássios em Lisboa– ficção ou
realidade?, em LUSITÂNIA ROMANA –
ENTRE O MITO E A REALIDADE, Actas
da VI Mesa-Redonda Internacional sobre
a Lusitânia Romana, Cascais, Edição da
Câmara Municipal de Cascais, 2009, p. 481493
27- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga – Bairros
Orientais, 2ª ed., vol. I, Câmara Municipal de
Lisboa, 1935, p. 137-148
28- Almunime Al-Himyari (1002 – 1085,
cujas fontes são Abu Al-Bakri e Edrici),
citado por António Borges Coelho, Portugal
na Espanha Árabe, 3ª ed. Caminho, Lisboa,
2008, p.47
29- Carlos Guardado da Silva, Lisboa
Medieval – a organização a e estruturação
do espaço urbano, Lisboa, Edições Colibri,
2008, p. 86, p. 96
30- http://www.aguas.ics.ul.pt/lisboa_
alcacarias.html
31- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga –
Bairros Orientais, 2ª ed., vol. I, Câmara
Municipal de Lisboa, 1935, p. 304-305
32- Elsa Cristina Ramalho e Maria Carla
Lourenço, As Águas de Alfama como
património hidrogeológico de Lisboa,
Instituto
Nacional
de
Engenharia,
Tecnologia e Inovação, em http://www.
lneg.pt, p.1-4
33- Fundadas por D. Clara Xavier de Aguiar
em 1759. http://www.aguas.ics.ul.pt
34- Exploradas pelo Duque do Cadaval
a partir de 1716, já se encontravam
destruídas em 1864 segundo um autor, mas
encontrando-se novamente referenciadas
como funcionantes em 1892e 1894. http://
www.aguas.ics.ul.pt
35- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
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O Mundo – Análise
A obra, da autoria do estomatologista Fernando Cabral Madeira Tiago,
foi editada em 2011. Nas páginas do livro podem ler-se reflexões
sobre diversos assuntos: medicina, filosofia, humanismo, sociedade,
individualismo e materialismo, etc. Muitas das crónicas que compõem
a obra foram previamente publicadas no Jornal Gazeta do Sul, outros
são inéditos. Reflexões de um médico sobre o mundo, numa análise
necessariamente pessoal.

Manual de bolso de ecocardiografia
Esta edição da Lidel reúne os valores de referência das principais medições,
parâmetros hemodinâmicos e fórmulas de uso corrente. Da autoria da
cardiologista Lígia Mendes, a obra tem o apoio científico da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia e tem como objectivo facilitar o trabalho dos
médicos e técnicos dedicados ao doente cardiológico.

Auriculoterapia na prática clínica
Livro da autoria de António Almeida Ferreira, vice-presidente da
Sociedade Portuguesa Médica de Acupunctura e membro da Comissão
da Competência em Acupunctura Médica da Ordem dos Médicos. A
obra fala da auriculoterapia, técnica terapêutica descoberta em França
nos anos 50 e que foi integrada na medicina chinesa na prática da
acupunctura. A obra estuda a cartografia auricular com 90 pontos,
definição proposta em 1987 pela OMS, e apresenta igualmente o
estudo de pontos auriculares vulgarmente utilizados na prática
da auriculoterapia clássica, descrevendo o tratamento de diversas
patologias (urticária, herpes zóster, asma, ciática, depressão nervosa,
etc.)

Fundamentos de Imunologia
Obra coordenada por Fernando A. Arosa, Elsa M. Cardoso e
Francisco C. Pacheco cuja segunda edição - que a Lidel lançou
recentemente - inclui informação actualizada sobre a importância
das células dendríticas nos mecanismos imunológicos e um
capítulo novo dedicado às citocinas; inclui ainda um capítulo sobre
a importância da nutrição na integridade funcional do sistema
imunológico.

74 | Setembro | 2012

