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Código Deontológico
Disposições gerais

capítulo I
Qualidade dos cuidados médicos

Artigo 32.º
(Isenção e liberdade profissionais)

1. O médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência 
e pela sua consciência.

2. O médico tem liberdade de escolha de meios de diagnóstico 
e terapêutica, devendo, porém, abster-se de prescrever 
desnecessariamente exames ou tratamentos onerosos ou de realizar 
actos médicos supérfluos.
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Tenho da medicina o mesmo conceito de João Cid dos Santos, como a última profissão 
romântica, humanista e solidária.

Ética, 
Racionalização, 
Racionamento 
e Metamorfose

Partilho com Rodrigo de Castro 
a definição de médico: “o médico 
é um homem bom, perito em 
medicina”(Em “O Médico 
Político”, 1614). Um homem bom 
e preocupado, acima de tudo, 
com o seu doente.
Encaro a medicina com a 
mesma visão de João Lobo 
Antunes, que a considera como 
uma epistemologia moral, 
epistemologia porque se baseia 
no conhecimento e moral porque 
está impregnada de valores (Em 
“A Nova Medicina”, FFMS, 2012). 
Tenho sobre os valores as 

mesmas preocupações de 
Miguel Torga, “Num mundo que 
almoça valores, janta valores, 
ceia valores, e os degrada 
cinicamente, sem qualquer 
estremecimento da consciência? 
Peçam-me tudo, menos que tape 
os olhos.” (Diário, 1942)…
Valores esses que são globais 
e intemporais nas sociedades 
ocidentais e se sobrepõem à 
Ética individual ou de grupo, 
valendo por isso mesmo, e estão 
vertidos em sucessivos Códigos 
e Declarações, de Hipócrates 
à Declaração de Genebra da 

Associação Médica Mundial 
(AMM), unânimes na defesa da 
saúde do doente como a primeira 
preocupação do médico.
Um dos mais importantes 
documentos éticos universais 
é a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 10 de 
Dezembro de 1948, que proíbe 
qualquer forma de discriminação 
e que, no seu artigo 25º estabelece 
que “Toda a pessoa tem direito a 
um nível de vida suficiente para 
lhe assegurar e à sua família a 
saúde e o bem-estar, …”.
Vale a pena recordar o artigo 

e editor ia l
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ou escolher em parte a nossa 
forma de vida. Podemos optar 
pelo que nos parece bom, quer 
dizer, conveniente para nós, 
frente ao que nos parece mau e 
inconveniente. E, como podemos 
inventar e escolher, podemos 
enganar-nos, que é uma coisa que 
não costuma acontecer a castores, 
abelhas e térmitas. Assim, parece 
prudente estarmos bem atentos 
ao que fazemos e procurar 
adquirir um certo viver que nos 
permita acertar. Esse saber viver, 
ou arte de viver, se preferires, é 
aquilo que se chama Ética.”
Cada um de nós, fruto da 
sua personalidade, formação, 
cultura e enquadramento social, 
desenvolve a sua própria Ética 
individual, ou arte de viver, mas 
que deve respeitar as regras, 
princípios e valores globais, sob 
pena de entrar em litígio com a 
Sociedade.
Os nazis tinham a sua Ética, 
mas vários médicos acabaram 
condenados à morte e a prisão 
perpétua pelo Tribunal de 
Nuremberga, pelas consequên-
cias que as suas opiniões tiveram 
sobre os prisioneiros judeus.
A Máfia tem o seu Código de 
Ética, mas os seus membros, 
quando condenados pela Justiça, 
acabam na prisão, pois a ética 
mafiosa conflitua com as Leis e 
os Valores da Sociedade.
A Constituição da República 
Portuguesa regula e baliza a Ética 
nacional. Logo no seu primeiro 
artigo afirma que “Portugal 
é uma República soberana 
baseada na dignidade da pessoa 
humana e na vontade popular 
e empenhada na construção 
de uma sociedade livre, justa e 
solidária”. Dignidade, Justiça, 
Solidariedade. E igualdade 
(artigo 13º). A alínea 1 do artigo 
64 não deixa dúvidas, “Todos 
têm direito à protecção da 
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21º desta Declaração: “Todos os 

seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em 
direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito de 
fraternidade”.
Mas, afinal, o que é a Ética e 
quem decide o que é Ético?
A resposta não é fácil e as 
influências são muitas, de 
sociedade para sociedade, de 
cultura para cultura, de regime 
para regime, de grupo para 
grupo, de pessoa para pessoa.
A Ética é pluralista, mutável e 
individual.
De acordo com a AMM, a 
Ética é o estudo da moral, uma 
cuidada e sistemática reflexão 
e análise das decisões morais e 
do comportamento, passado, 
presente ou futuro, e a Ética 
Médica é o ramo da Ética que 
trata das questões morais na 
prática médica (Medical Ethics 
Manual, AMM, 2005).  A Ética 
foi considerada como parte 
integrante da Medicina desde 
Hipócrates e, mais recentemente, 
foi muito influenciada pelo 
desenvolvimento dos Direitos 
Humanos.
A Ética também está muito 
relacionada com a Lei, que 
a pode influenciar de várias 
maneiras, bem como ao 
comportamento dos médicos. 
Mas Ética e Lei não são idênticas. 
Muito frequentemente, a Ética 
prescreve níveis mais elevados 
de comportamento que a Lei e, 
ocasionalmente, a Ética requer 
que os médicos desobedeçam à 
Lei que exija um comportamento 
não ético (AMM).
Como Fernando Savater 
desenvolve no seu livro 
“Ética para um jovem”, “Ao 
contrário de outros seres, vivos 
ou inanimados, nós, seres 
humanos, podemos inventar 
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Racionamento que, muito 
objectivamente, irá prejudicar 
doentes.
A forma desastrada e 
ingénua, mas muito genuína e 
barbaramente realista, se bem 
que com inexactidões científicas, 
como o Presidente do CNECV 
apresentou o Parecer 64 traduz 
o seu verdadeiro espírito e 
intenções. Racionamento puro 
e duro nas mãos do Governo. 
Como titulado na comunicação 
social, “Conselho de Ética para 
as Ciências da vida abre a porta 
ao racionamento de grupos de 
fármacos que representam maior 
despesa para o Estado” (Público, 
28/12/2012).
O parecer, abstracto e claramente 
ideológico, mais não é do que 
uma tentativa mal conseguida 
de importar conceitos não 
consensuais com origem na 
filosofia do falido e desigual 
sistema de saúde americano para 
o Serviço Nacional de Saúde 
português. São duas realidades 
completamente distintas.
Não era necessário o CNECV vir 
defender o racionamento quando 
há muito estamos empenhados 
a trabalhar na racionalização, 
mudando substantivamente o 
alheamento passado da Ordem 
dos Médicos. 
Rejeitamos assertivamente a 
manipulação demagógica da 
expressão “não é possível dar 
tudo a todos”, como se alguém 
o quisesse fazer. Ninguém quer 
dar tudo a todos, mas sim dar 
a todos exactamente aquilo 
que necessitam, nem mais nem 
menos, de acordo com a mais 
rigorosa evidência científica (artº 
9º e 31º do CD) e assumindo uma 
atitude responsável perante os 
custos globais da saúde (artº 111º 
do CD).
É preciso recordar que aceitar 
o racionamento nas mãos do 

ed i t o r i a l

saúde e o dever de a defender e 
promover”.
Construir um consenso em 
conceitos éticos controversos 
não é uma tarefa fácil, mesmo 
dentro de um grupo coeso como 
os médicos. Por isso mesmo, 
a AMM assegura que os seus 
statements sejam aprovados com 
um mínimo de 75% dos votos na 
sua Assembleia Anual, depois 
de uma ampla e longa discussão 
aberta, sem restrições, a todos os 
associados. 
Nenhuma pessoa ou grupo, 
particularmente quando não 
representativo de todos os 
estratos sociais e estando acima 
das consequências potenciais 
das suas decisões, tem o direito 
de impor os seus conceitos éticos 
a toda uma Sociedade, sem uma 
ampla e participada discussão 
prévia, aberta e transparente.
A Ética Médica deve ser flexível 
e adaptar-se à evolução do 
conhecimento e da medicina, 
mas tem de manter os seus 
princípios básicos e não pode 
ser banalizada ou invadida por 
conceitos político-económicos 
discriminatórios relativamente 
aos quais a população não tenha 
sequer a oportunidade de se 
pronunciar.
Foi esse amplo debate o que faltou 
ao parecer 64/2012 do Conselho 
de Ética para as Ciências da Vida 
(CNECV). As questões sensíveis 
e polémicas exigem um consenso 
nacional, se necessário através 
de referendo, não podem ser 
discutidas e impostas a partir do 
espaço confinado de quatro frias 
e insensíveis paredes.
Parecer que, factualmente, foi 
elaborado a pedido do Governo 
sem que o teor desse pedido 
fosse divulgado, não obstante 
as insistências nesse sentido. 
Porquê o secretismo?! Porque se 
receia a transparência?!

Foi inequívoca a reprovação 
do parecer de forma alargada 
pela Sociedade e pelos Doentes. 
O próprio Ministro da Saúde 
veio afirmar que era necessário 
trabalhar pela racionalização 
para evitar o racionamento.
É curioso como os críticos do 
parecer foram acusados de não o 
terem lido, um argumento vazio 
de conteúdo e cuja utilização 
é própria de quem não tem 
argumentos mais consistentes. 
É igualmente interessante como 
alguns defensores do parecer 
evitaram a palavra racionamento 
nas suas alocuções e ignorando 
algumas das mais gravosas 
afirmações do mesmo. Os 
próprios autores do parecer 
fizeram a metamorfose do 
racionamento em racionalização 
e até admitiram singelamente 
uma “falha de tradução”, 
reconhecendo implicitamente 
que se reduziram a importar e 
traduzir a “ciência” desse grande 
estrangeiro que historicamente 
fascina os portugueses… Outros 
aceitarão o racionamento, que 
sabemos prejudicar sempre 
os mais desfavorecidos, o que 
respeitamos, mas cuja opinião 
não comungamos.
O Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos leu o 
parecer com atenção, discutiu-o, 
e, embora reconhecendo algumas 
reflexões interessantes para 
uma base de trabalho e análise, 
rejeitou-o consciente, sólida e 
unanimemente por um conjunto 
inultrapassável de razões.
Neste parecer é privilegiada 
a palavra racionamento, com 
limites imprecisos, e usada 
DUAS ÚNICAS VEZES a palavra 
racionalização, demonstrando 
que os subscritores sabem bem 
a diferença entre racionamento 
e racionalização e optaram pelo 
objectivo do racionamento. 
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Estado implicaria aceitar não 
tratar doentes de acordo com 
o Estado da Arte Médica, o 
que constitui uma indisputável 
violação do Código Deontológico 
(nomeadamente do nº 2 do artº 3º 
do CD).
De facto, espantosamente, 
quando não haja consenso, o 
parecer deixa para os “órgãos 
governativos” a resolução “justa 
e legítima” do “desacordo 
moral”. E a fase de decisão 
política, a última, é assegurada 
por responsáveis do Ministério 
que… “tomarão a decisão final”. 
Os doentes ficariam submetidos 
à arbitrariedade economicista 
do Ministro da Saúde. A 
Ética deixaria de ser Médica 
para passar a ser uma Ética 
Governativa.
O CNECV nem sequer teve 
a preocupação e interesse 
de sugerir uma Comissão 
baseada no Infarmed, com 
profissionais da saúde, incluindo 
a participação da Ordem dos 
Médicos, e doentes, para tomar 
a última decisão nas situações 
mais delicadas e polémicas. 
Não! Entregou essas decisões, 
de bandeja, ao Ministério 
da Saúde. A isto chama-se, 
objectiva e realisticamente, na 
minha modesta opinião, fazer 
um imenso frete, por muitos 
protestos que se possam afiançar 
em sentido contrário.
De superior gravidade é a 
insidiosa introdução, no texto 
do CNECV, da “avaliação da 
permissibilidade de racionamen-
to por idade”. Iriamos assistir à 
exclusão dos mais idosos, ou, 
como refere Bagão Félix, a uma 
Eutanásia Financeira? Mais 
paradoxal, inacreditável e cru 
se torna este “racionamento por 
idade” sabendo-se que 2012 
foi considerado como o Ano 
Europeu do Envelhecimento 

Activo e da Solidariedade entre 
Gerações! Racionar por idade 
é primariamente anti-ético e 
viola grosseiramente o Código 
Deontológico da Ordem dos 
Médicos (artº 6º do CD).
Em defesa do respeito e apreço 
pelos mais idosos, recomenda-
se a leitura de um relatório da 
School of Pharmacy at University 
College London, que concluiu que 
o aumento do número de idosos 
não deve ser responsabilizado 
pelos problemas económicos e 
pela pressão sobre o SNS inglês 
(Zosia Kmietowicz. BMJ 2012; 
344: e2934).
O parecer, para facilitar a 
retirada de fármacos, fala em 
medicamentos de “duvidosa 
eficácia”, contrariando, sem o 
assumir devidamente, as regras 
em vigor para a aprovação 
científica e fármaco-económica 
de medicamentos, colocando em 
causa o Infarmed e a Agência 
Europeia do Medicamento. Será 
que também são de duvidosa 
eficácia os novos fármacos para a 
Hepatite C, que aumentam a taxa 
de cura em 30 a 40% e que alguns 
hospitais estão inaceitavelmente 
a restringir?
O parecer sujeita as Normas de 
Orientação Clínica, elaboradas 
pela Direcção Geral da Saúde 
e pela Ordem dos Médicos, às 
decisões das “administrações 
hospitalares” que passariam 
a poder alterá-las, o que é 
totalmente inaceitável.
O Parecer do CNECV 
“desconhece por completo a 
dimensão constitucional do 
direito à saúde” e “cede à 
mensagem subliminar de que 
pode haver uma ética na saúde a 
partir dos interesses dos nossos 
credores”, segundo Fernanda 
Palma, Professora Catedrática de 
Direito Penal (CM, 7/10/2012).
Inexplicavelmente, na sua 
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revisão parcelar bibliográfica, 
o CNECV ignorou exemplos 
de outras posturas, propostas 
e soluções: “Rationing is not 
necessary. We need to correct the 
dysfunctional delivery system 
so it can offer higher quality 
care at a reasonable cost. It is 
not impossible to do and no 
rationing is required” Stephen 
C. Schimpff, MD, internist, 
professor of medicine and 
public policy, former CEO of the 
University of Maryland Medical 
Center and consults for the US 
Army.
Ou ainda: “Reforming healthcare 
to make it rational is not the 
same thing as rationing. The best 
care gives people every chance 
of living longer and well and, 
when the time eventually comes, 
allows them to die peacefully.” 
Los Angeles Times, July 18, 2012, 
by Ira Byock. 
Muitos são os exemplos, mas 
apenas apresento mais um: “Dr. 
Markowitz: Shortly after I got 
here, because we had run out of 
money I was forced to close the 
medical oncology clinic to all 
unfunded patients for over four 
months, and that was a horrible 
situation to be put in. We can’t 
simply say we’ll go ahead 
without any forethought and 
treat until the money runs out 
and then close the doors. That, to 
me, that’s the least ethical way to 
take care of people with cancer. 
Em: http://www.pbs.org/wnet/
religionandethics/week1149/
cover.html”. 
Reagindo como lhe competia 
e estava deontologicamente 
obrigada, em defesa dos 
Doentes, da Saúde e porque há 
outras alternativas, a Ordem 
dos Médicos nunca poderia 
aceitar que a duvidosa “ética do 
racionamento” fosse entregue 
à Administração nem que os 

Doentes mais desprotegidos ou 
mais idosos fossem obrigados 
a pagar os efeitos da crise, 
sabendo todos nós que a 
Saúde já é um dos sectores 
mais desproporcionadamente 
causticados pelo desastre 
económico do país.
Portugal tem de seguir um 
caminho diferente daquele que 
nos está a ser imposto e tem 
de implementar as reformas 
necessárias para construir um 
novo futuro. Leia-se o artigo 
de Nicolau Santos no Expresso 
Economia de 27/10, “Alguém 
deve travar a Troika e Gaspar”, 
ou o relatório do Conselho 
Económico e Social, que 
classifica o desastroso e irrealista 
orçamento para 2013 como “dor 
sem ajustamento”.
Os portugueses não podem 
aceitar passivamente o assassínio 
económico do país (John Perkins, 
“Confessions of na Economic Hit 
Man”, jornal i, 24/09/2012).
É intolerável falar-se em 
racionamento, o caminho mais 
fácil, quando há tanta coisa a 
fazer para cortar desperdício e 
gorduras inúteis. É inadmissível 
o racionamento em Saúde sem se 
proceder a uma concreta reforma 
da administração pública e do 
modelo de governação do país.
O Ministério da Saúde ainda 
não colocou em efectivo 
funcionamento a Central 
Nacional de Compras, que 
permitira poupanças de 
centenas de milhões de euros 
em consumíveis, dispositivos 
médicos e medicamentos. 
Quais são as consequências no 
respectivo preço de aquisição 
ao termos hospitais a comprar 
medicamentos ao dia?
É inconcebível racionar ainda 
mais em medicamentos quando 
actualmente Portugal já é dos 
países da Europa que menos 

gasta em medicamentos, abaixo 
da média da OCDE, e quando 
muitos doentes crónicos estão 
a abandonar terapêuticas 
essenciais por falta de dinheiro 
(Expresso, 25/09/2012). O 
CNECV não encontra aqui 
problemas éticos?
É perverso racionar em Saúde, 
que implica mais mortes evitáveis 
e, em muitas circunstâncias, mais 
despesa para o SNS, enquanto o 
Estado tem uma frota automóvel 
de mais de 27000 veículos e 
continua a gastar centenas de 
milhões de euros anuais em 
pareceres e consultadorias 
externas sem concurso e de 
duvidosa qualidade, a avaliar 
pela situação do país e pelos 
contratos ruinosos feitos por 
sucessivos Governos!
Roubar aos doentes para 
alimentar as PPPs, nunca. 
Prejudicar a Saúde da população 
pela má governação do país, 
pelo grosseiro falhanço de todos 
os objetivos prometidos pelo 
Governo e pelos espantosos 
erros de cálculo do FMI é 
inadmissível (leia-se o artigo 
de Santana Castilho, no Público 
de 24/10/2012, “Pela boca 
morreu Passos”). Somos mesmo 
governados por impreparados 
(André Macedo, DN, 11/10/2012).
Sábias as palavras de Pacheco 
Pereira, “O que não pode 
é continuar como está, 
embora também saiba que o 
apodrecimento dura demasiado 
tempo e muitas vezes acontece 
por apatia e interesse egoísta, e 
depois parte-se para o que já é 
inevitável há muito tempo, tarde 
demais” (Público, 6/10/2012).
Também poderemos citar Freitas 
do Amaral, “Sou daqueles que 
defendem que na Saúde, na 
Educação e na Segurança Social 
não se deve cortar. Há muitas 
gorduras na Administração 

ed i t o r i a l
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Central e Local que deveriam, 
e poderiam, ser cortadas, mas 
aí o Governo não parece querer 
mexer.” (DN, 4/10/2012). Tirar 
aos doentes para alimentar 
clientelas partidárias, não é nada 
ético…
Leia-se o extraordinário artigo do 
Colega José Gameiro, Psiquiatra, 
na Revista do Expresso de 
5/10/2012, intitulado “A 
resistência das Famílias”. Ainda 
querem racionar mais e chamar 
ético ao racionamento?
José Luís Nunes Martins, no 
jornal i de 29/09/2012, pergunta 
“Será que agora os médicos 
deixarão de fazer o juramento de 
Hipócrates para, hipocritamente, 
jurar defender com aprumo, brio, 
disciplina e coragem militares o 
Orçamento?”
“Esta crise pode custar milhares 
de vidas”, afirmou Michael 
Marmot, Professor de Saúde 
Pública do University College 
London (expresso, 25/09/2012). 
Não venha ninguém dizer que é 
ético…
O que eu esperava do CNECV 
era que, à semelhança do 
recomendado pela AMM, o 
Conselho exigisse para a Saúde 
uma fatia do Orçamento de 
Estado suficiente para tratar 
com dignidade e qualidade 
os doentes portugueses e que 
recomendasse que, antes de 
qualquer racionamento em 
Saúde, fossem implementadas 
medidas efectivas de combate 
à vergonhosa corrupção de 
Estado, ao enriquecimento ilícito 
e à evasão e fraude fiscais. Sem 
acabarem previamente com a 
relva daninha que sufoca e suga 
este jardim à beira mar plantado, 
não venham prejudicar os 
doentes portugueses com 
racionamentos pseudo-éticos. E 
se querem falar de racionamento, 
então comecemos por discutir 

um passo mais atrás, na forma 
como é feito o racionamento e 
distribuídas as diferentes fatias 
da despesa do Estado.
Para Fernando Savater, “Uma 
pessoa pode considerar que 
optar livremente por certas 
coisas em certas circunstâncias 
é muito difícil (entrar numa 
casa em chamas para salvar 
uma criança, por exemplo, ou 
combater firmemente um tirano) 
e que é melhor dizer que não há 
liberdade para não se reconhecer 
que livremente se prefere o mais 
fácil, quer dizer, esperar pelos 
bombeiros ou lamber a bota que 
nos pisa a garganta. Mas nas 
tripas sentimos qualquer coisa 
que insiste em dizer-nos: «se 
tivesses querido…»”.
Nenhuma bota pisará a garganta 
da Ordem dos Médicos na defesa 
dos Médicos, dos Doentes e da 
Qualidade da Saúde e nunca nos 
furtaremos a qualquer debate 
sobre estas matérias.
E porque este editorial já vai 
demasiado longo, por aqui 
termino, sem ter esgotado a 
análise do tema.

Nota 1: Quem quiser mudar a 
opinião da Ordem dos Médicos, 
candidate-se às próximas eleições 
para Bastonário incorporando 
integralmente o parecer 64 do 
CNECV no seu programa de 
candidatura. 

Nota 2: A Ordem dos Médicos 
volta a apelar a todos os Médicos 
para que, como provedores dos 
Doentes, comuniquem à Ordem 
todas as situações que impeçam 
ou tentem dificultar o tratamento 
dos seus Doentes de acordo com 
o Estado da Arte.
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RELATÓRIO

1. O presente recurso vem 
interposto do Acórdão do 
Conselho Disciplinar Regional 
do ... da Ordem dos Médicos, de 
... , que, no âmbito do processo 
de Inquérito que aí correu 
termos sob o n° ... , aplicou ao 
Exmo. Senhor Dr. ...   a pena 
disciplinar de censura.

2. Os fundamentos daquele 
Acórdão são os constantes 
do Relatório do Exmo. Vogal 
Relator, datado de ... , que 
passamos a transcrever:
«No presente processo, instaurado 
com base numa participação da ... , 
foi deduzida contra o Exm.° Sr. Dr. 
... (Cédula Profissional n.° ... ) a 
seguinte acusação:
A ... o Sr. ... , recorre ao Hospital 
de ... por dor torácica intensa 

(paraesternal direita) com documen-
tação de HTA (150/140 mm Hg) 
e observação cardiovascular ini-
cial sem alterações apreciáveis, 
reconhecendo-se nos antecedentes 
pessoais história prévia de HTA 
(medicado com “um comprimido 
para HTA que não é especificado”) 
e de tabagismo na ficha de admissão 
do referido hospital. Não existiam 
antecedentes de quadro sintomático 
semelhante e a documentação de 
dor agravada pela compressão na 
referida área dolorosa motivou 
a interpretação diagnostica de 
nevrite intercostal pelo clínico 
que o assistiu  (Dr)   tendo,   para  
isso,   sido   tratado  com  anal-
gésico   e miorelaxante, além de 
medicação anti-hipertensora. O 
alívio parcial da sintomatologia e 
a correcção da HTA condicionou 
alta do referido estabelecimento 
hospitalar 40 minutos depois. 

Segundo esclarecimento do médico 
que o observou orientou-se para 
um “diagnóstico de benignidade” 
atendendo à localização atípica, sem 
irradiação característica, evolução 
favorável com AINE, excluindo 
com base nos dados anamnésticos, 
características sintomáticas e exame 
físico irrelevante a possibilidade de 
“diagnóstico diferenciais preocu-
pantes: Síndrome coronário agudo, 
enfarte do miocárdio, embolia 
pulmonar e dissecação da aorta 
próxima!” justificando, assim, a não 
execução de exames complementares 
de diagnóstico, designadamente 
electrocardiograma (ECG) e RX do 
Tórax.
Após a alta e sem que haja 
elementos processuais dignos de 
nota, designadamente quanto à 
evolução da referida sintomatologia 
(a única informação disponível 
decorre do auto da notícia do 

Conselho Disciplinar 
Regional do Norte

Responsabilidade disciplinar 
é independente da relevância criminal
Publicamos nesta edição uma decisão do Conselho Nacional de Disciplina que ratifica uma deci-
são de um dos conselhos disciplinares regionais que explica que, nos termos do disposto no art° 
3°, n° l, do Estatuto Disciplinar dos Médicos, a responsabilidade disciplinar perante a Ordem não 
é de todo vinculada pelo que a sentença judicial proferida determine. Ou seja, em sede disciplinar, 
os mesmos factos podem não ter relevância criminal, mas poderão tê-la no plano deontológico. 
O que sucede no caso que passamos a apresentar.

cconse lho  d i s c ip l inar

Manuel Rodrigues e Rodrigues

Presidente do C. D. Norte
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... em que a esposa terá tentado 
contacto telefónico com médica 
assistente em face da manutenção 
da sintomatologia referida, que 
se revelou infrutífera em face de 
síncope iminente), o indivíduo é 
transportado ao Hospital de ... onde 
entrou já cadáver cerca das ... .
O relatório da autópsia médico-legal 
revela obstrução parcial das artérias 
coronárias por placas de ateroma, 
com hipertrofia ventricular esquerda 
assinalável (21 mm), concluindo 
por morte de causa natural devida 
a enfarte agudo do miocárdio. O 
relatório histo-patológico revela 
uma artéria coronária epicárdica 
com estenose de cerca de 80%, 
ulceração da placa e hemorragia 
intra-luminal não oclusiva, con-
cluindo por “isquémia aguda do 
miocárdio em fase precoce”. A 
informação fornecida pelo Centro de 
Saúde de ... assinala documentação 
de HTA grave (200/130 mmHg) 
na primeira observação de Folha de 
Consulta Externa em ... , Medicado 
com Fludex LP e de Folha de 
Consulta Externa em ... , Medicado 
com Fludex LP e posteriormente 
em ... com Prinivil/20mg? 5mg?) 
e a documentação de hiperco-
lesterolémica em análise do mês 
de Março desse ano (255mh% de 
colesterol total, 73mg% de Col-
HDL e 165mg% de Col-LDL). 
Não existem registos de outros 
exames designadamente ECG 
ou Ecocardiograma pelo que 
não constam do processo clínico 
local indícios comprovados que 
sustentem que o indivíduo padecia 
de “doença cardíaca”.
A alusão de que o falecido teria 
informado o médico de que padecia 
de doença cardíaca, conforme se 
salienta na nota da procuradoria 
da república adjunta, não consta 
do processo de urgência do Hospital 
de ... (a observação em vida só foi 
testemunhada pelo falecido e sua 
esposa) nem decorre da informação 

escassa e incompleta do Centro 
de Saúde de ... , e baseia-se única 
e exclusivamente, em termos 
processuais, no relatório do auto 
de notícia da ... que relata que o 
“falecido era uma pessoa bastante 
doente do coração há cerca de 
vinte anos” (sic). Em suma, a não 
identificação do diagnóstico de 
síndrome coronária aguda baseado 
em parâmetros de índole clínica 
(características da dor torácica), 
“alívio” com AINE com orientação 
para um diagnóstico de benignidade 
e a recomendação de readmissão 
hospitalar se recidiva dolorosa, 
embora possa ter fornecido ao clínico 
argumentos para um diagnóstico 
extra-cardíaco de dor torácica, 
enferma de difícil argumentação de 
eliminar no diagnóstico diferencial, 
sem mais, a possibilidade de causa 
cardíaca aguda no contexto de um 
indivíduo com múltiplos factores 
de risco (HTA, hipercolesterolémica 
e tabagismo) e com sintomatologia 
torácica aparentemente “de novo”.
A formulação diagnostica de nevrite 
intercostal não pode ser excluída 
neste contexto e até poderia existir 
concomitantemente com patologia, 
coronária aguda, não se excluindo 
que a dor subjacente à inflamação 
musculo-esquelética aguda possa 
ser uma causa precipitante da 
instabilidade isquémica observada. 
A comparação, difícil de estabelecer, 
entre as características da sinto-
matologia torácica inicial e a 
da desencadeada “a posteriori” 
poderá responder à possibilidade 
de coexistirem em sucessão as duas 
entidades clínicas. Neste âmbito, 
a disponibilidade de electro-
cardiograma deveria ter conduzido 
à sua execução antes de recusar 
liminarmente a possibilidade de 
coronariopatia aguda e, neste 
contexto, mesmo a apreciação de 
normalidade electrocardiográfica 
(improvável neste paciente 
atendendo à descrição “post-

mortem” de apreciável hipertrofia 
ventricular esquerda), embora não 
permitisse excluir um diagnóstico 
de coronária com evolução instável, 
seleccionaria um subgrupo de 
doentes com prognóstico vital.
A evolução do quadro clínico 
culminando em morte súbita 
observada neste caso clínico é 
uma forma imprevisível que pode 
acontecer mesmo em ambiente 
hospitalar, e decorre frequentemente 
de arritmias ventriculares 
“malignas” em pacientes que 
apresentam lesões suboclusivas das 
artérias coronárias epicárdicas.
Assim, embora se aceite como 
presunção diagnostica justificável 
em face do contexto clínico a 
hipótese de inflamação do nervo 
intercostal, tendo o clínico para tal 
efectuado as manobras adequadas 
orientadas para essa entidade 
clínica, tal conduta não retira que 
as hipóteses de doença coronária 
com forma de expressão clínica 
instável dificilmente poderiam 
ser excluídas num paciente com 
contexto de elevada probabilidade 
de doença coronária, dada a 
multiplicidade de factores de 
risco vasculares presentes, sem 
recorrer à interpretação de dados 
complementares de diagnóstico 
nomeadamente electrocardiográ-
ficos e analíticos”.
Todavia, em face da extensão da 
lesão do miocárdio que a autópsia e 
o exame histopatológico revelaram, 
nas circunstâncias exactas em que 
o processo decorreu, o desfecho fatal 
seria inevitável. Não houve, por 
isso, qualquer nexo de causalidade 
entre a conduta do participado 
e a morte do paciente, uma vez 
que esta se teria verificado de 
qualquer modo. Porém, isso 
não significa que ao agir como 
agiu o participado não praticou 
qualquer infracção disciplinar. 
É que a infracção disciplinar é, 
na sua génese, objectiva, ou seja, 
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independente da produção de 
quaisquer consequências. Ora, ao 
agir como agiu, nomeadamente o 
facto de não ter recorrido a exame 
electrocardiológico e eventualmente 
a observação por especialista de 
cardiologia, o participado não 
ministrou ao paciente os melhores 
cuidados de que era capaz e a que 
estava obrigado, o que constitui uma 
violação do artigo 26 .° do CDOM. 
E ainda que não se possa, neste caso 
concreto, imputar ao participado 
a morte do paciente, não é menos 
certo que em abstracto tal omissão 
podia ter severas consequências, 
e que pode seguramente imputar-
se-lhe o facto de não ter feito um 
correcto diagnóstico, não tendo por 
isso agido em conformidade, através 
do envio imediato do paciente para 
um estabelecimento diferenciado, 
com prognóstico reservado. Ao 
não colocar sequer a hipótese de 
situação cardíaca aguda, dando 
alta ao paciente, o confronto com a 
dramática surpresa da morte, que 
ocorreu três horas após ter dado 
alta ao paciente, é dificilmente 
compreensível e explicável, o que 
põe em causa o médico e os médicos 
enquanto grupo. Somos por isso 
de parecer que o arguido deve ser 
punido na pena de suspensão por 
período de tempo não superior a 
três meses, nos termos da ai. b) do 
art. ° 17.° do DL 217/94, de 20 de 
Agosto.
O arguido foi notificado da 
acusação deduzida e apresentou a 
defesa constante  dos  autos  a  fls.   
127  e  seguintes,   que  aqui  se  
dá  por  reproduzida para todos 
os efeitos legais, pugnando pela 
sua inocência. Não há quaisquer 
diligências a requerer. 

Cumpre decidir 
Resumindo:
1-... , o arguido recebe no Serviço 
de Urgência do Hospital de ... , um 
doente  ...   anos, com queixas de 

dor torácica intensa (paraesternal 
direita) referindo HTA controlada 
com medicação diária. Referia ainda 
tabagismo moderado (menos de 20 
cigarros por dia).
2- Não havendo antecedentes de 
quadro sintomático semelhante, 
o arguido inclinou-se para um 
diagnóstico de benignidade depois 
de verificar que  a  dor não  tinha  
irradiação,   que  se  agravava   com  
a compressão e finalmente depois 
de verificar que a dor cedeu com a 
administração de anti-inflamatório 
não esteróide e de diazepan. Assim 
entendeu tratar-se de nevrite 
intercostal.
3- O alívio da sintomatologia, a 
correcção da HTA, a situação clínica 
do doente que se movimentava sem 
dificuldade, levaram o arguido a dar 
alta ao doente 40 minutos depois 
com as recomendações de voltar 
imediatamente se a dor residual que 
ainda tinha se agravasse ou se as 
suas características se alterassem. 
Receitou-lhe ainda AINES e mio 
relaxantes. 
4- Após a alta, poucos dados temos 
sobre o que passou sobre a evolução 
da sintomatologia. Só o auto de 
notícias da ... onde se refere que   a   
esposa   tentou   contactar  a   médica   
assistente   em   face   da manutenção 
dos sintomas o que não conseguiu 
pois a síncope iminente, obrigou-a 
a recorrer ao seu transporte para o 
Hospital de ...  onde chegou cadáver 
cerca das ... .
5- O  relatório  da  autópsia  
confirma  obstrução  grave  das 
artérias coronárias  por placas   de  
ateroma,   hipertrofia   ventricular  
esquerda acentuada concluindo ser 
a morte devida a enfarte agudo do 
miocárdio.
6- Analisando o comportamento 
do arguido,  o relatório a que nos 
estamos a referir, não tem dúvidas 
em afirmar que o diagnóstico de 
benignidade (nevrite intercostal) 
tinha bases clínicas para ser 

formulado. Que ao médico não 
foram fornecidos por parte do doente 
e familiares todos os elementos da 
sua história clínica.
7- Todos os elementos  que  o 
arguido,   após notificação  da 
pena proposta, vem juntar ao 
processo, reforçam esta posição até 
à exaustão não restando dúvidas 
das bases científicas que o levam ao 
diagnóstico referido.
Analisados estes factos e ainda 
todos os documentos juntos ao 
processo, pensamos poder tirar as 
seguintes conclusões: 
a) O arguido agiu com toda a 
correcção no estabelecimento 
do diagnóstico de benignidade 
baseando-se nomeadamente na 
atipia de localização da dor, na 
sua falta de irradiação, na história 
clínica (mal contada é certo mas 
não da sua responsabilidade), no 
exame objectivo e também na prova 
de regressão dos sintomas com a 
terapêutica instituída.
b) Nada no processo nos pode 
impedir de pensar na possibilidade 
de, no momento da observação na 
urgência, não se estar ainda perante 
um caso de EAM pois,  de acordo 
com os dados da autópsia,  não  era 
compatível com a situação clínica 
do doente que se seus próprios 
meios, sem esforço aparente.
c) Por outro lado, o arguido 
argumenta, para justificar o não ter 
pedido outros ECD, a importância 
dos dados clínicos, ao facto do ECG 
não ser decisivo nestes casos.
d) Pese embora estes elementos em 
favor do arguido, a verdade é que, 
o   Colégio   de   especialidade,   
os   especialistas   ouvidos  no  
processo, concordando embora com 
todos os argumentos apresentados 
na sua defesa, não compreendem 
nem justificam o facto de não ter 
procedido ao despiste da situação de 
diagnóstico diferencial mais grave 
ou seja o EAM.
Analisados os factos, o arguido, 

c onse lho  d i s c ip l inar
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baseado na sua longa experiência 
clínica e de trabalho em serviços 
de urgência, estava convicto de ter 
feito um diagnóstico correcto e agiu 
em conformidade.
Todavia e pelo que se diz acima, esta 
situação obrigava sempre a fazer 
um ECG e um RX do Tórax, mesmo 
que as possibilidades de se estar 
perante um EAM fossem reduzidas. 
Tivesse o arguido procedido desse 
modo, mesmo que os exames nada 
acrescentassem ao esclarecimento 
da situação, mesmo que, por isso, 
tivesse dado alta, estaria certamente 
ilibado.
Assim não tendo procedido o 
arguido cometeu uma infracção 
ao não proporcionar ao doente os 
melhores cuidados. É verdade que 
não foi esta omissão que contribuiu 
para o desfecho fatal pois este 
seria sempre o mesmo. Mas a 
infracção por omissão foi feita e 
por isso, atendendo às justificações 
apresentadas em sua defesa, ao seu 
passado irrepreensível, propomos 
que a pena proposta de suspensão 
até três meses seja reduzida 
para a censura.” (estivemos a 
transcrever o relatório - folhas ... 
dos autos)
3. Inconformado com a pena de 
censura que lhe foi aplicada, o 
Exmo. Senhor Dr. ... interpôs 
recurso para o Conselho 
Nacional de Disciplina, no 
âmbito do qual apresentou 
as alegações que passamos a 
transcrever:

...   ,   vem,   face   à   última   
notificação   recebida   apresentar  as   
suas alegações:
I. O arguido, no atendimento 
prestado a ... , nunca violou por 
qualquer forma, as leges artis da 
medicina;
II. Bem pelo contrário prestou os 
cuidados adequados a situação com 
que se deparou;
III. Aliás,  paralelamente  com este 
processo disciplinar decorreu, no 

Tribunal Judicial de ... , processo-
crime com o n.° ... que, a final, 
veio exactamente considerar que o 
arguido actuou adequadamente;
IV. Para que, quanto a este aspecto, 
não restem quaisquer dúvidas, 
se transcreve parte da referida 
decisão, que como doe. n.° l aqui 
se junta: “Na verdade, no caso em 
apreço, temos de considerar que o 
diagnóstico de osteo-condrite ou 
nevrite intercostal é compatível 
com o quadro clínico apresentado 
pela vítima e não é possível concluir 
que o diagnóstico de nevrite 
intercostal não pudesse existir 
concomitantemente com patologia 
coronária aguda. Como é referido 
no relatório médico da Ordem dos 
Médicos “a comparação, difícil 
estabelecer, entre as características 
da sintomatologia torácica inicial 
e a da desencadeada “a posteriore” 
poderá responder à possibilidade de 
coexistirem em sucessão as duas 
entidades clínicas. Temos ainda 
que nada nos permite concluir 
que aquando da urgência o enfarte 
já estivesse em evolução, ou seja, 
que a sintomatologia apresentada 
pelo doente correspondesse 
efectivamente a uma dor de origem 
isquémica. Com efeito, refere o 
Dr. ... que o enfarte se podia ter 
despoletado depois da vítima ter 
saído da urgência.
Há ainda que não esquecer que de 
acordo com as declarações prestadas 
pelo Senhor Perito, especialista 
em cardiologia, a hipótese de 
diagnóstico de enfarte perante o 
quadro clínico apresentado não é 
a mais provável e que o alívio da 
dor é um dado que pode reforçar 
a hipótese de não ser uma dor de 
origem isquémica. Referiu ainda 
esse senhor perito que ele próprio 
podia ter tomado a opção pela 
terapêutica que foi ministrada pelo 
arguido e dispensado a realização de 
electrocardiograma”.
V. Tais conclusões  servem, ipsis 

verbis, para o presente processo 
disciplinar;
VI. Deve, por tudo isto, ser 
arquivado o presente processo 
disciplinar. Nestes termos e demais 
de Direito deve o presente processo 
disciplinar ser arquivado.»
4. A Participante, notificada 
para, querendo, apresentar 
alegações escritas, não o 
fez.
5. Cumpre apreciar e decidir.
6. Em nosso entender a decisão 
recorrida não merece qualquer 
reparo.
7. Com efeito, a conclusão de 
que houve, por parte do médico 
participado, negligência médica 
- porquanto a situação clínica 
do doente obrigava sempre a 
efectuar um ECG e um RX do 
tórax -, encontra-se devidamente 
alicerçada no parecer do Colégio 
da Especialidade de Cardiologia.
8. Nas suas alegações, o 
Recorrente não apresenta 
qualquer argumento técnico e/
ou acrescenta novos elementos 
probatórios susceptíveis de 
contrariar ou, de qualquer 
modo, colocar em crise aquele 
parecer.
9. Bem pelo contrário, a posição 
assumida pelo Recorrente vai 
de encontro à fundamentação 
expendida pelo Exmo. Senhor 
Vogal Relator: o arguido 
agiu com toda a correcção no 
estabelecimento do diagnóstico 
de benignidade, sendo que 
a hipótese de diagnóstico de 
enfarte, perante o quadro clínico 
apresentado, não era a mais 
provável.
10.Contudo, a verdade é que o 
Recorrente não procedeu, como 
deveria, ao despiste de EAM, 
não tendo, assim, prestado ao 
doente os melhores cuidados 
ao seu alcance, mesmo que tais 
exames não acrescentassem ao 
esclarecimento da patologia 
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e independentemente da sua 
contribuição para o desfecho 
fatal da situação.
11.Refira-se ainda que, 
contrariamente ao que o 
Recorrente sustenta, a decisão do 
Conselho Disciplinar Regional 
do ... não é contraditória com a 
sentença proferida no processo-
crime n° ... , na parte transcrita 
nas alegações de recurso.
12.Na verdade, afirma-se 
naquela sentença que «o 
diagnóstico de osteo-condrite ou 
nevrite intercostal é compatível 
com o quadro clínico apresentado 
pela vítima e não é possível concluir 
que o diagnóstico de nevrite 
intercostal não pudesse existir 
concomitantemente com patologia 
coronária aguda».

13.Precisamente porque aquelas 
duas hipóteses diagnosticas 
podiam existir é que, do ponto 
de vista técnico-deontológico, 
era obrigação do Recorrente 
efectuar o despiste da existência 
de patologia coronária aguda.
14.Convém não esquecer que a 
circunstância de determinados 
factos poderem não assumir 
relevância criminal, no sentido 
de não integrarem os elementos 
tipificadores de um determinado 
crime, não impede que assumam 
relevância suficiente ao nível 
deontológico e consubstanciem 
uma infracção deontológica.
15.Acresce que, nos termos 
do disposto no art° 3°, n° l, 
do Estatuto Disciplinar dos 
Médicos, a responsabilidade 

disciplinar perante a Ordem dos 
Médicos concorre com quaisquer 
outras previstas na lei, pelo que a 
sentença judicial proferida não é 
vinculativa em sede disciplinar. 
Os mesmos factos podem não 
ter relevância criminal, mas tê-
la-ão no plano deontológico. O 
que, manifestamente, sucedeu 
neste caso.
Em face do exposto, proponho 
que seja negado provimento 
ao recurso, mantendo-se a 
decisão proferida pelo Conselho 
Disciplinar Regional do ... de 
aplicar ao Exmo. Senhor Dr. ... a 
pena disciplinar de censura.
Porto, 19 de Junho de 2012.

O Relator do Conselho 
Nacional de Disciplina

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos deliberou alterar a designação do Colégio da 
Especialidade de Radiodiagnóstico para Colégio da Especialidade de Radiologia. A mudança de nome 
deste Colégio foi, durante anos, discutida entre os especialistas que entendiam que a terminologia 
«radiodiagnóstico» já não reflectia a realidade actual nem a multiplicidade de técnicas disponíveis. 
O termo «radiologia» era, aliás, já utilizado de forma continuada e comum como significando todas 
as modalidades de imagens produzidas por energias invisíveis, quer estas sejam ou não radiações 
ionizantes. Apesar de existirem igualmente defensores da aplicação do termo «imagiologia», a 
terminologia escolhida acabaria por ser «Colégio da Especialidade de Radiologia», consagrando 
assim formalmente o termo que já era comummente utilizado por muitos especialistas.

Colégio da Especialidade de Radiologia

O médico António José Barbosa Marques Leal solicitou à revista da OM a publicação de um pedido 
formal e público de desculpas que o próprio dirigiu – por carta – aos Colegas que participaram como 
membros de uma Junta Médica, durante a qual, fruto de uma situação que o próprio define como 
de «grande ansiedade», este médico escreveu uma frase imprópria no processo, frase essa da qual 
imediatamente se arrependeu. Em resposta ao processo disciplinar que foi instaurado, António José 
Barbosa Marques Leal reconheceu imediatamente a sua falha deontológica e dela pediu para se 
retratar de forma pública, o que justifica a inserção do seguinte texto de sua autoria: «venho por este 
meio pedir desculpas a V. Excias do sucedido na Junta Médica de 15/04/2011, nomeadamente quanto 
ao que escrevi, em papel próprio, sobre a decisão final da referida junta: ‘considero que esta junta 
é uma farsa’. Não querendo molestar minimamente a dignidade dos Colegas, peço-lhes humildes 
desculpas e creiam-me com sinceridade».

Pedido formal de desculpas

conse lho  d i s c ip l inar
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in f o rmação

Enfermeiro de Família
A propósito da publicação do despacho n.º 10321/2012, que cria o grupo de trabalho para 
preparação da legislação sobre a metodologia de acção do enfermeiro de família publicamos o 
parecer do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar.

Parecer sobre o Despacho Nº 10321/2012

A Direcção do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar considera muito importante e uma 
mais valia para as unidades prestadoras de cuidados de saúde primários a concretização da especialidade 
de Enfermagem de Família. Sabemos do enorme avanço que a criação e desenvolvimento da especialidade 
de Medicina Geral e Familiar em Portugal a partir dos anos 80 representou para a evolução do panorama 
sanitário neste país  sendo portanto de esperar que o mesmo se venha a verificar com semelhante 
desenvolvimento na carreira de enfermagem preparando profissionais especializados na prestação de 
cuidados centrados na pessoa na sua globalidade bio-psico-social, integrada no seu contexto familiar e 
comunitário, numa perspectiva de continuidade de cuidados, com competências e conhecimentos que os 
habilitem a prestar os melhores cuidados de promoção de saúde e prevenção da doença, gestão da doença 
crónica e detecção de intercorrências, sendo que a avaliação e decisão clínicas serão sempre da competência 
do Médico de Família.
 
O Colégio considera igualmente que teria sido importante incluir no grupo de trabalho um elemento 
especialista em Medicina Geral e Familiar nomeado pela Ordem dos Médicos uma vez que este grupo 
terá como competência não só definir actividades no âmbito da enfermagem mas também, como descrito 
no despacho, identificar situações de partilha de reponsabilidades no âmbito dos cuidados de saúde 
primários com outros profissionais de saúde (entre os quais os médicos não serão certamente uma 
componente desprezível ou dispensável) nas áreas da gestão de doença crónica e programas de saúde. Em 
relação a essa não inclusão manifestamos pois o nosso desacordo.
 
Face ao anteriormente exposto, o Colégio de Medicina Geral e Familiar considera que as conclusões do 
grupo de trabalho deverão posteriormente vir a ser discutidas e ter em conta o parecer da Ordem dos 
Médicos com vista à obtenção dos melhores consensos e potenciação da progressão e diferenciação numa 
carreira que nos merece inteiro respeito.

Porto, 8 de Agosto de 2012

A Direção do Colégio

Colégio da Especialidade 
de Medicina Geral e Familiar

i
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Lei da DCI não altera taxa de genéricos
Os dados do IMS – INFARMED desde a entrada em vigor, a 1 de Junho de 2012, da Portaria 
da prescrição por DCI, a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, demonstram inequivocamente 
aquilo que a Ordem dos Médicos sempre afirmou, que permitir a substituição de marcas de ge-
néricos nas farmácias por outros marcas de genéricos não aumentaria a taxa de penetração dos 
genéricos no mercado do medicamento ambulatório.

Efectivamente, conforme o quadro 
junto, nos três primeiros meses 
de vigência da referida Portaria, 
a taxa de genéricos manteve-se 
completamente inalterável.
Na ausência ainda de dados oficiais 
do INFARMED no que concerne 
ao mês de Setembro, os dados de 
Sell-Out da HmR, relativos àquele 
mês, indicam um completamente 
inexpressivo aumento da quota de 
genéricos, que passa para 25,97%. 
Mesmo assim, tal aumento dever-
se-á, essencialmente, ao lançamento 
de vários medicamentos genéricos 
de moléculas importantes 
como o Escitalopram ou o 
Irbesartan+Hidroclorotiazida.
Como se prova agora, ampla e 
definitivamente, a publicação da 
Lei da DCI não teve qualquer efeito 
na taxa de genéricos do mercado, 
tendo apenas originado mais 

Conselho Nacional Executivo

confusão aos doentes, permitido a 
substituição da prescrição médica 
ao balcão da farmácia por marcas 
mais caras e colocado em risco a 
indústria farmacêutica nacional.
A Ordem dos Médicos não pode 
deixar de estranhar que, agora, a 
Associação das Farmácias venha 
reclamar contra os preços baixos 
dos genéricos e considerar que, por 
essa razão, a sustentabilidade das 
farmácias possa estar em causa.
Prova-se assim, igualmente, que, 
ao contrário do anteriormente 
afirmado, as Farmácias não 
pretendiam dispensar aos doentes 
os medicamentos mais baratos mas 
tão somente substituir as marcas 
prescritas pelos médicos por outras 
que lhes eram mais favoráveis ao 
negócio da venda de medicamentos, 
independentemente das 
consequências para os doentes.
Neste contexto, a Ordem dos 
Médicos vem apelar a uma 
adaptação da Lei da DCI no sentido 
de respeitar o direito do doente à 
sua estabilidade clínica e de marca 
e que estimule verdadeiramente 
a prescrição de genéricos, a 

melhor forma de aumentar com 
consistência a taxa de genéricos em 
ambulatório.
Além disso e no sentido do 
fortalecimento da capacidade de 
decisão dos doentes, a Ordem 
dos Médicos apela muito 
assertivamente para que o novo 
modelo de receita contenha 
um campo que permita ao 
doente manter a sua opção pelo 
medicamento genérico que lhe foi 
prescrito, recusando a substituição 
de genéricos por genéricos na 
farmácia, uma circunstância que 
actualmente lhe é, na prática, 
imposta ao balcão de algumas 
farmácias.
Finalmente, com o objectivo de 
descomplicar a prescrição, a 
Ordem dos Médicos considera 
essencial que sejam pré-definidas 
electronicamente as razões de 
não substituição devidamente 
definidas na Lei, a saber, a margem 
ou índice terapêutico estreito, 
as reações adversas prévias e 
a continuidade de tratamento 
superior a 28 dias.
Lisboa, 19 de Outubro de 2012

Mês Quota MG

maio 25,17%

junho 25,20%

julho 25,50%

agosto 25,19%
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Curso de Medicina de Aveiro
Como já é do conhecimento público, o Conselho de Administração da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), na sua reunião de 2012/09/11, decidiu não acreditar 
o ciclo de estudos “Medicina”, conferente do grau de “Mestre”, em que é interessada a Uni-
versidade de Aveiro, em concordância com a fundamentação e a recomendação da Comissão 
de Avaliação Externa (CAE)”, aduzindo o seguinte:

“O corpo docente da Universidade 
de Aveiro é insuficiente para 
assegurar a implementação e o 
desenvolvimento do plano de 
estudos e seus conteúdos, não tendo 
sido garantido o empenhamento 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar na participação neste 
projecto, considerada essencial 
desde início do mesmo.
Foram reportadas evidências de 
falhas de coordenação entre as 
Instituições que participam na 
proposta e de faltas de preparação 
do programa no seu conjunto. 
Estas falhas afectam a garantia 
de disponibilidade dos recursos 
materiais necessários.
Registou-se ainda falta de robustez 
do plano de estudos e de um 
planeamento pedagógico que 
definisse os objectivos educacionais 
do ciclo de estudos”.
A Universidade de Aveiro recorreu 
para o Conselho de Revisão da 
A3ES, que recusou o recurso 
e confirmou a decisão de não 
acreditação do ciclo de estudos.
Saliente-se que a CAE recomendou 
que não seja aprovada a continuação 
deste Ciclo de Estudos depois do 
fim do semestre em curso.

Conselho Nacional Executivo

Face a esta decisão definitiva de 
não acreditação do ciclo de estudos 
em Medicina da Universidade 
de Aveiro, o Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos 
entende efectuar os seguintes 
comentários:
- Eram inteiramente justas e 
legítimas as críticas produzidas 
pela Ordem dos Médicos relativa-
mente ao curso de Medicina da 
Universidade de Aveiro.
- Como agora se comprova, essas 
críticas não padeciam de qualquer 
tipo de corporativismo negativo, 
visando, isso sim, continuar a 
defender a Qualidade da formação 
pré-graduada em Portugal, pois 
não há massa crítica no país para 
assegurar a Qualidade de tantos 
cursos de Medicina.
- A decisão de criação do Curso de 
Medicina de Aveiro foi precipitada 
e exclusivamente política, pois 
a Universidade de Aveiro não 
tinha condições para assegurar 
o seu êxito, independentemente 
da elevada qualidade da referida 
Universidade em múltiplos sec-
tores do conhecimento, ensino e 
investigação.
- Como actualmente se pode 

objectivar, com o aumento da 
emigração de médicos e a insu-
ficiência de vagas para que todos 
os candidatos possam ter acesso 
a uma especialidade, a criação 
do Curso de Medicina de Aveiro 
não obedeceu sequer a uma 
necessidade ou vantagem de 
aumentar a formação de recursos 
humanos a curto, médio ou longo 
prazo.
- Não faz  sentido que, no presente 
estado de crise económica e social, 
com um número crescente de 
jovens com dificuldades em aceder 
ao Ensino Superior, o Governo 
financie, a quem já tem uma 
licenciatura/mestrado, um curso de 
medicina de qualidade questionável 
e totalmente desnecessário ao país.
Assim, a Ordem dos Médicos 
considera que:
- O Curso de Medicina de Aveiro 
deve encerrar definitivamente, de 
acordo com o proposto pela CAE.
- Os alunos que iniciaram o Curso 
de Medicina na Universidade de 
Aveiro devem ser distribuídos 
pelos outros cursos de Medicina 
existentes.

        Lisboa, 24 de Outubro de 2012
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No seguimento da exposição 
endereçada a Sua Excelência o 
Senhor Ministro da Saúde e a 
esta Administração Central, no 
âmbito do assunto à margem 
referenciado, cujo teor mereceu 
a nossa melhor atenção, e face às 
disposições e normativos legais 
em vigor, cumpre esclarecer o 
seguinte: no estrito cumprimento 
dos compromissos assumidos 
exter-namente, através do 
Memo-rando de Entendimento 
firmado pelo Governo Português, 
foi aprovado o Decreto-Lei n.º 
113/2011, de 29 de Novembro, 
que veio regular as condições 
especiais de acesso às prestações 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e a aplicação de regimes 
especiais de benefícios, bem 
como atualizar o valor das 
taxas moderadoras, mantendo 
o princípio da limitação a um 
terço dos preços do SNS, e 
consagrando, ainda, a respetiva 
revisão anual através da 
indexação automática à taxa 
inflação.
A revisão das categorias de 
isenção de pagamento das 
taxas moderadoras assentou 

Taxas Moderadoras
Reproduzimos em seguida o documento recebido da ACSS relativo a taxas moderadoras - Decreto 
lei n.º 113/2011 de Novembro, deixando a nota de que, além dos citados, foram enviados parece-
res de outros Colégios da Especialidade.

iinformação

em critérios de racionalidade 
e de discriminação positiva 
dos mais carenciados e 
desfavorecidos, ao nível do 
risco de saúde ponderado e ao 
nivel da insuficiência económica 
comprovada.
Por outro lado, e sem prejuízo 
da garantia de acesso efetivo 
dos cidadãos, com elevada 
qualidade, aos cuidados de 
saúde que os seus estados 
clínicos exigem, a revisão do 
regime de taxas moderadoras 
foi, igualmente, perspetivado 
como uma medida catalisadora 
da racionalização de recursos e 
de controlo da despesa, ao invés 
de uma medida de incremento 
de receita.
Com efeito, as taxas modera-
doras têm como objetívo 
complementar as medidas 
reguladoras da utilização e 
acesso aos serviços de saúde e, 
de acordo com as disposições 
legais em vigor, constituem 
um instrumento moderador, 
racionalizador e regulador do 
acesso à prestação de cuidados 
de saúde e, simultaneamente, 
o garante do reforço efetivo do 

princípio de justiça social no 
sistema de saúde.
Do ponto de vista teórico, e na 
perspetiva da missão social da 
intervenção do Estado, sempre 
foi entendido que os grupos 
populacionais financeiramente 
mais desfavorecidos ficariam, 
ao contrário dos demais, 
isentos do pagamento das taxas 
moderadoras. Todavia, ao longo 
do tempo, o conceito de isenção 
tem vindo a alargar-se a sujeitos 
com os maiores riscos de saúde, 
nomeadamente, aos portadores 
de determinadas doenças cró-
nicas e a grupos etários como 
grávidas/parturientes e crianças 
até aos 12 anos, por razões de 
saúde pública, embora violando 
a lógica de equidade horizontal.
Em particular, no que conceme às 
doenças crónicas, a consagração 
de isenções tem decorrido, 
entre outros fatores, do facto 
da condição de doente crónico 
assumir um impacto direto 
na redução do rendimento 
“disponível” destes doentes, não 
refletindo, contudo, qualquer 
critério de base objetivo, sendo, 
ainda, questionável do ponto 
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de vista da ligação com a 
situação económico-financeira 
(desfavorecida) desses cidadãos.
Face ao exposto, para além 
da isenção concedida por 
via da incapacidade igual 
ou superior a 60% ou do 
reconhecimento da condição de 
insuficiência económica, criou-
se um mecanismo adicional de 
dispensa do pagamento de taxas 
moderadoras, conforme prevê o 
Artigo 8° do Decreto-Lei 113/2011, 
de 29 de Novembro, num conjunto 
de prestações de cuidados de 
saúde que são inerentes ao 
tratamento de determinadas 
situações clínicas ou que exigem 
especial e recorrente necessidade 
de cuidados, bem como situações 
decorrentes da implementação 
de programas e medidas de 
prevenção e promoção de 
cuidados de saúde.
Refira-se, a propósito da 
garantia de proteção dos grupos 
populacionais financeiramente 
mais desprotegidos, que o modelo 
de isenção do pagamento de taxas 
moderadoras im-plementado 
prevê que, apro-ximadamente, 
5,2 milhões de utentes possam 
usufruir da isenção do pagamento 
de taxas moderadoras por motivos 
de insuficiência económica, o que 
representa um acréscimo de cerca 
de 800.000 utentes face ao anterior 
modelo.
Sem prejuizo das considerações 
tecidas anteriormente e cientes 
das preocupações mani-festadas 
pelos Colégios das Especialidades 
de Hematologia Clínica, 
Gastrenterologia e Cardiologia 
Pediátrica, cumpre informar 
que uma eventual inclusão das 
patologias invo-cadas na previsão 
da alinea b) do Artigo 8° do 
Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 
de Novembro, para efeitos de 
dispensa do pagamento de taxas 
moderadoras, sempre constituirá 

uma questão que depende de 
análise e parecer da Direção-Geral 
de Saúde (DGS), a quem iremos, 
consequentemente, encaminhar a 
competente exposição.
No que respeita ao parecer 
emitido pelo Colégio da 
Especialidade de Neurocirurgia, 
importa, igualmente, esclarecer o 
seguinte:
i. Nos termos da Circular 
Normativa n.º 37 (II-1.) de 
28.12.2011, referente à dispensa 
do pagamento de taxas mo-
deradoras e montantes dos 
valores a cobrar, estabelece-
se que, em episódios no dia, 
caso ocorram conexamente 
consultas por mais de 
um profissional de 
saúde deve apenas haver 
lugar à cobrança de 
uma taxa moderadora. 
Neste sentido, as outras 
consultas conexas para 
as quais não deve ser 
cobrada taxa moderadora 
são consideradas depen-
dentes, sendo que «A 
taxa moderadora a 
cobrar corresponderá 
ao valor mais elevado 
de consulta realizada, 
sendo as restantes 
consultas consideradas 
de-pendentes».
ii. Em defesa do direito 
à reserva da intimidade 
da vida privada, a 
indicação de dispensa 
refere-se à alínea d) do 
artigo 8.° do Decreto-Lei 
n.º 113/2011, de 29 de 
novembro, omitindo-se 
a referência à patologia.
iii. A proposta de 
definição de grupos e 
limites no âmbito das 
patologias neurológicas, 
para efeitos de dispensa 
do pagamento de taxas 
moderadoras, nos 

termos previstos na alínea b) 
do artigo 8.° do Decreto-Lei n.o 
113/2011, de 29 de novembro, 
não merece qualquer objeção 
desta Administração Central, e 
será, igualmente, reencaminhada 
para análise e parecer da DGS.

Por último, informamos que 
nos encontramos inteiramente 
ao dispor para qualquer 
esclarecimento ou informação 
adicional.

João Carvalho das Neves
Presidente do Conselho Diretivo
Administração Central do 
Sistema de Saúde
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Parecer sobre sigilo profissional relativa-
mente ao diagnóstico de seropositividade
Foi efectuada uma solicitação de parecer sobre pedido de sigilo profissional relativamente ao 
diagnóstico de seropositividade HIV, perante o companheiro sexual da doente. Publicamos em 
seguida o parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas

Parecer
O quadro clínico que nos é descrito suscita uma abordagem ética que pondera o valor do sigilo profissional 
face à possibilidade de lesar gravemente a vida de terceiros.
A doente tem o direito de solicitar confidencialidade do seu diagnóstico, e tem direito a que lhe seja 
respeitado esse direito, apenas e enquanto esta confidencialidade não colocar em risco um bem maior: 
a saúde de quem convive sexualmente. Nas circunstâncias em apreço, a convivência sexual com um 
companheiro admite em absoluto a transmissibilidade da doença. Assim:
1. Enquanto parceira sexual, a doente tem o dever de informar o seu companheiro da sua seropositividade 
para HIV, sabendo que é real o risco de transmissão
2. Deve a(o) médica(o) assistente da doente ter prova deste conhecimento que o companheiro deverá ter da 
doença da sua companheira
3. A(O) médica(o) não poderá pactuar com a não divulgação do diagnóstico ao companheiro, escudando-
-se no respeito pelo sigilo profissional a que, nesta circunstância, não está vinculada(o). Nestas circunstân-
cias, a vinculação é devida à proteção que ao parceiro deve ser dedicada
4. A doente tem direito a que seja respeitada a confidencialidade do seu diagnóstico para qualquer outro 
familiar, já que nenhum deles se expõe a risco de transmissão da doença pela convivência social e familiar 
com a doente.            
        Coimbra, 15 de Junho de 2012

Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas 
da Ordem dos Médicos

not í c i a s

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, na sua reunião de 28 de Setembro de 2012, homo-
logou os critérios de admissão e de atribuição de idoneidade formativa à competência em Medicina da Dor 
que publicámos no site nacional na área respectiva.

Admissão à Competência em Medicina da Dor

iinformação
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efectuou a nota introdutória 
a este encontro, realçou o 
empenho de todos os membros 
da direcção do Núcleo e 
congratulou-se com o apoio que 
sentem por parte do presidente 
da OM, José Manuel Silva, e do 
presidente da Secção Regional 
do Sul (SRS), António Pereira 
Coelho, ambos presentes nesta 
sessão inaugural. «Este Núcleo 
não pretende competir com 
ninguém mas sim congregar 
os esforços de todos os grupos 
que trabalham a história da 
medicina», referiu, salientando 
o empenho notável do grupo de 
Castelo Branco que mantém, há 
mais de duas dezenas de anos, 
a realização das suas jornadas, 
mas não deixando de referir 
igualmente a Secção de História 
da Medicina da Sociedade de 
Geografia, com a qual o NHMOM 
já efectuou publicações em 
colaboração estreita. Como 
fonte de inspiração sublinhou 
a «herança do Professor 
Moisão, que impulsionou a 
biblioteca histórica em que 
nos encontramos». Num 
breve enquadramento, Victor 
Machado Borges relembrou o 
momento em que foi apresentado 
o livro de História da Ordem 

A abertura do novo período de actividades do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos 
Médicos assinalou-se no dia 25 de Setembro de 2012 com uma sessão temática em que Carlos 
Vieira Reis proferiu uma palestra sobre a história desta nossa instituição. A biblioteca história da 
OM acolheu mais de cinco dezenas de médicos que quiseram associar-se a este evento.

O Núcleo de História da 
Medicina da OM (NHMOM), 
criado há três anos, é presidido 
pelo bastonário, por inerência 
do cargo, e dirigido por quatro 
colegas: Maria do Sameiro 
Barroso, Victor Machado Borges, 
António Aires Gonçalves e Paulo 
Coelho. O Núcleo pretende 
congregar todos os médicos que 
apreciem a História da Medicina, 
em todas as suas vertentes, 
cientes da relevância de muitos 
trabalhos dispersos e que aqui 
poderão encontrar um espaço 
de partilha e de visibilidade. Foi 
precisamente uma mensagem 
de conjugação de esforços 
e vontades que foi deixada 
pelos membros da direcção 
sobre o trabalho que se deseja 
desenvolver, preferencialmente 
potenciando sinergias com 
outras entidades cujo objecto 
de trabalho seja a promoção da 
história da medicina.
José Manuel Silva abriu a sessão 
congratulando-se com a nova 
fase de desenvolvimento do 
NHMOM e agradecendo o 
empenho dos quatro colegas 
que actualmente disponibilizam 
o seu tempo para trabalhar na 
defesa da história da medicina. 
Victor Machado Borges, que 

A história da Ordem dos Médicos

aactual idade

dos Médicos, da autoria do 
palestrante desta sessão, Carlos 
Vieira Reis, o lançamento da 
reedição da obra Medicina dos 
Lusitanos, trabalho realizado 
por altura das comemorações 
dos 150 anos do nascimento de 
Leite de Vasconcellos e em que o 
Núcleo de História da Medicina 
da OM uniu esforços com a 
Secção de História da Medicina 
da Sociedade de Geografia e 
o Museu de Arqueologia. A 
ideia de colaboração e parceria 
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reflectiu-se noutras publicações 
editadas pela OM, sob a égide do 
NHMOM, como, por exemplo as 
Centúrias de Curas Medicinais 
de Amato Lusitano ou os 
Percursos da Saúde Pública nos 
séculos XIX e XX, edição que 
revisitou o legado de Ricardo 
Jorge a qual resultou de uma 
parceria da OM com o INSA, 
o Centro Interuniversitário 
de História das Ciências e da 
Tecnologia e a Secção de História 
da Medicina da Sociedade de 
Geografia.

Seguiu-se a palestra de Carlos 
Vieira Reis, «cirurgião de 
carta passada e historiador 
aprendiz», nas palavras do 
próprio. O palestrante explicou 
as muitas dificuldades que teve 
para a recolha de material que 
lhe veio a permitir a edição, em 
2006, da obra em dois volumes 
Ordem dos Médicos: Passado 
e Presente. «Era muito difícil 
fazer uma obra completa. Vou 
abrindo caminhos… Outros 
que venham e corrijam… O que 
fiz foi um pouco a minha visão 

da história das coisas», explica, 
não só sobre esta obra, mas 
especialmente sobre os muitos 
milhares de páginas publicadas, 
quer em livro quer em artigos 
espalhados pelas mais diversas 
publicações. O trabalho de 
pesquisa para este livro foi 
moroso e incluiu incursões 
nas mais diversas bibliotecas e 
instituições (Torre do Tombo, 
arquivos do Ministério dos 
Transportes, índices dos diá-
rios do Governo, etc.). Seria 
no Centro de Informação 
Documental do Ministério 
do Trabalho que numa assim 
designada pasta 136, Carlos 
Vieira Reis encontraria,  graças 
à sua persistência «e ao auxílio 
do Dr. Paulo Nascimento», 
alguns dos mais importantes 
documentos – nomeadamente 
o alvará constitutivo – que lhe 
permitiram dar início à sua 
história da Ordem dos Médicos. 
    
Especificamente sobre a história 
da instituição, explicou como 
os médicos tinham necessidade 
de pugnar pela deontologia 
e de se defender contra a 
prática dos curandeiros e dos 
ataques diversos que sofriam, 
enquadramento no qual surgiria 
a vontade e necessidade dos 
profissionais de medicina se 
congregarem, a qual viria a 
reflectir-se na proposta de 
Alfredo Luiz Lopes, no dia 
15 de Abril de 1898, de que 
o fizessem sob a designação 
de Associação dos Médicos 
Portugueses (AMP), a qual foi 
devidamente acolhida numa 
das várias reuniões que tiveram 
lugar na sede da Sociedade das 
Ciências Médicas de Lisboa. 
Carlos Vieira Reis realçou os 
nomes de destaque que se 
podiam encontrar nas comissões 
constitutivas da AMP: Alfredo 

ac tua l idade
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da Costa, Curry Cabral, Miguel 
Bombarda, Afonso de Lemos 
e muitos outros, são disso 
bom exemplo. «A Associação 
começou com os médicos com 
mais peso e mais qualidade 
que havia nessa altura», referiu, 
mostrando uma imagem dos 
estatutos que consubstanciavam 
os princípios da AMP, escritos 
à mão pelos fundadores. 
O primeiro acto solene da 
Associação foi escrever ao rei 
solicitando o devido alvará. Com 
a resposta soberana e a concessão 
do alvará régio, o dia 30 de 
Junho de 1898 torna-se a data 
oficial da criação da Associação 
dos Médicos Portugueses. «Na 
inauguração da primeira sede, 
na Rua da Assumpção, no 
dia 15 de Dezembro de 1898, 
estavam presentes 70 médicos 
e uma médica». «A Associação 
dos Médicos Portugueses 
começou imediatamente a 
publicar um boletim e, logo 
no número 1, se publicou 
integralmente o processo do 
curandeiro Llanso», explicou 
o orador, demonstrando como 
a concorrência era relevante 
nesse momento histórico. Em 
1904 a sede passa a ser na Av. da 
Liberdade. «Entretanto forma-

se outra associação de médicos, 
a Associação Médica Lusitana, 
mais conhecida como Associação 
dos Médicos do Norte. Na região 
centro cria-se outra associação e 
chega mesmo a ser criada uma 
quarta associação de médicos 
do distrito de Braga», explica 
o orador, referindo, numa nota 
com algum humor, que, perante 
tal fragmentação, a ideia de 
criar a federação das associações 
médicas só poderia falhar. E 
assim foi. Até 1933 as várias 
associações mantêm actividade 
autónoma e independente. 
Nesse ano o Estado pede 
à Associação de Médicos 
Portugueses que entregue 
o projecto dos estatutos da 
Ordem dos Médicos; o projecto 
é entregue no ano seguinte 
e só será publicado em 1938. 
«O Decreto-Lei 29171 de 24 de 
Novembro de 1938 cria a Ordem 
dos Médicos», instituição criada 
como um Sindicato Nacional 
dos Médicos «cuja finalidade era 
o estudo e defesa dos interesses 
profissionais nos seus aspectos 
moral, económico e social; (…) 
exercendo as funções políticas 
que lhe foram conferidas…» 
«A constituição do Conselho 
Geral da OM, actual Conselho 

Nacional Executivo, incluía o 
Director Geral de saúde ou um 
seu vogal». «Alguns pontos 
programáticos do primeiro 
Bastonário são ainda hoje 
actuais: exercício da medicina, 
numerus clausus, distribuição 
geográfica», explicou Carlos 
Vieira Reis, mostrando uma lista 
que incluía os seguintes pontos:
● Promover a confraterna 
solidariedade com os médicos 
honestos de Portugal;
● Publicar no Boletim os 
preceitos de Deontologia 
Médica a respeitar;
● Acção veledora, doce e 
firme, sem tibieza, do seu 
cumprimento;
● Com idêntica persistência e 
tenacidade, defenderemos os 
direitos dos médicos;
● Raro, extremamente raro, é o 
médico pecunioso, moralmente 
indigente;
● Mas são muitos aqueles que se 
encontram em situação precária 
pecuniária;
● Devemos refrear a cupidez e 
desenvolver a solidariedade e 
ajuda;
● Contrariar a tentativa de 
exploração deprimente dos 
médicos pelo Estado;
● Tomar a peito a luta contra o 
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à Festa da Consagração da 
Medicina que teve lugar em 
1954: «esta festa nasceu para 
distinguir o médico de província 
dedicado à medicina e aos seus 
doentes», afirmando claramente 
a importância da ética da 
profissão. Para esta festa «foram 
convidados importantes médicos 
estrangeiros que efectuaram 
palestras» exaltando a medicina 
e a ética. O orador referenciou 
igualmente a festa dos 25 
anos da OM, «comemorados 
com uma homenagem aos 
artistas e escritores médicos». 
Considerando não ser adequado 
aprofundar essa temática, Vieira 
Reis não quis deixar de salientar 
o Relatório das Carreiras 
Médicas como um momento 
fulcral da história da medicina 
na sua vertente de qualidade e, 
consequentemente, da OM.
Estando presente na assistência 
desta sessão do NHMOM um dos 
muitos protagonistas da história 
da instituição, Carlos Vieira Reis 
fez referência a um momento 
específico: em Assembleia de 
dia 4 de Abril de 1970 há uma 
moção de desconfiança a que 
se segue a demissão imposta 
do presidente e dos secretários 
da mesa da assembleia. De 
acordo com o regulamento a 
Assembleia elegeu (? Não foi 
uma eleição livre, mas sim uma 
imposição disfarçada de eleição) 
uma nova mesa constituída por 

José dos Reis, Sá Marques e 
António Galhordas. «Em carta 
datada de 12 de Abril, dirigida 
à OM - para publicação no 
respectivo Boletim - acerca da 
Assembleia de 4 de Abril, lia-se 
o seguinte: ‘O voto de louvor à 
Comissão de Informação não foi 
unânime, pois votei contra, bem 
de pé e à vista de todos... O voto 
de louvor ao novo presidente da 
Mesa também não foi unânime, 
e muito menos por aclamação, 
pois igualmente votei contra, 
bem de pé e à vista de todos... É 
de extrema gravidade que se dê 
aos Colegas que não estiveram 
presentes a ideia falsa de uma 
unanimidade que nunca existiu. 
António Gentil Martins, F. I. 
C. S. - Cirurgia e Ortopedia 
Infantis - Cirurgião Pediatra dos 
H. C. L. - Assistente do Instituto 
Português de Oncologia de 
Francisco Gentil’». António 
Gentil Martins, «um homem 
direito» como o designou o 
autor da História da Ordem dos 
Médicos, viria a ser Bastonário 
da Ordem dos Médicos entre 
1977 e 1986, tendo sido eleito 
com 83% de votos de um total 
de 50% de votantes. Referenciou 
o orador, em seguida, outros 
momentos conturbados no 
relacionamento entre a OM e a 
tutela: «Vasconcelos Marques 
demitiu-se de presidente da 
Assembleia Regional de Lisboa 
da OM por, em consciência, 

ac tua l idade

curandeirismo e a charlatanaria;
● Estatuir o significado dos 
termos «Exercício da Medicina»;
● Propugnar pela selecção 
e redução do número de 
candidatos à Universidade; 
● Uma mais equilibrada 
distribuição dos médicos pelos 
núcleos populacionais;
● Propor uma equitativa 
remodelação da vigente lei 
tributária; 
● «Former un esprit n’est pas la 
même chose que le remplir»;
● No tirocínio escolar, Instrução 
científica, literária e filosófica;
● Criação da «Casa do Médico» 
ou «Domus Medicorum»;
● Lutaremos para que não seja 
descurado o ensino da História 
da Medicina;
● Ordenado actualizado para 
o Professor Universitário 
dispensando a clínica privada;
● Artigo 34 dos Estatutos limita 
abusos de falsos especialistas e 
prácticas indevidas;
● Não haverá mais confusão 
entre legalidade e arbítrio, 
parcialidade e justiça;
● Repúdio dos remédios de 
composição secreta e reprovação 
dos pregões charlatanescos…
Realçamos que, quando Elysio 
de Moura falava de numerus 
clausus, existiam 4430 médicos 
registados e pouco mais de 
300 alunos na faculdade de 
medicina…
Seguiu-se uma referência 
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não aceitar censuras à mesa»; 
A 29 de Novembro de 1971 é 
proibida a Assembleia geral da 
OM e, no dia seguinte, Miller 
Guerra envia ao Ministro das 
Corporações e da Saúde, o seu 
pedido de demissão do cargo 
de Bastonário da OM. No dia 
2 de Dezembro de 1971 os 
Hospitais Civis viram nomeada 
uma comissão directiva militar. 
«Imaginem como terá sido 
difícil: Fausto Cansado, que 

já era médico dos Hospitais 
Civis, foi ocupante - enquanto 
militar - na sua própria casa». 
Várias publicações da OM são 
apreendidas o que suscita, no 
dia 24 de Fevereiro de 1972, um 
comunicado da Comissão de 
Informação, que afirma «mais 
uma vez nos insurgimos contra 
a repressão sempre habitual, 
mas esforçar-nos-emos cada 
vez mais para tentar reduzir ao 
mínimo os seus efeitos»; sobre 

essa mesma situação, o orador 
contou a resposta dos Correios à 
OM quando interpelados sobre o 
desaparecimento das circulares 
informativas emitidas: «…Como 
se manipulam diariamente 
na Central de Lisboa cerca de 
1 milhão de objectos postais, 
compreende-se que 4 mil desses 
objectos não suscitem qualquer 
atenção dos empregados por 
cujas mãos passam…»
Outra área que Carlos Vieira Reis 
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Núcleo de História da Medicina 
da Ordem dos Médicos
Conferência

13 de Novembro, terça-feira, 21h

«A medicina e o sagrado»
Victor Machado Borges

Visita

24 de Novembro, quarta-feira, 11h

Visita à Colecção egípcia do Museu 
Nacional de Arqueologia, 
guiada por Luís Manuel Araújo. Colaboração Carlos 
Prates, Álvaro Figueiredo e Maria do Sameiro Barroso 
nas questões relacionadas com Antropologia, Medicina, 
Farmácia e Cosmética.
Almoço-convívio com os colegas e outros 
profissionais interessados  em temas relacionados com a 
História da Medicina 
Restaurante Café In (do lado do snack-bar esplanada).
Av. Brasília, 311 - Pavilhão Nascente - Belém 1300 Lisboa 

CICLO
 DE 

CONFER
ÊN

CIAS 

201
2

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

não quis deixar de referenciar 
como fulcral na história da OM, 
foi a área social: «no dia 8 de 
Março de 1926 dá-se a criação 
da Caixa de Previdência dos 
médicos portugueses» e, desde 
o início, «percebemos a gestão 
necessária entre o cérebro e o 
coração, o legal e o ilegal, sempre 
com os problemas financeiros 
como pano de fundo». «Em 1988 
cria-se o Fundo de Solidariedade 
Social que engloba a Caixa 
de Previdência», garantindo 
e salvaguardando os direitos 
adquiridos no âmbito desta.
António Aires Gonçalves, 
da direcção do NHMOM, 
congratulou-se com a vasta au-
diência desta sessão e com o 
elevado interesse da mesma e 
reafirmou o desejo de continuar 
a dinamizar cada vez mais este 

Núcleo e agradeceu o apoio dos 
presidentes da OM e da SRS 
bem como do secretariado. «O 
NHMOM é de índole nacional 
e desejamos fazer reuniões 
em todas as regiões do país», 
acrescentou Victor Machado 
Borges. No mesmo sentido, Paulo 
Coelho exortou os colegas das 
Distritais da OM a apresentarem 
propostas de iniciativas no 
âmbito da história da medicina e 
Maria do Sameiro Barroso referiu 
que o Núcleo é aberto à presença 
de outros historiadores não 
médicos que, como convidados, 
poderão efectuar palestras e que 
são, obviamente, bem vindos na 
assistência.
O presidente da SRS, António 
Pereira Coelho, encerrou a 
sessão com as seguintes pala-
vras: «foi para mim motivo de 

grande satisfação e orgulho 
constatar, nesta revisão da 
história médica, que, mau 
grado as divergências pontuais, 
os princípios da Ordem dos 
Médicos têm-se mantido. Esta 
constatação é muito importante 
para nós pois significa que são 
esses mesmos princípios que 
devemos seguir e defender. (…) 
Esta é uma semana importante 
para a OM em que se demonstra 
a paixão da instituição pela 
cultura pois além deste 
encontro do NHMOM teremos 
o congresso da União Mundial 
de Escritores Médicos», sa-
lientando ainda a energia e 
capacidade dos membros que 
dirigem o Núcleo na defesa da 
história da medicina, algo a que 
a OM não poderia deixar de 
estar associada.

ac tua l idade
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Antigo bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Alberto Raposo de Santana Maia faleceu no dia 
3 de Outubro de 2012, aos 76 anos, após doença prolongada. A sua vida, de Médico prestigia-
do e cidadão, e também como bastonário da Ordem dos Médicos (1993-1995), pautou-se por 
uma marcante intervenção cívica ao serviço de Portugal, representando um exemplo para todos. 
A Ordem dos Médicos não poderia deixar de lhe prestar a devida homenagem, o que faz através 
das palavras de Carlos Vieira Reis, que se transcrevem em seguida.

Morreu o Carlos Santana Maia. 
Um amigo de longa data, que a 
morte tão injustamente nos levou 
e nenhum dos amigos esperava. 
Nós sabíamos da doença, mas 
não acreditávamos.
O Carlos nasceu apenas em 10 de 
Maio de 1936, em Mouriscas, filho 
de Cremilde Moreira Raposo 
(professora primária) e João 
Gualberto Santana Maia (médico 
e professor). 
Iniciou os estudos primários na 
escola onde leccionavam seus 
avós maternos. Fez o ensino 
secundário no Colégio Infante de 
Sagres, propriedade de seu pai e 
o ensino complementar no Liceu 
de Santarém.
Em 1953 iniciou os estudos 
médicos na Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Coimbra, frequentava eu o 2.º ano. 
Como era normal naquele tempo 
quase todos nos conhecíamos, 
da Universidade, dos jogos 
da Académica, das tertúlias 
nas Repúblicas, da Associação 
Académica, do Tropical, de 

Santana Maia, 
uma forma simples de estar e de respeitar todos

aactual idade
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namoriscar as colegas de Letras, 
do Orfeão, das patuscadas, das 
serenatas e de todas as coisas que 
se fazia a vida naquele tempo.
Mas a nossa amizade estreitou-
se mais em 1957, era ele aluno 
do novo professor Bártolo do 
Vale Pereira, recém chegado do 
Porto para leccionar Patologia 
Cirúrgica. Havendo necessidade 
de escrever e editar uma sebenta 
desta cadeira, tomaram esse 
encargo três amigos então ligados 
por esse propósito – Alberto 
Lopes da Conceição, Carlos 
Santana Maia e eu próprio (já a 
frequentar Clínica Cirúrgica). De 
quem foi a ideia, não sei ou não 
me lembro, mas seguramente o 
soubemos então. Sei e lembro-me 
que foi uma missão conseguida 
e com sucesso, tendo tido mais 
do que uma edição nos anos 
seguintes. Todos os colegas a 
seguiram, nenhum se queixou e 
todos passaram no exame…

São laços que não se quebram, 
mesmo quando a vida nos separa 
fisicamente. A mesma que por 
outros caminhos nos une. Quando 
em 1993 fui convidado para 
dirigir e apresentar o primeiro 
programa diário sobre saúde na 
recém-criada TVI, no seu primeiro 
dia de emissão (20.02), tive o 
grato prazer de ter o meu velho 
amigo Carlos, então Bastonário 
da Ordem dos Médicos, como 
primeiro convidado do programa 
Rica Saúde, juntamente com o 
Prof. Daniel Serrão. A minha 
escolha teve um sentido – juntar o 
presidente de todos os médicos e a 
Universidade ali representada por 
um claro exemplo de pedagogia, 
ética e deontologia. E lembro-me 
bem que a alegria que eu senti por 
aquela missão de que me encarre-
garam, não era maior que a que o 
Carlos sentiu por ser eu a fazê-lo. 
Alguns anos depois voltaríamos a 
encontrar-nos algumas vezes, em 

Coimbra, em 
reuniões para 
a criação das 
TV Medicina 
e TV Saúde, 
onde depois 
pude fazer os 
programas ‘E se 
eu vos contasse’ 
e ‘Haja Saúde’. 
E mais uma vez 
foi um contacto 
fraterno, de ami-
gos verdadeiros.
Quem leia estas 
palavras poderá 
perguntar o que 
tem isto a ver com 
o In Memoriam 
que se esperava? E 
eu responderei que 
tem tudo. Quando 
um amigo escreve 
sobre outro não 
está preocupado 
em reproduzir a 

biografia que se pode encontrar 
com facilidade na net, com várias 
chaves para a sua procura. O 
que o preocupa é saber que 
o amigo partiu e não era isso 
que se desejava. É relembrar as 
vivências comuns, os pontos de 
vista trocados, a confiança mútua, 
a palavra amiga do encontro.
Claro que mesmo pensando assim 
não posso fugir aos detalhes da 
biografia, pois quem nos leia 
pode querer saber algo mais.
Por isso, não posso deixar de 
dizer que o médico Carlos 
Alberto Raposo de Santana Maia 
se licenciou em Medicina em 1959 
e que obteve 17 valores na sua tese 
de licenciatura sobre a ‘Trombo-
elastografia no estudo da 
coagulação sanguínea’ , em 1960, 
ano em também tirou o Curso 
de Ciências Pedagógicas. Em 
1961 foi mobilizado para Angola, 
onde permaneceu até 1963, como 
médico de uma Companhia de 
Caçadores Especiais. Regressado, 
foi nomeado Assistente de 
Terapêutica Médica (Prof. 
Antunes de Azevedo) e nunca 
mais parou. Aprovado por 
unanimidade no concurso nacio-
nal para Director do Serviço de 
Medicina do Centro Hospitalar 
de Coimbra (1972). Presidente 
da Comissão Instaladora do 
Centro Hospitalar de Coimbra 
(1974), do Conselho de Gerência 
(77/80), do Conselho Científico, 
Professor de Clínica Médica e de 
Deontologia no ensino médico 
pré-graduado na Unidade de 
Ensino Clínico do Centro Hospi-
talar de Coimbra (75/83) e 
também nas Escolas Superiores 
de Enfermagem Ângelo da 
Fonseca, na Bissaya Barreto e na 
Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Coimbra (para 
cuja criação contribuiu). Como 
bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, fez investigação 
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científica no domínio da diabetes 
mellitus e metabolismo do ferro. 
Publicou 51 trabalhos científicos 
e foi membro de 12 Sociedades 
Científicas, nacionais e interna-
cionais. Em 1988, presidiu à 
Comissão de Ética do Hospital. 
Em 1996, Presidente do Grupo 
de Trabalho para a elaboração 
da Carta de Equipamentos 
de Saúde, Vice-Presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna (1991) e 
Presidente (96/98). Presidente da 
Comissão Instaladora do Centro 
de Medicina de Reabilitação da 
Região Centro - Rovisco Pais 
(1998) e do seu Conselho de 
Administração (2002). Membro 
da Plataforma de Observação 
e Acompanhamento da Saúde 
(2003).
Como político, Carlos Santana 
Maia participou em várias acções 
da oposição (antes de 1974) e 
depois fez parte da Comissão 
da Federação de Coimbra 
e da Comissão Nacional do 
Partido Socialista, foi Director 
de Campanha do Dr. Mário 
Soares, em Coimbra (1986) e seu 
Mandatário Distrital em 1991. 
Deputado eleito à Assembleia da 
República em 1983 e 1985. Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Coimbra, Presidente do 
Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de 
Águas e Saneamento, membro 
do Conselho Geral do Centro de 
Estudos e Formação Autárquica 
desde 1985. Presidente da 
Assembleia Municipal de 
Coimbra (1997/2002).
Como homem de acção cívica 
foi Vice-Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Núcleo de 
Coimbra da Liga dos Antigos 
Combatentes (1988), Vice-
Presidente da Delegação de 
Coimbra da Cruz Vermelha 
Portuguesa (1988/1997) e seu 

Presidente (1997/2006).
Como médico activo e interve-
niente na Ordem dos Médicos, 
ocupou vários cargos de que 
destaco – membro do Conselho 
Regional de Coimbra (71/73), do 
Conselho Disciplinar Regional 
(74/76), nomeado pelo CNE, 
Coordenador Nacional da 
então criada Especialidade 
de Medicina Interna (1981), 
Presidente do Conselho Regio-
nal do Centro (1988), Vice-
Presidente da Comissão de 
Médicos Assalariados do Comité 
Permanente dos Médicos da CEE, 
Vice-Presidente da Comissão 
de Organização dos Cuidados 
de Saúde, Segurança Social, 
Economia de Saúde e Indústria 
Farmacêutica, Presidente do 
Conselho Eleitoral Nacional 
(1989).
Em 16 de Dezembro de 1992 foi 
eleito Bastonário da Ordem dos 
Médicos, com mais de 60% dos 
votos expressos, numas eleições 
com elevada participação, a 
que concorreram também os 
Professores Machado Macedo 
e Gentil Martins, tendo obtido 
maioria absoluta em todos os 
distritos do Continente e nas 
Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira.
Tornou posse do cargo em 16 de 
Janeiro de 1993, em cerimónia 
realizada na Sede da Ordem 
dos Médicos e presidida por 
Sua Excelência o Presidente da 
Assembleia da República, Prof. 
Barbosa de Melo.
Agraciado pelo Rei Balduíno com 
a Ordem de Leopoldo II, Rei dos 
Belgas (1984).
Membro honorário da Academia 
Brasileira de Medicina (1994).
Eleito Honorary Fellow of the 
American College of Physicians 
(Filadélfia,1997).
Medalha de Mérito da Ordem dos 
Médicos (2000).

Medalha de Serviços Distintos do 
Ministério da Saúde (2001).
Diploma de Sócio Honorário 
da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna (2004).
Como escreveu Carlos Cidade, 
após a sua morte - um homem que 
“sempre teve como lema a ajuda 
aos que menos tinham”, que era 
conhecido por “intervir, quer 
do ponto de vista profissional, 
quer do ponto de vista cívico” e 
por envolver-se em causas “para 
servir melhor os outros’’; “Fala 
por si a obra que nos deixou na 
área da saúde”; a ligação que 
Santana Maia mantinha ao PS “foi 
sempre vista por todos como uma 
referência de como estar na causa 
e no serviço público”, testemunhei 
o seu último cargo político, 
como presidente da Assembleia 
Municipal de Coimbra - e que 
saudade da ‘’sua forma simples 
de estar e de respeitar todos”.
Estas palavras poderiam ser ditas 
ou transcritas daquilo que os seus 
inúmeros amigos dele diziam, 
então e agora.
Carlos Santana Maia foi tudo 
aquilo que se pode ler no seu 
curriculum oficial e mais aquilo 
que todos os amigos dele dirão 
sempre – um amigo verdadeiro, 
para todos os tempos e idades.

Adeus Carlos. 

Até breve.
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O Plenário dos Conselhos 
Regionais foi presidido por 
José Manuel Silva, presidente 
da Ordem dos Médicos (OM) 

Fernando Gomes, presidente da 
Secção Regional do Centro (SRC), 
Miguel Guimarães, presidente 
da Secção Regional do Norte 

(SRN) e Pereira 
Coelho, presidente 
da Secção regional 
do Sul (SRS). Esta foi 

a primeira reunião 
em que foi 

Plenário dos Conselhos Regionais
Decorreu no dia 28 de Setembro de 2012 o plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos 
Médicos que contou com 98 presenças de delegados o que permitiu que existisse quórum 
para que a reunião do órgão máximo de decisão da instituição tivesse carácter deliberativo. 
A ordem de trabalhos incluía a apreciação e discussão do Relatório de Contas do Conselho 
Nacional Executivo (CNE) do ano de 2011 e do Plano de Actividades e Orçamento do CNE 
para o ano de 2012.

ac tua l idadea

utilizado o sistema de televoto, 
uma tecnologia que facilita o 
decorrer dos trabalhos e que 
elimina as dificuldades de 
contagem e de controlo das 
presenças em plenário, sistema 
que faz com que o voto passe a 
ser secreto e cuja utilização foi 
aceite pela maioria dos delegados 
presentes, com apenas duas 
abstenções e sem qualquer voto 
contra.
Nesta reunião foram aprovados 

os seguintes documentos: 
Acta do Plenário de 9 

de Maio de 2012, 
relatório de 

c o n t a s 
d o 
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Conselho Nacional Executivo do 
ano de 2011, relatório de contas 
(do ano de 2011) e respectivo 
orçamento (para o ano de 2012) 
do Fundo de Solidariedade.
Foi igualmente discutido o 
Relatório de Actividades do CNE 
do ano de 2011 que, por não ter 
sido enviado atempadamente, 
não foi votado tendo sido 
adiada a respectiva análise para 
permitir que o documento seja 
melhorado e discutido em CNE. 
Sobre este ponto, foi explicada a 
impossibilidade de uma discussão 
adequada desse documento, que, 
por ser demasiado estruturante 
e representar um documento 
de memória para a posteridade, 
não pode ser abordado com 
leveza: os três presidentes dos 
Conselhos Regionais referiram 
vários argumentos com vista ao 
adiamento da discussão, o que 
acabaria por acontecer. Pereira 
Coelho referiu a impossibilidade 
de analisar o relatório em menos 
de 24 horas, enquanto que 
Fernando Gomes, expressando-
se no mesmo sentido, e não se 
eximindo da sua responsabilidade 
enquanto membro do CNE, 
defendeu que «o relatório de 
actividades não deve ser tratado 
como um documento menor, 
de última hora», sublinhando 
a necessidade de o discutir e 
aprovar em CNE, de forma 
a garantir que reflicta «mais 
detalhadamente a actividade 
da OM como órgão regulador». 
Fernando Gomes referiu-se a 
alguns exemplos de actividades 
que, em seu entendimento, não 
estavam devidamente explanadas 
no relatório apresentado: «o 
início da nossa participação nas 
actividades do balcão único, o 
início da nossa participação, com 
a ACSS, na discussão de base 
de dados do prescritor, o fim, 
por parte do actual Governo, da 

nossa participação na Comissão 
de registo de saúde electrónico». 
A discussão do relatório de 
actividades entre os membros 
do CNE permitirá, como referiu 
o presidente da Secção Regional 
do Centro, «investigar melhor 
a memória documental» e 
complementar o documento. 
Foram dados ainda exemplos 
da actividade do departamento 
internacional por se considerar 
que não estariam espelhados 
no relatório de actividades do 
CNE. Relativamente a esse 
ponto, o presidente do Conselho 
Nacional Executivo, José Manuel 
Silva, explicou que quer o 
Departamento Internacional, 
quer o Fundo de Solidariedade, 
teriam relatórios específicos 
que são complementares do 
relatório de actividades do CNE, 
informação que constava da 
proposta apresentada. Miguel 
Guimarães, por seu lado, 
defendeu igualmente uma visão 
mais abrangente: «o relatório de 
actividades devia ter sido feito 
por todos nós, se todos enviarmos 
as actividades que fizemos será 
fácil elaborar esse documento».
Seguiu-se a apreciação do Plano 
de Actividades do Conselho 
Nacional Executivo para o ano 
de 2012 que foi aprovado com 
incorporação de uma proposta 
de alteração efectuada por um 
dos delegados ao plenário. Essa 
alteração referia-se às questões 
de relação entre a Indústria 
Farmacêutica e a formação pós-
graduada e foi apresentada por 
António Alvim, delegado ao 
plenário pelo Conselho Regional 
do Sul, que solicitou uma 
alteração referindo não concordar 
que continuasse a existir um 
ponto «a referir o reconhecimento 
da importância da indústria 
farmacêutica na formação médica 
pós-graduada; (…) já tinha 

combatido este ponto em 2011, 
porque acho que não faz sentido a 
OM reconhecer a importância da 
IF na formação pós-graduada». 
Depois de José Manuel Silva ter 
informado que está em discussão 
com a Apifarma a alteração 
do protocolo existente entre as 
duas instituições no sentido de o 
tornar mais transparente e mais 
restritivo, foi aceite a sugestão, por 
nenhum dos delegados presentes 
se ter oposto à mesma. António 
Alvim questionou a mesa sobre 
qual o entendimento que se tem 
quanto ao trabalho do Conselho 
de Qualidade da OM, a sua 
abrangência e se se pretende que 
o trabalho seja efectuado de forma 
profissional e a tempo inteiro. O 
presidente do CNE esclareceu 
que o conselho consultivo para 
a qualidade está a trabalhar na 
proposta, «a qual se pretende 
que seja mais abrangente do que 
a mera análise da qualidade das 
NOCs», referiu tendo citado 
como exemplo a possibilidade 
de auditar «serviços de oncologia 
que poderão estar a funcionar 
sem condições adequadas». José 
Manuel Silva explicou ainda ser 
seu entendimento que «a OM 
deverá ter um departamento 
de qualidade profissional com 
colegas que trabalhem a tempo 
inteiro nessa área». Sobre o plano 
de actividades de 2012 foram 
feitas várias outras intervenções 
nomeadamente solicitando 
alteração a outros pontos, mas 
foram recusadas pela maioria 
dos delegados presentes, o que 
incluiu a proposta de inclusão 
de uma auditoria financeira às 
contas de 2011, «por ser o único 
ano que não vai ter essa auditoria 
efectuada», justificava-se no 
pedido. Apesar da concordância 
do presidente do CNE na 
realização da auditoria, a proposta 
foi recusada pela maioria. Miguel 
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Guimarães explicou ao plenário 
que a questão da realização da 
auditoria financeira havia sido 
discutida em CNE e que havia 
sido entendimento desse órgão 
que não seria necessário gastar 
esse dinheiro visto que a OM tem, 
agora, obrigatoriamente que ter 
um Revisor Oficial de Contas e 
que não se pode estar «sempre 
de pé atrás relativamente àquilo 
que é a nossa actividade». O 
presidente do Conselho Regional 
do Norte relembrou ainda que 
as contas de 2011 já haviam sido 
aprovadas quer pelo Conselho 
Fiscal quer pelo próprio Plenário 
das Secções Regionais da OM. 
Fernando Gomes também 
defendeu a não realização da 
auditoria e explicou que a decisão 
do CNE sobre o não se auditar as 
contas de 2011 «foi uma decisão 
unânime dos membros desse 
órgão», incluindo, obviamente, 
todos os membros presentes os 

três Conselhos Regionais.
Nesta fase da reunião, em 
consequência de uma proposta 
de alteração do ponto 25 do Plano 
de Actividades do CNE para 2012 
(«25 – Defender a participação no 
Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida, através do 
Presidente do Conselho Nacional 
Executivo, assegurando uma 
participação nas recomendações 
nacionais sobre a compatibilização 
de avanços do conhecimento e 
tecnologia com o integral respeito 
da dignidade humana. Será 
cultivado o diálogo construtivo 
e permanente com as Ordens e 
Associações Representativas de 
todos os Profissionais da Saúde, 
tendo como objectivo assegurar 
a melhor cooperação entre todos, 
a promoção da qualidade dos 

serviços prestados à população 
e o Direito à Saúde e à Medicina 
Curativa de todos os cidadãos 
portugueses, sem distinção 
de raça, credo ou situação 
sócio-económica»), proposta 
de alteração essa que viria a 
ser recusada pela maioria dos 
membros do plenário, foi referida 
a problemática da presença de um 
representante da OM no Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida. Tradicionalmente 
o representante da OM é o 
bastonário eleito. No entanto, 
neste momento, por se encontrar 
ainda em funções no CNECV o 
anterior bastonário, que optou 
por usar da prerrogativa legal 
que lhe permite manter-se nesse 
Conselho, a OM não tem nenhum 
representante indicado em 
funções. «Normalmente, quando 
o presidente da OM é substituído 
em eleições sai por usa iniciativa 
do CNECV», explicou o actual 

presidente, José Manuel 
Silva, mas «o Dr. Pedro 
Nunes, legitimamente 
pois está dentro da 

previsão da lei, entendeu não sair 
a não ser no final dos cinco anos». 
Para evitar situações futuras 
da mesma natureza, o plano 
de actividades aprovado neste 
plenário incluiu no seu ponto 
25 a referência explícita a que o 
representante da OM no CNECV 
deva ser o Presidente do Conselho 
Nacional Executivo eleito. «Talvez 
se tivesse evitado a polémica do 
último parecer do CNECV se 
existisse essa representatividade 
da OM», defendeu José Manuel 
Silva, salientando que talvez se 
tivesse impedido «que o parecer 
colocasse nas mãos das direcções 
hospitalares a decisão última de 
alterar as normas de orientação 
clínica elaboradas pela DGS 
e OM» ou que colocasse nas 
mãos dos órgãos governativos 

a decisão justa e legítima do 
desacordo moral. «Este parecer 
é absolutamente vergonhoso. Se 
o bastonário da OM estivesse no 
CNECV certamente o parecer não 
teria saído com esse conteúdo e 
as administrações hospitalares 
não poderiam alterar NOCs». 
Vários delegados ao plenário 
manifestaram a sua opinião 
considerando que a Ordem 
dos Médicos não poderia de 
forma alguma aceitar o relatório 
publicado, que ‘o Ministério 
da Saúde está a ultrapassar os 
limites do razoável’ e que não é 
aceitável que médicos colaborem 
nesse tipo de situação. Vários 
intervenientes referiram defen-
der que fosse efectuado um 
inquérito aos colegas membros 
do CNECV.
De seguida foi aprovado o 
Orçamento do Conselho Nacional 
Executivo para o ano de 2012.
Foi igualmente votada e 
aprovada, numa votação renhida, 
a proposta do presidente do 
Conselho Nacional Executivo 
de enviar as Actas do CNE 
aos Conselhos Distritais da 
OM. A discussão deste ponto 
contou com intervenções que 
defenderam os argumentos de 
ambos os lados tendo havido 
delegados que consideraram 
que se deveria manter as 
discussões do CNE reservadas 
por considerarem que essa opção 
fomenta a democraticidade e 
liberdade desse órgão («a vida 
democrática precisa de espaço 
onde as pessoas possam falar 
livremente» defendeu António 
Alvim) ou que e que o envio das 
actas iria «desvalorizar qualquer 
participação independente e 
séria no CNE», enquanto outros 
defenderam que os Conselhos 
Distritais, como órgãos eleitos da 
OM, têm o direito de conhecer 
as posições defendidas pelos 

Próximo Plenário: 
14 de Dezembro em Coimbra
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seus pares do Conselho Nacional 
Executivo. Foi explicado ao 
plenário que actualmente as actas 
do CNE são geralmente em versão 
resumida, consubstanciando 
apenas as decisões tomadas 
e potenciais declarações de 
votos, embora esta regra não 
seja vinculativa e possam os 
membros do CNE solicitar, a 
qualquer momento, transcrições 
integrais de algum ponto da 
ordem de trabalhos. Levantada a 
problemática da legalidade dessa 
divulgação – posição defendida 
pelo presidente do Conselho 
Regional do Centro da OM – foi 
explicado que serão expurgados 
das actas os dados pessoais que 
merecerem reserva (exemplo: 
dados pessoais de colegas sujeitos 
a juntas médicas) e que esse 
envio das actas será efectuado, 
naturalmente, nos termos legais. 
A este propósito, Jorge Espírito 
Santo, membro do Conselho 
Distrital de Setúbal, defendeu 
que «a falta de circulação de 
informação e falta de inclusão dos 
órgãos eleitos da OM na sua vida 
tem gerado muitas dificuldades» 
e referiu tratar-se de um 
problema que se prende com a 
desactualização dos estatutos 
e aproveito para, em nome do 
conselho distrital, «questionar 
quando será divulgado o projecto 
de estatutos» pois «o conselho 
deseja conhecer as propostas e 
participar na sua discussão». O 
presidente do Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos 
informou o plenário que está 
em discussão uma proposta de 
revisão de estatutos que tem em 
conta o enquadramento a nova lei 
quadro e afirmou a pretensão de 
marcar um plenário para discutir 
a revisão dos estatutos com os 
colegas.
Seguiu-se a discussão sobre a 
autorização de assistência às 

reuniões do CNE pelos membros 
dos Conselhos Regionais e 
Distritais da OM se entenderem 
solicitá-lo, proposta que foi 
aprovada. No enquadramento 
da discussão, Miguel Guimarães 
fez questão de sublinhar que 
cada Distrito Médico já tem 
membros que fazem parte 
do Conselho Regional como 
membros consultivos mas que 
poucos - e raramente - participam 
nas reuniões: «Mais do que uma 
questão de estatutos esta é uma 
questão de pessoas», afirmou, 
exemplificando com o próprio 
plenário dos Conselhos Regionais 
que durante várias reuniões não 
teve quórum que lhe permitisse 
funcionar. A falta de quórum era 
tão frequente que, o ano passado, 
por iniciativa do presidente 
da OM, acabaram por ser 
tomadas medidas que evitassem 
a constante penalização dos 
delegados presentes e o constante 
bloqueio do bom funcionamento 

do órgão deliberativo mais 
importante da Ordem dos 
Médicos, nomeadamente a 
decisão de, para os delegados que 
não justifiquem adequadamente 
a sua ausência aos Plenários 
seja instituído um processo 
disciplinar. 
O último ponto da ordem 
de trabalhos - criação da 
especialidade de Medicina 
Intensiva - não foi votado por 
superveniente falta de quórum 
tendo sido adiado para o próximo 
Plenário dos Conselhos Regionais 
que terá lugar no próximo dia 14 
de Dezembro em Coimbra.
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Pedro Carvalhas, o jornalista que moderou o debate, exemplificou 
com um caso pessoal em que foi operado de urgência a um 
aneurisma cerebral nos HUC sublinhando que os profissionais que 
lhe salvaram a vida com certeza não racionaram os meios para o 
fazer. Pedro Carvalhas explicou que, na sequência de um inquérito 
que o próprio fez, na rua, a diversos cidadãos, concluiu que «as 
pessoas estão preocupadas» e que várias referiram que já houve 
medicamentos que lhes foram prescritos mas que não tomaram 
«por serem muito caros»; foram igualmente manifestados receios 
de que os cortes na saúde originem altas antecipadas que ponham 
em risco a saúde dos doentes. Como forma de introdução ao 
debate, Pedro Carvalhas deixou algumas questões no ar: «cortes 
em saúde, mas onde? A gestão do SNS tem sido a melhor? A nossa 
saúde estará em risco? O que significa ‘racionamento’? Já existe 
racionamento no nosso sistema?»

Adalberto Campos Fernandes, gestor Hospitalar e Professor Universitário começou a sua intervenção 
referindo ser importante definir o ponto da situação para se poder fazer uma análise consequente e, 
referindo-se especificamente ao período entre 1993 e 2001, defendeu que o Serviço Nacional de Saúde 
persistia «nos incentivos à ineficiência». O que mudou em 2001 foi, na opinião deste gestor hospitalar, a 
introdução de um processo de empresarialização que incluía mecanismos de financiamento por linhas 
ou actividades de produção com «incentivos de descriminação positiva». No entanto, «a adequação do 
modelo de financiamento não foi feita» e Adalberto Campos Fernandes sublinhou ser urgente «a reforma 
do modelo de financiamento hospitalar», o qual deve ser «mais inteligente e orientado para os resultados». 

Financiamento hospitalar: 
erros, oportunidades, futuro…
Realizou-se no dia 16 de Outubro, mais um debate mensal organizado pela Ordem dos Mé-
dicos. O tema da actualidade seleccionado foi «Financiamento hospitalar: erros, oportunida-
des, futuro» e contou com a presença de médicos, gestores hospitalares, representantes do 
Conselho Nacional para a Qualidade em Saúde, da Comissão da Reforma Hospitalar da OM, 
especialistas em economia da saúde e representantes políticos. A OM convidou igualmente o 
presidente da Entidade Reguladora da Saúde mas, por motivos de agenda, não foi possível 
estar presente nem fazer-se representar.
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«O modelo de financiamento deverá ser suportado por um sistema 
de controlo interno» a vários níveis: administrativo, financeiro, etc. 
«Deverá igualmente prever-se investimentos estratégicos, avaliação 
do desempenho, benchmarking; (…) é fundamental que se avalie a 
satisfação dos utentes e dos profissionais», etc. Num enquadramento 
hospitalar que definiu como «multifacetado», ou mesmo um «complexo 
mosaico» em que existem «centros hospitalares ingeríveis» com 2 ou 3 
mil camas, e que é suportado por um «regime jurídico muito complexo», 
é necessário ter em conta diversas realidades e procurar uma análise 
global. «Existem, por exemplo, hospitais embutidos em unidades 
locais de saúde e é preciso ter em conta toda essa complexidade». O 
novo modelo terá que se basear em «controlo, transparência, auditorias 
internas e externas», etc. «E quando se falar do encaminhamento do 
doente», como acontece numa estratégia de partilha de doentes entre 
hospitais, isso «tem que significar que o dinheiro segue o doente». 
Adalberto Campos Fernandes sublinhou ainda que «os processos 
fazem parte da qualidade mas não são o essencial para o financiamento 
hospitalar; fundamental são os resultados». O orador deixou ainda um 
alerta relativo às unidades hospitalares com «orçamentos iniciais pouco 
realistas e que não são fáceis de executar». Já na fase de debate, Adalberto Campos Fernandes referiria que 
errar não é problemático se tivermos conscientes de que todos os dias estamos a tentar fazer algo melhorar 
mas que «o que existe neste momento é um experimentalismo autista», esse sim pernicioso.

Luís Campos, presidente do Conselho Nacional para a Qualidade em Saúde e director do Serviço de 
Medicina IV HSFX/CHLO, resumiu a sua apresentação em seis pontos: «1 – o desconhecimento dos 
custos não ajuda à sua redução», começou por referir, explicando o impacto dos modelos retributivos 
nomeadamente nos cuidados primários em que ao pagamento por tarefa corresponde um maior número de 
consultas e ao pagamento por capitação corresponde, segundo este orador, um menor número de consultas 
e um aumento das referenciações. «2 – O financiamento e os incentivos são um poderoso estímulo de 
mudanças comportamentais das pessoas e das organizações, mas têm que ser avaliadas…». Luís Campos 
explicou que não se analisa suficientemente e, como tal, não se conhece a repercussão das medidas de 
incentivo. «3 – A boa qualidade reduz custos e a má qualidade sai muito cara», uma ideia que Luís Campos 
transmitiu, relembrando que foi essa uma mensagem central de Michael Porter quando visitou Portugal 
em Julho passado. «4 – A avaliação da variabilidade é uma forma importante de identificar problemas de 
qualidade que devem ser corrigidos e exemplos de boas práticas que devem ser disseminadas», explicou 
referindo-se, a título de exemplo, ao registo nacional de síndroma coronário agudo cujos dados demonstram 
a variabilidade de cuidados que se verifica entre instituições. «Essa variabilidade também se verifica na 
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despesa com medicamentos e nas práticas de gestão», o que origina resultados completamente diferentes. 
«5 – O financiamento está fragmentado, tal como as organizações, e não estimula formas integradas de 
prestação de cuidados de saúde» o que tem consequências negativas para os doentes: «é necessário um 
modelo de gestão da doença crónica; é importante criar ligações entre os níveis de cuidados para que esses 
doentes não sejam tratados de forma aguda/pontual». «6 – Os médicos têm a responsabilidade e o dever de 
se envolver, a todos os níveis, na priorização da utilização dos recursos na saúde, se não o poder político 
tenderá a cortar no acesso o que penalizará principalmente os mais fracos e vulneráveis e não quem mais 
precisa», concluiu, explicando que comparativamente com a despesa em saúde per capita nos países da 
OCDE, Portugal está a baixo da média «e muito a baixo dos 8 mil dólares dos EUA». O problema é que 
em relação à percentagem do PIB estamos acima da média, ou seja, «o nosso drama é o PIB ser baixo». 
«Os países gastam tendo em conta o PIB per capita que têm» e como em 2011 «o nosso PIB/per capita, tal 
como o da Grécia, baixou, então temos que gastar menos». Luís Campos apresentou mais alguns dados 
comparativos que demonstram que, quanto à despesa com medicamentos, Portugal gasta mais do que a 
Dinamarca ou a Noruega além de sermos «o 3º país da OCDE com mais doentes a fazer hemodiálise» e de 
«termos mais TACs por milhão de habitantes do que a maioria dos países da OCDE». O orador explicou 
essas estatísticas referindo que «provavelmente há exames a mais. Esta é uma das áreas em que somos 
pressionados pelos doentes e que poderia ser moderada». Para concluir Luís Campos explicou ainda que 
«com a mesma ciência há variabilidade», o que é agravado pelo facto de «30 a 40% da nossa prática não ter 
evidência científica que a sustente». Mais à frente no debate, Luís Campos alertaria para outras questões 
a ter em conta: «um dos problemas do nosso país é a descontinuidade: nos anos 90 estávamos à frente 
em alguns sectores, bastou uma mudança de ministro dentro do mesmo partido para inverter os nossos 
bons indicadores. (…) A melhor forma será aplicar a mentalidade de agricultor: estimular a diversidade 
e avaliar. Nós fazemos imensas mudanças e aprendemos muito pouco com o que fazemos e isso é um 
desperdício grave: um desperdício de conhecimento». 

«Uma sociedade pobre vai ser mais doente», foi desta forma que 
Manuel Veloso de Brito, vogal do Conselho de Administração do 
CHLC e coordenador da Comissão da Reforma Hospitalar da OM, 
iniciou a sua intervenção, explicando que um médico que esteja num 
Conselho de Administração de uma unidade de saúde hospitalar «vai 
ter que adaptar a realidade ao financiamento/orçamento que é muitas 
vezes mais pequeno – e pressupõe adicionais - o que torna muito difícil 
a gestão hospitalar». Como exemplo das dificuldades crescentes, referiu 
a Lei dos compromissos como «outro peso enorme sobre qualquer 
hospital». Referindo-se à gestão estatal, Manuel Veloso de Brito não se 
coibiu de afirmar que «o SNS é um dos melhores serviços do Estado». 
Considerando que «o financiamento é de facto mais do que uma 
simples transferência de dinheiro», o Coordenador da Comissão da 
Reforma Hospitalar da OM deixou claro na sua apresentação que «há 
um problema de subfinanciamento crónico» mas que, provavelmente, 
«existem recursos que não estão a ser bem utilizados», situação para 
cujo melhoramento «os médicos têm um papel decisivo», explicou 
referindo a falta de monitorização como uma situação perniciosa e 
exemplificando com os exames que se pedem e com a percentagem 
desses exames que nem sequer chega a ser aberta (uma percentagem 
que adiantou ser de 30% e que corresponde, obviamente, a uma 
utilização incorrecta de recursos). «Há questões estruturais, funcionais 
e comportamentais» que dificultam a tarefa de tornar um hospital 
funcional. «As disfunções tornam extremamente difícil a gestão», 
referiu, exemplificando com a gestão das horas extraordinárias e as 
escalas de urgência. Manuel Veloso de Brito considera que o sistema de 
financiamento só ganhará credibilidade «quando um hospital puder ir 
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à falência», ou seja, «se não cumpre o contrato-programa, vai à falência. Na sua intervenção final, Veloso 
de Brito referiu a necessidade de se encontrarem «consensos sobre como usar melhor» os poucos recursos 
disponíveis e explicou que o Serviço Nacional de Saúde é uma realidade que «traz tranquilidade aos doentes 
mesmo nestes momentos de crise» e alertou para o papel essencial dos profissionais: «a responsabilidade 
dos médicos é ainda maior neste momento de crise: temos que ser os provedores dos nossos doentes».

Paulo Kuteev Moreira, editor-
in-chief do International Journal 
of Healthcare Management 
Maney Publishing, London, não 
tem dúvidas de que os erros não 
acontecem apenas no nosso sistema 
de saúde e começou por efectuar 
um enquadramento sobre o que se 
passa noutros sistemas europeus, 
referindo-se, por exemplo, ao 
discurso da rainha de Inglaterra, 
na tomada de posse do Governo 
britânico, em que foi evidenciada 
a necessidade do NHS manter 
princípios de liberdade, equidade 
e responsabilidade, referências 
que seria expectável que fossem 
actualmente sinónimo de 
redundâncias.  «esxistem algumas 
etndências positivas nas políticas 
de financiamento hospitalar: 
a entidade contratualizando 

é sensível às preferências do cida~dao; a entidade contratualizante procura inovar e novos modelos de 
rpestação de cuidados (melhor integração saúde-apoio social)» Isto signifca que as entidades financiadoras 
adaptam o financiamento aos hospitais que satisfazem melhor as preferências dos cidadãos. Como 
tendências positivas referiu o facto dos cidadãos conquistarem capacidades e competência para escolher 
e uma maior diversidade na oferta de financiamento (ex. seguros sociais, outros produtos financeiros, co-
pagamentos socialmente sensíveis). Referiu igualmente que existe uma crescente dificuldade dos prestadores 
em «capturar» as entidades ‘financiadoras’ (uma tendência para o fim do ‘hospitalocentrismo’). Existem 
outras tendências que o orador referiu como devendo ser observados com preocupação: «A diversidade de 
entidades financiadoras obriga os prestadores a oferecer diversos pacotes de cuidados o que origina maior 
complexidade administrativa e de gestão em saúde e consequentemente mais custos administrativos; (…) 
Em alguns casos verifica-se uma redução da liberdade de escolha do cidadão conforme a sua entidade 
financiadora o ‘prende’ a um contrato com determinados prestadores; Os objectivos de equidade estão 
em perigo; As entidades financiadoras são tentadas a adoptar ‘cream skimming’ (nota da redacção: cream 
skimming é um termo pejorativo usado para referir a prática de algumas empresas em fornecer produtos 
ou serviços apenas aos clientes que se traduzam num valor elevado ou em custos baixos para a empresa, 
ou seja, prestar serviços apenas a quem represente um grande lucro para o prestador); Instabilidade no 
desenvolvimento dos prestadores (desinvestimento e crise financeira); fragmentação do sistema de saúde; 
aumento dos custos de gestão e crescente resistência à introdução da inovação». Segundo o orador, apesar 
do «diagnóstico do nosso SNS estar feito há muitos anos», nada muda porque quem está a querer mudar vê 
o que pode perder com a mudança. «Tem que haver uma redução planeada e faseada da oferta». O orador 
afirmou que é necessário reduzir a oferta hospitalar que temos em melhor articulação com os cuidados 
pré-hospitalares e com mais encaminhamentos para os cuidados pós-hospitalares. Como temas para o 
futuro deixou a reflexão sobre «o equilíbrio entre valores e as prioridades e princípios assumidos quando 
se fala do futuro do SNS». O que temos é o «reflexo de políticas de saúde que não conseguiram equilibrar 
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os diversos níveis de cuidados». Paulo Kuteev Moreira 
exemplificou com algumas premissas de gestão em 
saúde que devemos exigir para o futuro: «Financiar não 
é sinónimo de estabelecer sistemas de pagamentos. (…) 
É fundamental incentivar o sistema com financiamentos 
estratégicos». Mas «que estratégia temos para a saúde? 
O que esperamos/queremos obter com o financiamento 
em saúde», questionou, sublinhando que «manter os 
hospitais todos abertos não é um objectivo para uma 
política de saúde». Uma política de financiamento não 

é sinónimo de definição de regras para a alocação anual de verbas públicas do Orçamento de Estado». 
«Contratualizar implica repensar modelos de regulação e novas formas de redistribuir recursos», explicou. 
Tendo em conta que uma política de qualidade é (ou deveria ser) um instrumento inerente às políticas de 
financiamento e à dinâmica da contratualização, Paulo Kuteev Moreira manifestou a sua apreensão por 
«em Portugal não existir uma relação entre qualidade e financiamento; as dinâmicas relativas à qualidade 
têm sido muito pouco abordadas; (…) no sector da saúde a qualidade nunca foi levada a sério», referiu 
deixando explícita uma única excepção: «a regulação profissional é de qualidade, única área que nos dá 
alguma esperança». Quando estamos perante vários modelos de gestão hospitalar e «a única diversidade 
que verificamos é no estatuto jurídico, estamos mal! Deveriam facilmente identificar-se as diferenças de 
modelo de gestão» e, se se pretende de facto defender o futuro do nosso SNS isso «implica processos 
de inovação organizacional», inovação organizacional essa que, em saúde, corresponde a «um processo 
complexo de gestão integrada e comunicação estratégica». «Antes e depois da crise, diz-se o mesmo 
sobre o SNS» ou seja, tal como foi explicado os problemas mantém-se porque falta uma análise realista 
que permita procurar soluções efectivas («da experiência comparativa internacional concluímos que 
fizemos muito pouco com continuidade; mas a descontinuidade é inevitável porque não temos entidades 
verdadeiramente neutras que apliquem medidas sem intervenção política»). Numa análise final ao nosso 
sistema, o orador referiu que o que temos de bom são «as profissões, bem reguladas, competentes e que 
sabem o que fazem» mas que existem problemas de umas «excessiva interferência». Em conclusão, já a 
fechar o debate, referiria: «temos que gastar menos por isso temos que repensar o que faremos com os 
recursos existentes» mas «a Saúde é também uma actividade económica geradora de riqueza», uma ideia 
que Paulo Kuteev Moreira gostaria de ver mais desenvolvida em Portugal nomeadamente com exportação 
de serviços, um dos caminhos potenciais que referiu para a sustentabilidade do nosso sistema.

Maria Antónia Almeida Santos, 
Deputada à Assembleia da 
República pelo PS e membro 
da Comissão Parlamentar da 
Saúde, começou por referir que 
«a maior parte dos utentes não 
faz ideia da complexidade do 
que se passa no sector da saúde» 
e que «o deficit do SNS tem 
sido apontado como sendo uma 
doença crónica incurável» desde 
sempre mas que considera que 
a desagregação do SNS teria 
«consequências devastadoras». 
Afirmou que é essencial 
«denunciar o deslumbramento 
pelas folhas de cálculo» que não 
passam de um auxiliar técnico e 
que «não demonstram a realidade 
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Novembro, 14 
Racionar vs Racionalizar

Dezembro, 12 
Contratualização em USF/UCSP

21h15m na OM em Lisboa
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objectiva» que é muito mais do que simples números: «não vivemos em abstracções nem os doentes ou 
os profissionais são meros números que suportam quaisquer ajustes». Maria Antónia Almeida Santos 
recusou ainda o que classificou como sendo «experimentalismos que possam pôr em causa o que de 
melhor criámos», numa clara alusão ao Serviço Nacional de Saúde. Para o futuro explicou que é essencial 
«definir que modelo de sociedade queremos e o que estamos dispostos a pagar por ela», salientando que 
toda e qualquer reflexão sobre o SNS deverá «estar sempre sujeita ao crivo da sua sustentabilidade». 
Relativamente aos custos com os profissionais de saúde, referiu que «o que é preciso saber é que missão 
perseguem e qual o resultado da sua actividade» e não «quanto custam». «Sou defensora do SNS tal 
como está», referiu sem rodeios, salientando que apesar «do chavão» da insustentabilidade sempre se 
conseguiram resolver os problemas. «A defesa do SNS corresponde à salvaguarda do direito á vida que é 
consagrado na nossa Constituição. (…) Que a Troika não seja um pretexto para medidas irreflectidas e não 
discutidas (…) pois, apesar de tudo, podemos orgulhar-nos em algumas áreas e uma delas é a qualidade 
do Serviço Nacional de Saúde», concluiu.

Já na fase de debate, o médico 
e ex-candidato a bastonário, 
Jaime Teixeira Mendes 
interveio referindo que o 
problema do financiamento 
hospitalar tem séculos: «já 
nos hospitais franceses, na 
idade média, havia deficit» 
e defendeu que, apesar dos 
custos, não nos devemos 
negar o direito de usar a 
mais avançada tecnologia 
em saúde e os medicamentos 
mais inovadores. «Quanto 
mais preciso for o diagnóstico 
mais iremos poupar, (…) Um 
diagnóstico precoce das doenças é igualmente sinónimo de poupança» de recursos futuros do Estado. 
Outra crítica construtiva que deixou foi a necessidade de «mudar o comportamento organizacional» pois 
«os nossos hospitais trabalham muito direccionados para o atendimento na urgência». Também Carlos 
Silva Santos, outro ex-candidato a bastonário da OM, interveio, alertando que «experimentar científico 
é bom, mas mudanças e contra mudanças sem qualquer evidência científica não. Parece que já não há 
interesse em estudar as soluções que são autoritariamente implementadas. (…) Se, ao fim de 30 anos, o 
SNS ainda existe é porque é bom. (…) Pouco se discute como se organiza a produção (…). Estamos ainda 
longe de uma gestão integrada da doença. Não é possível que o SNS esteja a ser bem gerido num país mal 
gerido…»
José Manuel Silva, presidente da OM, encerrou o debate agradecendo a todos os participantes e salientando 
a sua convicção de que há ainda «muito a corrigir; se queremos introduzir mais gestão privada no sector 
público então é essencial que o Estado tenha capacidade para regular.
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José Manuel Silva, Bastonário 
da Ordem dos Médicos, abriu a 
cerimónia tendo efectuado um 
enquadramento em que explicou 
que existem actualmente, em 
Portugal, «inúmeros prémios 
destinados a galardoar feitos, 
descobertas ou carreiras relacio-
nadas com os progressos tecno-
lógicos da Medicina» mas que 
havia uma lacuna: «entenderam a 
Ordem dos Médicos e a Fundação 
Merck Sharp Dohme que, na 
conjuntura actual, faria todo o 
sentido criar um prémio que 
privilegiasse a vertente humanista 
da medicina, um pouco esquecida 
na vertigem tecnológica dos 

nossos tempos». Assim, decidiu 
a OM, o ano passado, por ocasião 
dos 50 anos do Relatório das 
Carreiras Médicas, criar este 
prémio que visa homenagear a 
memória desse ilustre médico, 
agora que vivemos o ano do 
centenário do seu nascimento. «O 
célebre Relatório das Carreiras 
Médicas, publicado em 1961 por 
sua iniciativa, esteve na génese 
das actuais carreiras médicas 
e contribuiu, na época e nas 
décadas seguintes, para um 
progresso decisivo na formação 
técnico-científica dos médicos 
e na qualidade dos cuidados 
de saúde em Portugal», um 

Prémio Miller Guerra 
de Carreira Médica
Por iniciativa da Ordem dos Médicos e da Fundação Merck Sharp Dohme (MSD) foi criado o 
Prémio Miller Guerra de Carreira Médica. A apresentação pública teve lugar no passado dia 16 
de Outubro e contou com a presença de José Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Médi-
cos, Toscano Rico, Presidente do Conselho de Administração da Fundação MSD, Castro Cal-
das, Professor de Neurologia, José Fernandes e Fernandes, Director da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa e Maria Antónia Almeida Santos, em representação da Presidente 
da Assembleia da República. As intervenções, todas de elevada qualidade, serão reproduzidas 
em seguida. No final deste artigo efectuaremos a transcrição do regulamento do prémio. A 
ficha de candidatura estará brevemente disponível no site nacional (www.ordemdosmedicos.
pt). Por decisão das entidades promotoras, a 1ª edição do prémio destina-se a um Médico 
com Carreira no âmbito da Medicina Geral e Familiar e, daqui a 2 anos, o segundo prémio será 
atribuído a um Médico com carreira Hospitalar.
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feito só por si merecedor desta 
homenagem. O Prémio Miller 
Guerra de Carreiras Médicas 
destina-se a galardoar «um 
profissional médico que se tenha 
distinguido por uma carreira 
exemplar dedicada ao serviço 
dos doentes e ao progresso da 
assistência médica em Portugal, 
privilegiando não só a vertente 
tecnocrática, mas também, e 
sobretudo, a atitude humanista 
na prática clínica, como era 
apanágio de Miller Guerra». «As 
carreiras médicas dos candidatos 
deverão, assim, caracterizar-se 
por uma dedicação inexcedível 
aos princípios do juramento de 
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Hipócrates e por uma capacidade 
de liderança pelo exemplo 
de humanitarismo, aliadas a 
sólidos conhecimentos técnicos 
e científicos. Deverão ainda 
distinguir-se pela capacidade de 
atracção e formação de discípulos 
e por um impacto positivo na 
instituição em que trabalham 
bem como na sociedade 
médica e na sociedade 
em geral». O Prémio será 
atribuído a médicos ainda 
em actividade ou recém-
reformados, não podendo 
ser atribuído a título 
póstumo.

José Manuel Gião Toscano Rico 
efectuou uma intervenção sobre 
O Papel da Fundação Merck 
Sharp Dohme: «Em primeiro 
lugar quero agradecer a todos 
a disponibilidade para este 
encontro em que a Ordem dos 
Médicos e a Fundação MSD 
apresentam um projecto conjunto, 
a instituição de um Prémio para a 
carreira médica que foi designado 
como “Prémio Miller Guerra de 
Carreira Médica”. 
Como Presidente da Direcção 
da Fundação gostaria de lhes 
apresentar esta instituição, os 
seus objectivos e actividade 

desenvolvida ao longo dos 
quase 20 anos da sua existência. 
Em seguida justificaremos a 
designação de “Prémio Miller 
Guerra de Carreira Médica”. 
O Professor Alexandre Castro 
Caldas que conheceu e 
trabalhou pessoalmente com 

aquele Professor, que tanta 
influência teve na estruturação 
da vida e trabalho dos médicos 
portugueses, fará um resumo 
da sua personalidade e do seu 
pensamento que orientou a 
instituição do prémio. 
Considero que as Fundações 
são instrumentos importantes 
de intervenção social nos mais 
diversos domínios, quer dotadas 
de recursos próprios, quer 
canalizando, segundo objectivos 
estatutariamente definidos, 
fundos provenientes de outras 
origens. Nesta sua intervenção 
têm eventualmente um papel 
complementar ao Estado podendo 
desenvolver ou estimular áreas 

que, por qualquer razão, este não 
pode alcançar. Instituídas por 
pessoas individuais ou colectivas 
ajudam também a projectar na 
Sociedade que beneficiam o nome 
dos instituidores sem que estes 
recolham um benefício directo e 
imediato dessa intervenção.

A Fundação Merck Sharp 
& Dohme foi constituída 
em Março de 1993 e deve-
se ao espírito inovador 
do Dr. Gomes Esteves, ao 
tempo Director Geral em 
Portugal da companhia 
MSD. A Fundação insere-se 

no espírito de responsabilidade 
social da companhia que lhe 
dá o nome e sustenta de forma 
exclusiva. Ao longo dos quase 
20 anos da sua existência a 
Fundação MSD tem-se mantido 
fiel aos objectivos estatutários 
definidores do âmbito da sua 
intervenção. 
Mais concretamente, os objectivos 
estatutariamente definidos são 
“apoiar a educação pós-graduada 
e a formação médica contínua, 
promover o intercâmbio de ideias 
e experiências entre pessoas e 
instituições vocacionadas para 
o estudo e a investigação na 
área das Ciências da Saúde, e 
fomentar o desenvolvimento 

As carreiras médicas dos 
candidatos deverão  caracterizar-
se por uma dedicação inexcedível 
aos princípios do juramento de 

Hipócrates.
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de novas disciplinas como a 
Farmacoepidemiologia e a 
Economia da Saúde”.
Estes objectivos genéricos devem 
ser desenvolvidos trabalhando 
em conjunto e em cooperação 
com instituições universitárias, 
académicas, entidades estatais 
no âmbito do Ministério da 
Saúde, associações médicas, 
Ordem dos Médicos e outras, 
apoiando estruturalmente as 
actividades daquelas instituições 
através de acções de formação 
ou do patrocínio de congressos, 
reuniões, cursos etc., atribuindo 
subsídios a projectos de 
investigação e concedendo bolsas 
de estudo. Os Estatutos também 
permitem à Fundação organizar 
directamente todo o tipo de 
reuniões científicas assim como 
instituir prémios isoladamente 

ou em conjunto com outras 
organizações nacionais ou 
internacionais.
É todo um leque de possibilidades 
que ao longo dos anos têm vindo 
a ser exploradas e desenvolvidas 
no escrupuloso respeito pelos 
Estatutos, evitando entrar em 
competição com o Estado de 
modo a favorecer o aparecimento 
de novas áreas. Todas as 
iniciativas que têm vindo a ser 
desenvolvidas nestes quase 20 
anos de actividade têm sido 
possíveis pelo financiamento 
concedido exclusivamente 
pela donatária, a Merck Sharp 
& Dohme, e também, o que 
nos apraz salientar agora, pela 
absoluta liberdade da Direcção 
gerir os fundos postos à sua 
disposição, tendo a Direcção Geral 
da Companhia respeitado sempre 
a autonomia administrativa e 
financeira da Fundação.
Ao longo da sua existência a 
Fundação MSD estabeleceu 
Protocolos com as Faculdades 
de Medicina, com o Ministério 
da Saúde, com a antiga Junta 
Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica (JNICT), 
apoiou estudos de âmbito 
nacional como os realizados 
sobre a osteoporose e as doenças 
cardiovasculares, publicou 
livros com dados científicos 
de estudos epidemiológicos 
colhidos em investigações por 
ela patrocinadas, apoiou a 
obtenção de graus académicos 
ou formação especializada no 
âmbito da epidemiologia ou 
da saúde pública, e concedeu 
prémios em conjunto com 
instituições públicas ou 
sociedades científicas. Julgamos 
que esta intervenção ajudou a 
constituir núcleos científicos 
importantes, a estabelecer pontes 
entre investigadores nacionais 
e estrangeiros, e a fomentar o 

conhecimento de novas áreas no 
âmbito da Medicina.
O Prémio Miller Guerra de 
Carreira Médica insere-se assim 
nesta linha de continuidade. 
Trata-se de um projecto que tem 
vindo a ser trabalhado desde há 
cerca de dois anos e que procura 
privilegiar a vertente humanista 
da Medicina. O Sr. Bastonário da 
Ordem dos Médicos referiu-se 
mais em pormenor aos aspectos 
concretos do Prémio, mas julgo 
que importa também dizer algo 
sobre o Professor Miller Guerra 
cujo centenário se celebra este 
ano e que, embora actualmente 
não se fale muito nele fora da 
instituição universitária e do 
âmbito da prática médica, foi 
uma personalidade impar e 
decisiva, quer no seu tempo, 
quer pelo legado que nos deixou, 
o pensamento sobre a prática 
da medicina, sobre as carreiras 
médicas e a organização das 
estruturas da saúde no apoio ao 
tratamento dos doentes.
A terminar, resta-me regozijar-me 
por esta colaboração da Fundação 
Merck Sharp & Dohme com a 
Ordem dos Médicos celebrando 
simultaneamente uma figura 
importante da Medicina 
Portuguesa que ficou na História, 
e outra do presente que será 
escolhida nos moldes referidos. 
A Fundação MSD cumpre assim 
um dos seus objectivos ao chamar 
a atenção da Sociedade para os 
aspectos humanistas da Medicina 
e da dedicação dos médicos 
ao tratamento dos doentes e à 
formação de novos profissionais, 
tal como já era proclamado por 
Hipócrates na Grécia antiga».

Alexandre Castro Caldas 
efectuou uma breve nota 
biográfica sobre Miller Guerra, 
a qual transcrevemos em seguida: 
«Professor João Pedro Miller Pinto 

A Fundação MSD cumpre assim 
um dos seus objectivos ao chamar 

a atenção da Sociedade para os 
aspectos humanistas da Medicina 

e da dedicação dos médicos ao 
tratamento dos doentes.
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de Lemos Guerra nasceu em Vila 
Flor, em Trás-os-montes, em 11 de 
Maio de 1912, terra que guardava 
no coração quando já era cidadão 
do mundo. Inteligência brilhante e 
vasta cultura alicerçada em sólido 
saber filosófico e nos desafios da 
prática da Medicina. Estudou 
em Coimbra tendo terminado 
a licenciatura em Medicina em 
1939. Provavelmente inspirado 
nos ecos que em Coimbra ficaram 
de Egas Moniz, vem para Lisboa, 
em 1944, aprender Neurologia 
depois de passar pelos Açores 
onde fez o seu serviço militar. Era 
um tempo de grandes desafios 
no Hospital de Santa Marta 
resultantes do labor inspirador 
do Mestre que em 1927 tinha feito 
a primeira arteriografia cerebral 
e se dedicava desde então, e nos 
anos de guerra que se seguiram, 
ao estudo das mais diversas 
patologias. 
Egas Moniz conhecia os seus 
pares europeus com quem 
privava amiúde nas suas 
múltiplas viagens e frequente 
troca de correspondência. 
Reconheceu em Miller Guerra 
as qualidades do discípulo e 
sugeriu-lhe a saída para estagiar 
com Barré e trazer para Portugal o 
saber da semiologia neurológica. 
O modelo conceptual de Egas 
Moniz para o desenvolvimento 
da especialidade permitiu nessa 
época encaminhar cada um 
dos jovens colaboradores para 
centros diferentes na Europa 
para importar os diferentes 
saberes próprios da especialidade 
que na altura se desenvolvia 
em múltiplas frentes. A Miller 
Guerra coube-lhe a encomenda 
da clínica, na altura alicerçada 
no rigor da observação dos sinais 
clínicos e na compreensão do seu 
significado. Não podia ter sido 
melhor escolhida esta missão – 
durante décadas os estudantes da 

Faculdade de Medicina de Lisboa 
(e também os de Coimbra e do 
Porto) estudaram a semiologia 
neurológica por um pequeno 
livro, escrito de forma clara e 
sucinta. A estadia em Estrasburgo 
com Barré permitiu, ainda, abrir 
as portas para a investigação 
científica. Aí começou a trabalhar 
na sua tese de Doutoramento sobre 
síndrome vestibular e síndrome 
cerebeloso, tese que defendeu 
em 1952 e que foi posteriormente 
publicada em língua francesa 
numa das mais prestigiadas 

editoras universitárias. Merece 
menção especial a sua relação 
com um neurologista célebre.
Corino de Andrade tinha 
estudado em Lisboa e trabalhado 
com Egas Moniz e, embora mais 
antigo que Miller Guerra, vinha 
a Lisboa aos Sábados trabalhar 
com ele nos casos clínicos mais 
interessantes.  
Estava preparado o Professor de 
Neurologia depois de cumpridos 
os requisitos académicos que a 
essa função conduzem, porém, 
faltava o espaço para o exercício 
desse mister, pois havia mais 
candidatos a essa docência. A sua 
vasta cultura e interesses para 
lá dos domínios da Neurologia 
levaram-no a abraçar dois temas 
de ensino no curso médico onde 
deixou um rasto de história: a 

Tudo se discute Sr. 
Deputado” - era esta a 

sua postura intelectual de 
homem culto sem qualquer 

espécie de preconceitos.
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Deontologia Médica e a História 
da Medicina. A sua carreira 
académica na Faculdade de 
Medicina foi assim desviada 
da Neurologia que ele sempre 
acarinhou e, talvez por essa razão 
ou porque era essa também a 
sua forma de estar na sociedade, 
envolveu-se activamente na vida 
pública do país. Foi eleito Membro 
da Academia das Ciências de 
Lisboa em 1968. Foi Bastonário 
da Ordem dos Médicos de 1968 a 
1971 na sequência do debate sobre 
as carreiras médicas, publicado 
em relatório em 1961 em que teve 
um papel determinante. Até essa 
altura, o trabalho dos médicos 
nos Hospitais não obedecia a uma 
regra. O Relatório das Carreiras 
Médicas permitiu organizar 
este processo e foi de enorme 
utilidade para o progresso da 
profissão com implicações no 
conhecimento técnico-científico 
e na forma de prestação dos 
cuidados de saúde. Para além 
deste importante contributo 
era nessa altura, procurador à 
Câmara Corporativa, lugar de 
que foi dispensado quando não 
se apresentou para votar no 
Presidente da Republica. Esta 
posição política de afrontamento 
ao Governo da época aproximou-o 
da ala liberal tendo sido deputado 
à Assembleia Nacional. Nos 
Anais da Assembleia constam 
as inúmeras intervenções feitas 
entre as quais se pode destacar a 
crítica aos cortes da censura feitos 
aos discursos dos deputados. É, 
provavelmente, por isso que não 
é muito conhecida uma resposta 
ao deputado Casal Ribeiro 
quando este lhe disse que a 
guerra de África não se discutia. 
Miller Guerra respondeu “tudo se 
discute Sr. Deputado”. Era esta a 
sua postura intelectual de homem 
culto sem qualquer espécie de 
preconceitos. A intervenção 
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policial na célebre vigília da 
Capela do Rato levou-o a abdicar 
da intervenção política e voltar ao 
seu gabinete no piso 8 do serviço 
de neurologia do Hospital de 
Santa Maria.
Regressa então à rotina da vida 
Universitária da Neurologia 
em 1973. É colocada a questão 
da sucessão da Cátedra de 
Neurologia deixada vaga por 
jubilação de Almeida Lima, 
Miller Guerra recusa o convite 
alegando o tempo de afastamento 
e considerando melhor para a 
Faculdade a designação de João 
Alfredo Lobo Antunes. Fica 
responsável pela Direcção do 
Centro de Estudos Egas Moniz. A 
porta do seu gabinete está sempre 
aberta para ouvir, aconselhar ou 
simplesmente trocar impressões 
sobre qualquer tema. Aceita 
ainda a Presidência do Instituto 
Nacional de Investigação 
Científica lugar que não ocupou 
muito tempo.
Volta a ensinar Deontologia e 
História da Medicina e a participar 
no ensino da Neurologia. Quando 
se jubila, em 1982, continua a 
ir ao Serviço agora claramente 
disponível para transmitir a sua 
mensagem cultural aos mais 
novos, mas não só a mensagem 
oral pois distribuiu, por muitos, 
os livros da sua rica biblioteca 
com dedicatórias afectuosas 
e sinais da sua passagem em 
anotações a lápis. Passagem de 
um testemunho que uma geração 
teve a sorte de receber de um 
homem modesto que sempre 
se preocupou com a procura da 
justiça e da verdade».

José Fernandes e Fernandes 
efectuou uma intervenção sobre 
o papel de académico de Miller 
Guerra: «Homenagear Miller 
Guerra é prestar um tributo a 
uma Personalidade que honra a 

memória colectiva da Medicina 
e da Cultura portuguesas. Por 
isso, como Director da Faculdade 
onde ele ensinou e foi uma das 
suas figuras mais ilustres, mas 
também como médico, agradeço 
à Fundação MSD e à Ordem 
dos Médicos esta iniciativa. É 
indiscutivelmente oportuna. 
O Professor Miller Guerra foi, 
pela sua acção clínica, como 
universitário, como Homem 
de Cultura e como cidadão 
empenhado na defesa dos 
valores fundamentais duma 
sociedade aberta e livre, numa 
época de autoritarismo político 
e de ausência de Liberdade, 
um exemplo, um farol e uma 
referência para todos nós.
Miller Guerra foi um neurologista 
distinto, reconhecido na 
Cidade e na Academia, 
inserido na grande 
tradição semiológica 
francesa que marcou a 
Especialidade antes do 
advento da revolução 
imagiológica.
As suas aulas de 
Neurologia - fui seu 
aluno – perduraram 
na memória. Eram também 
um acto de Cultura, um apelo 
à curiosidade no seu sentido 
universal, pela literatura, pelas 
artes, um desafio à abertura do 
espírito: eram como um ofício 
espiritual, uma celebração à 
missão da Universidade como a 
definira Ortega y Gasset: formar 
homens e mulheres cultos, capaz 
de entender o mundo e a história e 
assim poderem ter uma intervenção 
consequente.
Sabia conduzir com inimitável 
mestria o interesse e a curiosidade 
dos alunos – a sua demonstração 
do exame neurológico era um 
exercício de encantamento – por 
isso, deixou marca indelével 
em sucessivas gerações de 

estudantes.
E o seu livro Semiologia do Sistema 
Nervoso – um pequeno opúsculo 
de pouco mais de 100 páginas – 
foi a bíblia, foi a nossa iniciação 
à compreensão dos principais 
sindromas neurológicos 
e à sistematização mental 
indispensável ao exercício do 
diagnóstico.
 Mas a sua intervenção académica 
foi ainda marcante noutra área 
em que a sua acção pedagógica 
foi, porventura, pioneira.
Miller Guerra foi o responsável 
desde 1956 pela disciplina 
de Deontologia Médica, que 
transformou numa verdadeira 
introdução ao ensino da dimensão 
ética da Profissão Médica, 
à análise e discussão aberta 

das consequências pessoais, 
sociais e morais dos novos 
desenvolvimentos científicos, 
num apelo persistentemente 
reiterado a uma Ética dos valores. 
De facto, Deontologia provem 
do grego deon que significa 
dever, no sentido moral, e foi essa 
perspectiva do seu ensino, duma 
Ética assente mais nos valores 
morais do que numa perspectiva 
utilitária, e que era a expressão 
da sua formação católica e 
progressista, e que influenciou 
o modo de pensar da Escola 
Médica. 
Escreveu então os preceitos morais 
não perderam nem força nem 
autoridade, mas correm o risco de 
se subverterem perante situações 

Sabia conduzir com inimitável 
mestria o interesse e a curiosidade 
dos alunos – a sua demonstração 
do exame neurológico era um 
exercício de encantamento – por 
isso, deixou marca indelével em 
sucessivas gerações de estudantes.
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inesperadas e imprevisíveis, um 
bom aviso à navegação, ele que 
foi sempre um Homem tolerante, 
aberto à controvérsia e ao 
exercício da discussão informada. 
Da sua intervenção social e 
política na Ordem dos Médicos 
e no espaço público já se falou, 
mas a sua acção ganha outra 
dimensão se recordarmos a época 
e as limitações ao exercício da 
Liberdade que tão longamente 
marcaram o tempo português.  
O Relatório das Carreiras 
Médicas, publicado no princípio 
dos anos 60 e do qual foi relator, 
foi exemplar na seriedade e 
profundidade da reflexão, 
na mobilização duma elite 
intelectual e profissional 
para um debate e para a 
acção que se impunha sobre 
a organização da Saúde e 
da Profissão Médica e cujo 
impacto abanou a sociedade e 
o Poder instituído.
Certamente uma inspiração 
para o tempo actual, no qual 
me parece indispensável renovar 
um Pensamento, estruturado 
e moderno, e não apenas a 
visão unidimensional de defesa 
à outrance duma realidade 
instituída num outro tempo, com 
outros recursos, potenciais ou 
imaginados, e antes da explosão 
tecnológica actual que marca a 
Medicina do tempo. Pensamento 
novo, que contemple, sem 
preconceitos e com abertura, 
a defesa dos valores essenciais 
perante os desafios actuais da 
Medicina contemporânea, que 
vão desde a organização da Saúde 
e das suas Profissões, às limitações 
ao seu exercício, à necessidade 
de assegurar equidade e justiça 
no acesso à Saúde e à Medicina 
Clínica, aspectos cuja acuidade é 
ainda mais relevante, numa época 
de graves constrangimentos, de 
incerteza e de mudança.

Há nos textos políticos de Miller 
Guerra e na sua intervenção 
pública, a expressão dum conflito 
insanável. De um lado, lucidez e 
rigor admiráveis na análise dos 
problemas - a sua crítica sobre 
a Universidade e os seus males, 
bem como, sobre a situação de 
Portugal e que consubstanciou 
nos seus discursos de renúncia 
como deputado, primeiro na 
Assembleia Nacional integrado 
na ala liberal, e depois na 
Assembleia da República como 
deputado do PS, são exemplares. 
Do outro, uma visão pessimista 
e inquieta sobre a efectiva 

capacidade de mudar Portugal e 
os Portugueses. 
Porventura, na sua matriz 
intelectual conformada pelo 
progressismo católico de 
inspiração conciliar, a inquietação 
sergiana sobre a singularidade dos 
Portugueses, capazes de criarem 
mundos novos como o referiu em 
relação à obra de Gilberto Freyre, 
mas incapazes de se assumirem 
como europeus, capazes desse 
exercício inteligente e diligente 
de racionalidade e de avaliação 
crítica.
Na essência, uma visão próxima 
da de Reynaldo dos Santos 
escrita na sua última lição sobre 
a Educação das Elites, que 
apontava como o maior desafio 
e necessidade imperiosa da 
Nação, porque como escreveu: 
os portugueses são demasiado 
ignorantes para compreender e pouco 

isentos para julgar.
O ensaio de Miller Guerra 
sobre a Universidade e a sua 
incapacidade de se auto-
reformar, isto é, sem a acção dum 
agente externo e consequente 
violação da sua autonomia, 
conformou o pensamento da 
época e marcou a acção política 
imediata e futura. Confirmou e 
amplificou a percepção social de 
imobilismo e conformismo que 
seriam a marca das universidades 
mais antigas, tradicionais, 
insusceptíveis de reforma, pelo 
que era indispensável criar 
novas universidades libertas do 

pecado original das antigas: 
subserviência, endogamia, 
indiferença à investigação e 
à inovação.
Teve razão histórica? Essa é 
uma questão incontornável 
na análise do seu pensamento 
muito para além do âmbito 
desta minha intervenção.
Como teria analisado as 
reformas que se fizeram 

na sua velha Faculdade sobre 
organização do ensino e o 
desenvolvimento da investigação 
científica?
Tenho a certeza, no entanto, que 
apoiaria a iniciativa de fusão 
das Universidades Clássica e 
Técnica em Lisboa, na qual a 
sua Faculdade de Medicina está 
profundamente empenhada, 
processo endógeno, segregado 
na própria Universidade, no 
exercício da sua autonomia e 
independência perante o Poder, 
e que é um projecto reformador 
de enorme alcance e que poderá 
marcar uma viragem decisiva 
na organização da Universidade 
pública. 
Há dois meses celebrámos na 
Faculdade o centenário do seu 
nascimento em cerimónia pública 
e concorrida. Foi claro para mim 
então, graças ao testemunho de 

Sempre que o prémio for atribuído, 
será recordado o seu saber, o seu 
exemplo como homem de ciência, 
como médico e como homem de 

pensamento e acção política. Esta 
acção traduziu-se em atitudes 

de rara dignidade ideológica que 
ficaram na história.
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outros protagonistas, o diálogo 
difícil entre o rigor cartesiano do 
seu pensamento político e a lógica 
funcional da sua implementação 
prática. 
Como outros médicos ilustres 
nele prevaleceu o desencanto e 
a distância inultrapassável entre 
a coerência do pensamento e 
os condicionalismos da acção 
governativa directa, o que 
explicará a sua recusa ao exercício 
da responsabilidade partidária e 
governativa e o seu abandono da 
vida parlamentar.
Miller Guerra foi uma figura de 
excepção, um farol nesta época 
de mercantilização excessiva 
dos bens essenciais e de crise de 
valores. 
A sua inteligência, cultura, lucidez 
e tolerância são uma inspiração e 
merecem ser perpetuadas.
Parabéns à Fundação MSD e à 
Ordem dos Médicos por esta 
celebração da sua memória e 
votos que o seu exemplo de 
tolerância, respeito e abertura a 
diferentes opiniões prevaleça no 
espírito e na acção da Ordem dos 
Médicos, de que foi um ilustre e 
digno Bastonário».

A deputada Maria Antónia 
Almeida Santos encerrou a sessão 
dirigindo um agradecimento 
à família de Miller Guerra - 
«o meu reconhecimento pelo 
legado» - e com uma intervenção 
sobre o papel de Miller Guerra 
na Assembleia da República: 
«Antes de mais quero felicitar o 
Senhor Bastonário e a Ordem dos 
Médicos, bem como a Fundação 
Merck Sharp Dohme, pela criação 
deste prémio que privilegia a 
vertente humanista da medicina.
O Prémio, a todos os títulos 
louvável, não podia encontrar 
melhor referência ética e melhor 
patrono. Se o objectivo era 
privilegiar a vertente humanista 

da medicina (e que outra 
profissão em maior grau a 
teria?) foi particularmente bem 
escolhido o médico e ser humano 
Miller Guerra.
Ele foi, a muitos títulos, um 
exemplo do mais perfeito 
humanismo. Como médico talvez 
sobretudo. Mas também como 
pensador e homem de acção 
política.
Académico ilustre, não raras 
vezes sentiu o impulso de se 
assumir politicamente, sobretudo 
como Deputado à Assembleia 
Nacional, mais para contestar do 
que para celebrar o poder politico 
de então, o que fez com uma 
verticalidade à época em escasso 
desuso, a qual o levou a “bater com 
a porta” (renunciou ao mandato) 
quando se convenceu de que o 
não queriam no Parlamento para 
dizer o que pensava, mas para 
colorir o regime com um ligeiro 
perfume de oposição. Também 
nessa nobre atitude o Professor 
Miller pode ser exemplo. Por 
essa e semelhantes atitudes viria 
a constituir-se um exemplo de 
cidadania.
Demonstrou que a democracia é 
o lugar de reforço da legitimidade 
cívica.
O então Deputado Miller na 
Assembleia Nacional, dedicou-
se a vários temas desde logo a 
Universidade e a Reforma do 
Ensino e a liberdade de imprensa. 
E sobre este último não resisto a ler 
uma passagem de uma das suas 
intervenções sobre a liberdade de 
informação e expressão. Senão 
vejamos: 
Dizia Miller Guerra durante a 1ª 
Sessão Legislativa (1969-1970):
“Senhor Presidente Como toda a 
gente sabe, a informação constitui um 
dos fulcros da cultura e do progresso. 
As sociedades modernas não podem 
avançar, material ou ideologicamente, 
sem uma informação abundante, 

pronta, completa e, como é uso dizer-
se, objectiva.
O conhecimento científico, social e 
político é hoje o factor principal da 
civilização.
O Estado, usando argumentos 
variados, uns muito respeitáveis, 
outros discutíveis, subjuga a 
informação a uma fiscalização 
apertada e permanente. É esta, como 
se sabe, a função da Censura, aparelho 
compressor do pensamento e das suas 
manifestações.
Forças económicas e financeiras 
potentes, por seu turno, exercem a 
sua influência apropriando-se de 
empresas jornalísticas, que, a seu 
modo e no seu interesse, controlam e 
orientam.
Toda a censura interna e externa 
invoca o bem comum. Não há 
nenhuma empresa jornalística, 
nenhum potentado económico 
que, ao exercer qualquer espécie de 
fiscalização sobre a imprensa ou 
sobre os meios de comunicação, não 
invoque o bem comum. Nunca invoca 
o bem particular.
O objecto próprio, especifico, da 
imprensa, que consiste, como é 
sabido, em informar, educar e distrair, 
decai ou degenera numa espécie de 
mercadoria em que o divertimento 
constitui a preocupação principal.
As consequências de tudo isto são 
desastrosas para a cultura de um 
povo – porque esta só floresce quando 
a circulação das ideias e opiniões se 
faz sem obstáculo nem tutela.
Se o Estado não proteger a liberdade de 
expressão, estabelecendo as condições 
necessárias à independência dos 
jornalistas, as minorias ficam 
sufocadas e o povo privado da cultura 
verdadeira.
Tenho dito.
O orador foi cumprimentado!”
O Professor Miller Guerra 
foi um exemplo profissional, 
já aqui destacado pelas 
bonitas e merecidas palavras 
dos Professores Castro 
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REGULAMENTO
Prémio Miller Guerra de Carreira Médica 

Atribuído pela Ordem dos Médicos e pela Fundação Merck Sharp Dohme.
Artigo 2.º
O Prémio Carreira Médica será atribuído de dois em dois anos, a um médico de nacionalidade portuguesa 
que se tenha distinguido por uma carreira exemplar de dedicação ao serviço dos doentes e ao progresso 
da assistência médica em Portugal.
Artigo 2.º
As propostas de candidatura podem ser apresentadas pela Ordem dos Médicos, Fundação Merck Sharp 
Dohme, Instituições de saúde públicas ou privadas, grupos de profissionais de saúde e grupos de cidadãos.
1. As propostas de candidatura deverão ser apresentadas em impresso próprio* à disposição dos 
proponentes na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa.
2. As propostas de candidatura deverão ser acompanhadas de documentação relevante para demonstrar 
a excelência das carreiras dos candidatos. (1)
3. Os originais que integrem essa documentação não serão devolvidos.
(1) Por exemplo : Curriculum Vitae resumido, depoimentos de colegas, testemunhos de doentes, individuais 
ou em grupo, testemunhos públicos de apreço, etc.
Artigo 3.º
O Prémio será atribuído por um júri cujos Presidente e Vice-Presidente serão, respectivamente, o Presidente 
da Ordem dos Médicos e o Presidente da Fundação Merck Sharp Dohme, sendo os restantes membros, em 
número variável, designados conjuntamente pelas duas entidades promotoras.
1. Dos restantes membros do júri farão parte, obrigatoriamente, os três Presidentes das Secções Regionais 
da Ordem dos Médicos, um representante da direcção da Fundação Merck Sharp Dohme, um representante 
da sociedade civil designado pela mesma Fundação, um membro médico da comunidade académica 
designado pelo Conselho de Reitores, o Presidente da Associação dos Médicos de Medicina Geral e 
Familiar e o Presidente da Associação dos Médicos de Carreira Hospitalar.
2. A Ordem dos Médicos designará também o Secretário do Júri, a quem compete redigir a acta das sessões.
3. As reuniões do Júri serão dirigidas pelo Presidente que, em caso de empate, terá voto de qualidade.
Artigo 4.º
O Júri tem plena liberdade para eleger um dos candidatos propostos ou conceder o Prémio a outra 
personalidade médica mediante a apresentação da respectiva candidatura por um dos membros do Júri.
Artigo 5.º
O Prémio será atribuído ao candidato que obtiver a maioria dos votos dos membros do Júri e será uno e 
indivisível, não podendo ser atribuído a dois ou mais candidatos.
1. O Prémio não poderá ser atribuído a título póstumo.
2. As decisões do Júri não são passíveis de recurso.
Artigo 6.º
O Prémio Carreira Médica será constituído por um diploma e uma dotação pecuniária no valor de 50.000,00 
Euros, disponibilizada pela Fundação Merck Sharp Dohme.

* Impresso disponível em www.ordemdosmedicos.pt

Caldas e Professor Doutor 
Fernandes e Fernandes, foi um 
exemplo humano, celebrá-lo 
personificando nele o importante 
prémio que passa a ter o seu 
nome, é, além do mais, celebrar e 
reproduzir o seu exemplo.
Sempre que o prémio for atribuído, 
será recordado o seu saber, o seu 
exemplo como homem de ciência, 
como médico e como homem de 
pensamento e acção política. Esta 
acção traduziu-se em atitudes de 

Datas importantes
2 de Novembro de 2012 
Início da recepção de 
candidaturas
15 Fevereiro de 2013
Limite apresentação de 
candidaturas
26 de Abril: 
Cerimónia de entrega do Prémio 
(Dia Nacional do Médico)
Mais informações serão 
divulgadas em: 
www.ordemdosmedicos.pt

rara dignidade ideológica que 
ficaram na história.
É para mim um honroso privilégio 
ter podido participar nesta tão 
merecida homenagem a que a 
Assembleia da República, por 
decisão da sua Ilustre Presidente, 
quis associar-se, designando-me 
para a representar.

Muito obrigada por esta magnífica 
e justa sessão».

s

ac tua l idade
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12 de Janeiro de 2013 (10h30-13h00)
O que são as leges artis?
Violação das leges artis – como é que o tribunal sabe?
Problemas especiais:
Inovações terapêuticas e Guidelines
Tipos de Responsabilidade profissional.
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra

12 de Janeiro de 2013 (14h30-17h00)
Casos de responsabilidade disciplinar
Doutora Sandra Passinhas - Faculdade de Direito de Coimbra
Dr. Paulo Sancho - Advogado

19 de Janeiro de 2013 (10h30-13h00)
Casos de responsabilidade civil
Prof. Doutor Filipe Albuquerque Matos - Faculdade de Direito de 
Coimbra
Mestre Maria Manuel Veloso - Faculdade de Direito de Coimbra

19 de Janeiro de 2013 (14h30-17h00)
Casos de responsabilidade civil.
Prof. Doutor Filipe Albuquerque Matos - Faculdade de Direito de 
Coimbra
Mestre Maria Manuel Veloso - Faculdade de Direito de Coimbra

26 de Janeiro de 2013 (10h30-13h00)
Seguros de responsabilidade civil.
Mestre Maria Manuel Veloso - Faculdade de Direito de Coimbra

26 de Janeiro de 2013 (14h30-17h00)
Responsabilidade penal
Tipos legais de crime
Prof. Doutor Costa Andrade - Faculdade de Direito de Coimbra

2 de Fevereiro de 2013 (10h30-13h00)
Casos de responsabilidade penal
Responsabilidade penal nas equipas médicas.
Prof. Doutora Helena Moniz - Faculdade de Direito de Coimbra
Mestre Sónia Fidalgo - Faculdade de Direito de Coimbra

2 de Fevereiro de 2013 (14h30-17h00)
Um novo sistema de compensação de danos?
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira - Faculdade de Direito de Coimbra
Mestre André Dias Pereira - Faculdade de Direito de Coimbra

12 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013

8.º Curso Breve de Pós-graduação em 
Responsabilidade Médica
Plano do Curso

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 Pós-
graduação: 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

in f o rmaçãoi
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A inovação na edição científica
Realiza-se no dia 24 de Novembro de 2012, na Biblioteca da Ordem dos Médicos em Lisboa, o 
I Simpósio da Acta Médica Portuguesa sob o tema “A Inovação na Edição Científica”.

O evento, promovido pela revista científica da Ordem dos Médicos, destina-se a editores de revistas 
médicas, médicos e alunos de Medicina, membros de sociedades científicas, investigadores e profissionais 
de ciências da saúde em geral.

Pretende este Iº Simpósio dar a compreender o mundo actual da publicação médica, quer nacional, quer 
internacional, num contexto de “Publish or Perish!”, e divulgar as bases da pesquisa científica e dos 
processos de publicação de artigos científicos.

Do programa constam importantes comunicações que pretendem, de uma forma muito prática, auxiliar 
autores e revisores (actuais e potenciais) a optimizarem os recursos disponíveis para que dessa forma 
incrementem a possibilidade de verem os seus trabalhos aceites por revistas científicas – nacionais e 
internacionais – indexadas nas principais bases de dados.

A sessão, que se inicia às 9:30, conta com personalidades de destaque no âmbito da edição científica, tais 
como António Vaz Carneiro, Director do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (Lisboa), 
Henrique de Barros do Departamento de Epidemiologia Clínica da Faculdade de Medicina do Porto, 
Tiago Villanueva, ex-editor da BMJ Student, Fernando Fernandez-Llimos, Jornalólogo e Helena Donato, 
Directora dos Serviços de Documentação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Para mais informações, consulte o programa completo em www.actamedicaportuguesa.com

Simpós io  da  Acta  Méd i ca  Por tuguesa1º
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Português, tendo contribuído 
para a sua acreditação e a sua 
acção, que já atingiu 580.000 
beneficiários em Portugal, na 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa e nos terri-
tórios de guerra e catástrofe, à 
beira dos 19 anos de vida, luta e 
bem-fazer.
De facto, é triste sina o obituário. 
Mais triste ainda, quando Nuno 
Grande estava entre “aqueles que, 
por obras valerosas, se vão da lei da 
morte libertando”, parafraseando 
Camões, constituindo um louvor 
à vida, à dignidade humana, ao 
ser profissional em ser humano.
Por isso, Saúde em Português 
outorgou-lhe o Tributo de Mérito 
2009, em 21 de Março desse ano, 
em Cerimónia Pública ocorrida 
em Vilamoura, Algarve, por 
ocasião do Encontro Nacional de 
Clínica Geral, onde participaram 
cerca de 2.000 médicos.
O Tributo de Mérito Saúde em 
Português é uma homenagem 

Nuno Grande, presidente da 
Assembleia Geral de Saúde em 
Português - a morte do dirigente, 
do professor, do cientista, do 
amigo solidário.
Saúde em Português ficou mais 
pobre com a morte do Professor 
Nuno Grande, a ciência e 
o mundo perderam quem 
defendeu o desenvolvimento 
integrado dos povos, propu-
gnou pela saúde para todos em 
equidade, exerceu cidadania 
responsável, coerente, inova-
dora, em nome de causas 
solidárias.
E Saúde em Português foi mais 
uma das suas causas, todas 
valiosas, a quem dedicou a 
sua vida, com o seu saber, o 
apoio aos mais fragilizados, 
o incentivo aos voluntários, o 
empenho, o afecto mais ainda.
Com carinho, com influência, 
com argúcia, sempre prestimoso 
e leal, Nuno Grande foi uma 
referência para Saúde em 

Nuno Grande
uma referência que desapareceu

Hernâni Caniço

Presidente da Direcção de Saúde em Português

e um galardão que distingue 
personalidades e instituições do 
espaço lusófono e do mundo, 
que se destacam na promoção, 
divulgação e intervenção em 
cuidados de saúde, coopera-
ção, ajuda humanitária e 
solidariedade, formação ou 
investigação, no âmbito da 
ONGD Saúde em Português.
Tal homenagem foi-lhe prestada 
como reconhecimento e gratidão 
pelo seu perfil científico, 
humanitário e de solidariedade, 
como exemplo de sapiência e 
proficiência, luta pela saúde 
enquanto direito dos povos, 
eficiência e eficácia em gestão 
de recursos, combate à doença e 
promoção dos direitos humanos, 
e como modelo em cuidados de 
saúde e em Saúde Solidária.
Que dizer do Professor Nuno 
Grande, figura com múltiplas 
loas de estado e gover-
nos, prosélito da saúde e 
desenvolvimento, reconhecido 

Desapareceu uma figura de relevo da saúde e do humanismo em 
Portugal, «um verdadeiro ser solidário», «Nuno Grande, professor 
sempre». Transcrevemos em seguida as palavras do presidente da 
Direcção de Saúde em Português, Hernâni Caniço, instituição da qual 
Nuno Grande era presidente da Assembleia Geral.

oopinião
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como cientista e humanista, 
em vários Países de Língua 
Portuguesa e no Mundo, citado 
com centenas de milhares 
de referências no Google, e 
numerosos elogios supremos?
Não somos sequer qualificados 
para reconhecer toda a 
grandiosidade desta figura 
genuína única, a magnificência 
dos seus ensinamentos e a 
grandiloquência da sua vida, 
por demais demonstrada.
Mas estamos habilitados a 
compreender e reconhecer o seu 
apoio a Saúde em Português 
ao longo destes 18 anos, 
em que sempre respondeu 
presente quando foi solicitado, 
analisou a sociedade global e a 
solidariedade sem fronteiras, 
indicou linhas de rumo em 
saúde e desenvolvimento, 

participou em actividades de 
formação em saúde.
Cada palavra sua motivou 
reflexão e atitude, cada gesto 
abriu caminho; o conhecimento 
permitiu estratégia, a aptidão 
definiu indicadores.
E honra Saúde em Português 
porque ganhou força e 
qualidade, e redobrou o pro-
pósito e energias dos seus 
voluntários que não desistem, 
para desenvolver os direitos 
humanos e a cidadania.
Já em Fevereiro de 2006, 
na revista “Ser solidário”, 
escrevemos em editorial: “Há 
pessoas com um trabalho ‘do 
tamanho do mundo’ – nexo nos 
encontros e registo e crítica nos 
desencontros – com um percurso 
de vida perene e lucidez crónica, 
permanentemente activa, cujo 

tributo de mérito nunca é 
suficiente, de tão laudatório que 
o deve ser. Há pessoas que são 
um verdadeiro ser solidário. É o 
caso de Nuno Grande, professor 
sempre.”
O Professor Nuno Grande foi 
um sábio mestre, em sentido 
científico Nobel mas também 
erudito de Mia Couto e literário 
de Jorge Amado. Nuno Grande 
foi o amigo maior que o 
pensamento, do Maio maduro 
Maio. 

Tristeza, porque és tão triste. 

A memória de Nuno Grande 
continuará a dar força a Saúde 
em Português, tal como a vida.

Coimbra, 8 de Outubro de 2012
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versão final. Tendo sido um dos 
seus relatores, estou no centro 
das investidas dos dirigentes 
da Ordem e, assim, justifico a 
necessidade de me pronunciar 
a título individual deste modo 
e neste local – recusei e tenciono 
continuar a recusar prestar 
declarações perante órgãos de 
comunicação social. 
Longe de negar o direito a 
qualquer pessoa de discor-
dar do Parecer, move-me a 
necessidade de afirmar veemen-
temente o inalienável direito 
a continuar, até ao final do 
mandato, a ser conselheiro 
nacional sem qualquer tipo de 
constrangimentos e o, igual-
mente inalienável, direito ao 
meu bom nome.
A censura pública que representa 
a instauração deste processo é 
repugnante e não pode passar 
sem algumas explicações básicas 

Dispenso-me de fazer aqui a 
explicação detalhada do Parecer 
n.º 64/CNECV/2012 (acessível em 
www.cnecv.pt) por entender que 
ele se explica por si mesmo. Lido 
com seriedade, seguramente se 
verifica ser um marco importante 
da forma como as autoridades 
devem exercer o seu múnus, 
ou seja, com «a integridade, a 
transparência, a publicidade, a 
consistência e a minúcia (…) que 
deverão estar na base (…) [d]as 
decisões políticas», como nele se 
pode ler. No entanto, reconheço 
que não posso tentar convencer 
quem não quer ser convencido, 
quem intencionalmente distorce 
e quem tem outros objetivos em 
mente.
Todos os conselheiros, médicos 
ou não, manifestaram a sua 
concordância com o teor do 
Parecer e a sua maioria contribuiu 
para o aperfeiçoamento da 

Em defesa da honra e da liberdade

Rosalvo Almeida 

Neurologista e neurofisiologista clínico aposentado desde 12/2008,
membro do CNECV desde 07/2009.

destinadas aos dirigentes da 
Ordem que assim demonstraram 
delas precisarem.
O CNECV é um «órgão consultivo 
independente que funciona junto 
da Assembleia da República» e é 
composto por personalidades 
designadas por diversas enti-
dades (Academia das Ciências de 
Lisboa, Assembleia da República, 
Conselho de Ministros, Conselho 
de Reitores das Universidades 
Portuguesas, Instituto Nacional 
de Medicina Legal, Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, 
Ordens dos Advogados, dos 
Biólogos, dos Enfermeiros e 
dos Médicos). No exercício das 
suas funções os conselheiros 
não têm que prestar contas às 
entidades que os indicaram, o 
que lhes concede o estatuto de 
total independência e o direito a 
livremente se pronunciarem. 
Ainda que, por absurdo, um 

É de todos conhecido que o Conselho Nacional Executivo da Ordem «decidiu solicitar a aber-
tura de um processo de averiguação aos Médicos que assinaram o parecer do CNECV» por 
alegadas ofensas ao Código Deontológico. Entretanto foi dito publicamente que o processo 
provavelmente levará muito tempo a concluir-se, pelo que se pode esperar apenas uma de 
duas situações, ambas intoleráveis: uma condenação presumida arrastada por meses em lume 
brando ou um arquivamento silencioso sem direito a defesa.

oopinião
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conselheiro médico defendesse 
posições contrárias ao Código 
Deontológico, qualquer ação 
que o impedisse ou pretendesse 
punir seria sempre um atentado 
à liberdade de expressão, 
tanto mais que participar num 
Conselho Nacional nunca pode 
ser considerado como o exercício 
da profissão de médico.
Repudio, por isso, tanto a 
legitimidade desta iniciativa 
disciplinar como a suspeita, 
levantada pelos dirigentes que 
a aprovaram, de que tenhamos 
de algum modo contrariado 
os princípios deontológicos ao 
defender que «existe fundamento 
ético para que o Serviço Nacional 
de Saúde promova medidas para 
conter custos com medicamentos. 
Tais medidas devem basear-se 
num modelo como o […] indicado, 

para que se assegure a mais 
justa e equilibrada distribuição 
dos recursos existentes», assim 
como ao recomendar que «nas 
decisões sobre racionalização de 
custos, esteja patente que as opções 
fundamentais serão entre os “mais 
baratos dos melhores” (fármacos 
de comprovada efetividade) e 
não sobre os “melhores dos mais 
baratos”.»
A afirmação de que o Parecer 
foi «encomendado pelo Ministério 
da Saúde» é ofensiva e distancia-
se ridiculamente da realidade. 
Entre as competências do 
CNECV conta-se, por Lei, 
textualmente, a de responder aos 
pedidos de parecer solicitados 
pelo Presidente da República, 
a Assembleia da República, 
os membros do Governo, as 
demais entidades com direito a 

designação de membros e ainda 
os «centros públicos ou privados 
em que se pratiquem técnicas com 
implicações de ordem ética nas 
áreas da biologia, da medicina ou 
da saúde».  
Aguardo com serenidade, embora 
indignado, pela conclusão do 
processo que me foi movido mas 
não deixo de considerar que, 
infelizmente, qualquer que seja 
o desenvolvimento que venha 
a ter, está causado um grave 
dano de consequências difíceis 
de calcular na credibilidade 
da Ordem dos Médicos e do 
Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida. E isso é mau, 
mesmo muito mau!

Porto, 3 de outubro de 2012

médica, a defesa do direito 
dos cidadãos à participação na 
discussão de matérias que podem 
significar o desmoronar do Estado 
Social, a defesa da investigação 
e do progresso científico que 
conduz a uma medicina altamente 
qualificada, a defesa dos mais 
elementares valores e princípios 
que dignificam os médicos e os 
doentes, a defesa da eficácia e 
transparência dos mecanismos 
de auto-regulação, a defesa das 
competências médicas, a defesa 

O Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos (CNE) ao ter 
conhecimento do referido parecer 
não podia simplesmente ignorá-
lo. E não o podia fazer porque tem 
responsabilidades acrescidas em 
matérias tão importantes como 
são a defesa da qualidade dos 
cuidados de saúde e do direito 
dos doentes à saúde, a defesa 
do Serviço Nacional de Saúde, a 
defesa da formação médica em 
todas as suas vertentes, a defesa 
da ética e deontologia da profissão 

Nota Informativa do CNE sobre 
o parecer 64/2012 do CNECV 

do ‘bom senso’ e da transparência 
e eficiência na gestão das unidades 
e cuidados de saúde.
Por todos estes motivos, o CNE 
não só tinha o direito de tomar 
uma posição pública como tinha 
a obrigação de o fazer. E tinha a 
obrigação de o fazer perante todos 
os médicos e todos os cidadãos. 
Ninguém compreenderia o 
silêncio da Ordem dos Médicos. 
De resto, uma rápida leitura da 
resposta da sociedade civil ao 
desafio lançado pelo parecer 

O parecer 64/2012 do CNECV foi emitido a pedido do Ministro da Saúde e incidiu sobre a fun-
damentação ética para o financiamento de medicamentos retrovirais para doentes com VIH+, 
medicamentos oncológicos e medicamentos biológicos em doentes com artrite reumatoide. 
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do CNECV é absolutamente 
esclarecedora e termos mais 
vigorosos como os utilizados 
por Bagão Félix (“eutanásia 
financeira”) e António Arnaut 
(“É uma aberração ética e um 
absurdo médico”) são claramente 
indicadores do estado de espírito 
que de forma transversal atingiu 
toda a sociedade civil.
Neste momento já ninguém tem 
dúvidas das intenções da troika 
e do governo português no que 
diz respeito ao Estado Social. 
A refundação de que o nosso 
Primeiro-Ministro fala, e que 
ninguém sabe bem o que é,  terá 
naturalmente as suas raízes num 
Estado Social diferente, mais 
dependente da iniciativa privada 
e convencionada. A deterioração 
que está a atingir o SNS é bem 
conhecida de todos, dos doentes e 
dos profissionais de saúde. 
Em 1976 ficou consagrado na 
Constituição Portuguesa o direito 
à protecção da saúde e um SNS 
geral, universal e gratuito, em 
nome da dignidade da pessoa 
humana e do imperativo 
ético-jurídico da igualdade de 
todos perante a doença. Como 
recentemente referiu António 
Arnaut “O SNS tem sido 

indispensável numa sociedade 
que preza os direitos humanos e a 
cidadania. O seu código genético 
assenta no respeito pela dignidade 
do ser humano, na igualdade 
de acesso e tratamento e na 
solidariedade social, em que todos 
contribuimos através dos nossos 
impostos para o SNS e, quando 
precisamos, utilizamos o SNS em 
igualdade de circunstâncias. Por 
isso, a sustentabilidade do SNS é 
obrigatória e um factor decisivo 
de coesão social.” Sabemos que 
o combate ao desperdício em 
geral, está ainda distante do 
limite conhecido. É possível fazer 
mais e, sobretudo é possível 
fazer melhor. Não podemos 
continuar a aceitar a má gestão 
administrativa e clínica, com base 
muitas vezes em incompetência 
para governar uma unidade de 
sáude, um departamento ou 
um serviço. Por outro lado, nós 
médicos, não podemos nem 
devemos continuar a ignorar a 
nossa própria responsabilidade na 
esfera da qualidade e da gestão, 
encarada como uma melhoria da 
performance individual e colectiva 
que permite reduzir o erro clínico 
a níveis residuais. 
O SNS é a base do nosso Estado 

Social. A sua sustentabilidade é, 
antes de mais, uma questão de 
vontade política. De resto, é fácil 
de entender que a garantia do 
direito à saúde deve naturalmente 
ser uma das primeiras prioridades 
públicas. 
Não podemos aceitar que no 
nosso País possam existir níveis 
de acesso diferentes aos cuidados 
de saúde em função do estrato 
social ou financeiro ou outro. Os 
tratamentos que existem no País 
têm que também estar disponíveis 
para o SNS e os médicos não 
podem ser mais uma vez o bode 
expiatório de todo o sistema.
O parecer do CNECV é 
extremamente polémico sobre o 
ponto de vista ético e social. Por isso 
mesmo, o CNE decidiu, através de 
uma averiguação interna, solicitar 
aos Colegas a fundamentação das 
posições que defenderam, não 
apenas aquelas que são referidas 
no artigo do Dr Rosalvo, que 
respeitamos, mas sim de todos os 
princípios que constam do Parecer. 
O CNE esclarece que não é da sua 
competência instaurar processos 
disciplinares (artº 6º do DL 217/94).
O CNE estará sempre disponível 
para defender o direito dos doentes 
à saúde. Com transparência, com 
honestidade, com respeito, com 
conhecimento, com coragem, com 
determinação e sem medo. Resta-
nos, por agora, apelar a todos os 
colegas “que a ética e qualidade 
dos actos médicos praticados 
prevaleça sobre todas as outras 
matérias, porque dependem mais 
de nós, médicos, e menos dos 
outros”.

Novembro de 2012.
O CNE.
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Crítica de algumas normas 
de orientação clínica (NOCs)
Algumas considerações bioéticas prévias: Muito importante na discussão do tema deste artigo, 
é o chamado princípio bioético da não-maleficência. Este conceito está contido na frase latina 
“primum non nocere” e poderá ser traduzido como “em primeiro lugar não fazer o mal”. A impor-
tância capital dada a este princípio, não é o resultado de considerações abstractas ou metafísicas, 
mas sim a aprendizagem histórica realizada pelos médicos e seus erros, como ficará patente 
mais à frente, com exemplos concretos. 

Medicina preventiva (prevenção 
primária e secundária)
No seguimento do que foi dis-
cutido antes, os médicos devem 
exigir um alto nível de evidência, 
de que as estratégias preventivas 
propostas, como o rastreio pre-
ventivo, aconselhamento, quimio-
prevenção e imunização previ-
nem a doença, sabendo que todas 
as intervenções têm perigos. De 
facto, agir de forma preventiva 
sobre pessoas saudáveis assinto-
máticas exige um elevado nível de 
evidência em como os benefícios 
ultrapassam os malefícios.1-4

A esta discussão não poderá ser 
ausente o argumento económi-
co. Assim, sabendo-se que os re-
cursos disponíveis para a saúde 
são limitados, e que existem uma 
série de intervenções comprova-
damente benéficas, que não estão 
a ser aplicadas por motivos eco-

nómicos, não será razoável apli-
car recursos em intervenções cujo 
resultado em termos de somató-
rio benefícios/malefícios não está 
solidamente estabelecido. É desta 
forma que quando confrontados 
com a escolha de que interven-
ções preventivas aplicar, devemos 
optar por aquelas em que existe 
evidência de que os benefícios ul-
trapassam os malefícios.
A Medicina Baseada na Evidência, 
é uma Medicina mais rigorosa e 
fiável que oferece uma segurança 
e solidez não atingível pelas for-
mas tradicionais de estar e fazer 
Medicina. É desta forma que os 
tradicionais consensos, guidelines 
de especialistas, prática habitual e 
opiniões não se constituem como 
Medicina Baseada na Evidência.5 
De seguida veremos um exemplo 
concreto do que acontece quando 
não é usada evidência de elevada 

qualidade, no contexto que nos in-
teressa nesta discussão, ou seja, a 
prevenção primária e secundária, 
assim como poderemos assistir ao 
apelo do primado do princípio da 
não maleficência, que não foi devi-
damente respeitado.

Terapia de Substituição Hormonal
Em relação à terapia de substitui-
ção hormonal para a prevenção 
de osteoporose e doença coronária 
após a menopausa, houve reco-
mendações a favor desta medida 
não baseadas em evidência de 
qualidade, e no final, levou a que 
centenas de milhares de mulhe-
res fossem expostas a esta terapia 
prejudicial, durante anos, prova-
velmente levando a milhares de 
enfartes de miocárdio, tromboses 
venosas profundas, AVC´s e can-
cros da mama de outra forma evi-
táveis.1,5

op in iãoo
Nuno Sanches de Almeida Machado

Licenciado em Medicina
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NOC  sobre exames laborato-
riais na gravidez de baixo risco 
(n.º037/2011 de 30/09/2011)
Rastreio da toxoplasmose
Na norma em análise é referida a 
necessidade da realização da sero-
logia (IgG e IgM) para a toxoplas-
mose em todas as mulheres grá-
vidas não imunes (ou cujo estado 
imunitário seja desconhecido) no 
1º,2º e 3º trimestre da gravidez.6
O autor gostaria de referir aqui 
que este rastreio não é recomen-
dado nos EUA na gravidez de bai-
xo risco para toxoplasmose, devi-
do a altos níveis de falsos positi-
vos nos testes serológicos para a 
toxoplasmose, na eficácia variável 
ou incerta dos meios de tratamen-
to da toxoplasmose no sentido de 
evitar a infecção congénita (espi-
ramicina, sulfonamidas e pirime-
tamina), dos riscos do próprio tra-
tamento medicamentoso no feto e 
mãe, dos riscos de realização de 
amniocentese para confirmação 
de infecção no feto e da baixa in-
cidência da infecção nos EUA.1,7,8 
É desta forma que alguns autores 
determinaram que o rastreio uni-
versal acarreta mais malefícios 
que benefícios para o feto.9 Assim, 
apesar do rastreio aparentemente 
poder diminuir o número de in-
fecções congénitas, por cada caso 
evitado, utilizando o tratamento 
médico (sulfonamidas e pirimeta-
mina), 18,5 gravidezes adicionais 
são interrompidas.9 E se ocorrer 
interrupção voluntária da gra-
videz em caso de presumível in-
fecção 12.5 gravidezes adicionais 
são interrompidas por cada caso 
evitado.9 Isto em comparação 
com a estratégia de não rastrear 
esta doença na gravidez.
É desta forma notória a falta de 
informação na fundamentação 
científica desta norma em relação 
à incidência de toxoplamose con-
génita em Portugal e percenta-
gem de mulheres portuguesas em 

idade fértil imunes em relação à 
toxoplasmose.
Concluindo, não é apresentada 
na fundamentação científica da 
norma, evidência científica de 
qualidade em como os benefícios 
deste rastreio superam os male-
fícios, sendo que muitos autores 
consideram que os malefícios ul-
trapassam os benefícios.

Rastreio de Diabetes Mellitus 
Gestacional
De acordo com a Norma n.º 
007/2011 de 31/014/2011 deverá 
ser efectuado o rastreio de dia-
betes gestacional em todas as 
grávidas e na sua fundamentação 
aparece que “Está inequivocamen-
te demonstrado que o controlo da 
glicemia durante a gravidez dimi-
nui as complicações maternas e a 
mortalidade e morbilidade peri-
natais. Este benefício é tanto maior 
quanto mais precocemente for re-
alizado o diagnóstico e iniciado o 
controlo metabólico.”,10 sendo que 
para a primeira frase transcrita é 
apontado como referência biblio-
gráfica o estudo ACHOIS.11

Gostaria agora de fazer notar 
que para a USPSTF a evidência 
existente é insuficiente para de-
terminar se os benefícios deste 
rastreio ultrapassam os malefícios 
(Recomendação I). De acordo com 
os documentos justificativos da 
USPSTF para este rastreio, o estu-
do ACHOIS apenas permite con-
cluir que a intervenção na diabetes 
gestacional melhora alguns indi-
cadores de saúde, mas como não 
permite diferenciar, não permite 
concluir se isto acontece (e em que 
peso relativo) devido ao controlo 
glicémico ou ao controlo de peso.12

A USPSTF não encontrou evidên-
cia de qualquer benefício signifi-
cativo, em relação a este rastreio.
NOC sobre exames ecográfi-
cos na gravidez (n.º 023/2011 de 
29/09/2011)

Nesta norma determina-se a rea-
lização de ecografias obstétricas 
de rotina no 1º, 2º e 3º trimestre 
de gravidez.13

De facto a ecografia obstétrica 
possui numerosas indicações 
que revelam utilidade diagnós-
tica e terapêutica, muito ajudan-
do o médico que acompanha a 
gravidez, com benefícios claros. 
Porém os estudos não suportam 
a realização de ecografia obstétri-
ca de rotina na gravidez de baixo 
risco, embora esta seja hoje utili-
zada de forma generalizada devi-
do, também, às grandes pressões 
sociais para que assim seja.1
O ensaio clínico randomizado 
RADIUS avaliou o uso da ecogra-
fia de rotina em 15151 grávidas 
de baixo risco e não encontrou 
diferenças na mortalidade perina-
tal, peso à nascença ou nascimento 
pré-termo face a uma estratégia 
de pedido de ecografia obstétrica 
apenas quando indicada ou jul-
gada importante pelo médico que 
segue a gravidez.14 Também neste 
estudo, não foram encontradas di-
ferenças significativas em relação 
à detecção de malformações com 
consequente interrupção da gravi-
dez dentro do limite legal da maio-
ria dos estados americanos no ano 
da realização do ensaio clínico -24 
semanas.
De facto também a USPSTF em 
1996 recomendou contra a uti-
lização por rotina da ecografia 
obstétrica no 3º trimestre e não 
encontrou evidência suficiente 
em relação ao seu uso no 2º tri-
mestre, tendo no entanto inacti-
vado a sua recomendação, apa-
rentemente devido ao uso gene-
ralizado apesar da sua posição.15

NOC sobre abordagem terapêuti-
ca da HIPERTENSãO ARTERIAL 
(HTA) (n.º026/2011 de 29/09/2011)
Nesta norma é referido que 
no tratamento da HTA de ris-
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co acrescido moderado, alto ou 
muito alto deverão ser usadas 
associações de medicamentos, 
preferencialmente: a) diuréticos 
tiazídicos com modificadores do 
eixo renina-angiotensina ou b)
bloqueadores da entrada de cál-
cio com modificadores do eixo 
renina-angiotensina.16

O autor gostaria de referir um 
ensaio clínico randomizado que 
potencialmente terá implicações 
na abordagem terapêutica destes 
doentes e que constitui uma no-
vidade/desafio na compreensão 
e tratamento da HTA. 
No ensaio clínico Avoiding Car-
diovascular Events through Combi-
nation Therapy in Patients Living 
with Systolic Hypertension 11506 
pacientes hipertensos foram ran-
domizados para tratamento com 
benazepril/amlodipina ou bena-
zepril/hidroclorotiazida, tendo 
resultado que a combinação be-
nazepril/amlodipina foi supe-
rior à combinação benazepril/
hidroclorotiazida na redução do 
risco de eventos cardiovascu-
lares, para idêntica redução da 
pressão arterial entre os grupos, 
sugerindo assim um efeito pro-
tector da combinação benazepril/
amlodipina independente da ca-
pacidade de redução da pressão 
arterial.17

NOC sobre eco-doppler arte-
rial dos membros inferiores 
(n.º034/2011 de 30/09/2011)
Nesta norma são referidos, entre 
outros aspectos, os parâmetros 
que deverão ser pesquisados e 
determinados aquando da reali-
zação de Eco-Doppler arterial dos 
membros inferiores, por exemplo 
aquando do diagnóstico diferen-
cial de claudicação intermitente/
dor do membro inferior. Um des-
tes parâmetros de quantificação 
obrigatória é o Índice de Pressão 
Tornozelo-Braço (ABI do inglês 

Ankle-Braquial Index) aparente-
mente (pela redacção da norma 
em análise) apenas em repouso.18

Será importante a inclusão, no 
contexto clínico supra-citado 
(diagnóstico diferencial de clau-
dicação intermitente), da realiza-
ção da determinação do Índice 
de Pressão Tornozelo-Braço após 
e durante caminhada padroniza-
da em tapete rolante, após deter-
minação em repouso do Índice 
de Pressão Tornozelo-Braço com 
resultado normal, pois desta for-
ma aumentamos a sensibilidade 
do teste para o diagnóstico de 
claudicação intermitente devido 
a doença arterial periférica.1,2

Algumas críticas genéricas so-
bre as novas noc´s no campo da 
prevenção primária e secundária 
nos cuidados de saúde primários 
Existe uma série de critérios es-
tabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para 
avaliação da adequação de um 
rastreio de uma determinada 
doença numa dada população.19 
Estes critérios são:
1- A doença em causa deverá 
constituir um problema impor-
tante de saúde
2- A história natural da doença 
deverá ser bem conhecida
3- Deverá existir uma fase preco-
ce detectável da doença
4- O tratamento na fase preco-
ce deverá ser mais benéfico que 
numa fase tardia
5- Os testes deverão ser aceitáveis
6- Os intervalos de repetição dos 
testes deverão ser especificados
7- O Sistema de Saúde deverá ser 
capaz de dar resposta às exigên-
cias acrescidas decorrentes do 
rastreio da doença
8- Os malefícios físicos e psicoló-
gicos deverão ser menores que os 
benefícios
9- Os custos deverão ser relacio-
nados com o nível de benefícios

op in ião
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No primeiro critério entra a in-
formação relativa à incidência e 
prevalência da doença na popu-
lação (entre outros factores). Este 
critério é especialmente impor-
tante, pois um dado rastreio terá 
mais benefícios do que malefícios 
numa determinada incidência 
e prevalência da doença, e terá 
(eventualmente) mais malefícios 
que benefícios num outro con-
texto de incidência e prevalência 
da mesma doença. Por exemplo, 
o rastreio de gonorreia nos EUA 
em mulheres de maior risco apre-
senta mais benefícios que malefí-
cios, enquanto o mesmo rastreio 
em mulheres de risco mais baixo 
apresenta mais malefícios que 
benefícios (ou equivalência entre 
benefícios e malefícios) não sen-
do por isso recomendada.20 Assim 
aquando da transposição de um 

rastreio com mais benefícios que 
malefícios nos EUA para Portugal, 
por exemplo, será imprescindível 
saber a incidência e prevalência 
da doença em causa no nosso país, 
pois poderá dar-se o caso de que o 
rastreio seja globalmente benéfico 
nos EUA e globalmente prejudicial 
em Portugal. Assim, estudos de in-
cidência e prevalência recentes e 
rigorosos das doenças em causa 
nos rastreios, no nosso país, são 
absolutamente necessários na de-
terminação da adequação de um 
dado rastreio à nossa realidade. 
Infelizmente esta informação não 
está disponível, na fundamenta-
ção científica, de muitos dos ras-
treios sugeridos nas novas NOC´s.
Gostaria também de referir que 
os restantes critérios acima referi-
dos não são analisados de forma 
explícita e transparente na funda-

mentação científica que sustenta 
muitas das NOC´s em análise.
Seria sem dúvida uma importan-
te melhoria da fundamentação 
científica dos rastreios sugeridos 
nas NOC´s, a utilização do mo-
delo de fundamentação usado 
pela USPSTF, (que poderá ser 
consultado gratuitamente no seu 
site) para cada rastreio recomen-
dado ou não recomendado.

Reflexões a realizar para o futuro
Por fim será importante uma re-
flexão sobre os potenciais peri-
gos de tornar normativo o ideal 
ou o óptimo, sobretudo dado o 
grande volume de normas que 
estão a ser produzidas, ou mes-
mo, a razoabilidade de tornar 
normativo condutas não su-
portadas por sólida evidência 
científica.



Carta ao editor a propósito de 
um artigo sobre Testamento Vital
A título excecional decidi escrever uma carta ao editor a propósito de um artigo publicado na 
última Revista da Ordem dos Médicos e intitulado Testamento Vital – Alguns Reparos à Lei, na 
Perspetiva Clínica da autoria do Prof. Daniel Serrão.
Não está em causa, obviamente, emitir qualquer opinião sobre o conteúdo substantivo do artigo. 
Numa sociedade plural e democrática existe um direito inalienável à liberdade de expressão, pelo 
que todas as opiniões são válidas e devem ser tidas em consideração.

o
Rui Nunes

Professor Catedrático da Faculdade de Medicina do Porto
Presidente da Associação Portuguesa de Bioética 
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Caros Colegas. 

O que me leva a escrever esta carta 
ao editor é que não é transcrita a 
verdade dos factos no referente 
ao processo que originou a atual 
lei sobre o testamento vital.  
De facto, o assunto começou 
a ser debatido a partir de 
uma proposta da Associação 
Portuguesa de Bioética (APB) em 
2006 – PROJECTO DE DIPLOMA 
N.º P/06/APB/06 QUE REGULA 
O EXERCÍCIO DO DIREITO 
A FORMULAR DIRETIVAS 
ANTECIPADAS DE VONTADE 
NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO 
DE CUIDADOS DE SAÚDE E 
CRIA O CORRESPONDENTE 
REGISTO NACIONAL – e cujos 
relatores foram eu próprio e a 
Profª Helena Pereira de Melo 
(Professora da Faculdade de 



Direito da Universidade Nova 
de Lisboa).
Na sequência desta proposta 
enviada à Assembleia da 
República, e extensivamente 
noticiada na comunicação social, 
o Conselho Nacional de Ética 
para as Ciência da Vida de então 
mostrou uma enorme relutância 
em relação a esta problemática, 
tal como se pode apreciar na ata 
ou nos registos áudio da 157ª 
reunião do CNECV ocorrida em 
6 de julho de 2009.  
É na sequência da proposta 
da Associação Portuguesa de 
Bioética que o Partido Socialista, 
e bem, efetua em 2009 uma nova 
proposta, facto este que pode 
ser corroborado pela Dra. Maria 
de Belém Roseira, deputada do 

Partido Socialista que liderou 
este processo legislativo na 
Assembleia da República. 
Tratava-se de uma proposta 
diferente daquela que a APB 
efetuou. No entanto, defendi-a 
na ocasião porque entendia que 
o mais importante era existir 
em Portugal uma lei moderna 
sobre uma problemática da 
maior importância ético/social, 
independentemente de quem a 
propunha.
É verdade que, na ocasião, o 
Conselho Nacional de Ética para 
as Ciência da Vida efetuou uma 
severa análise desta proposta 
do Partido Socialista. E com isso 
perderam-se 3 anos. Só em 2012 
é que a lei foi definitivamente 
aprovada, e por unanimidade 

dos deputados à Assembleia da 
República. Unanimidade que 
demonstra, aliás, que não se 
tratava de um tema fraturante e 
que não existiu motivo plausível 
para este atraso de vários anos.  
Em síntese, sendo esta a verdade 
histórica – que os registos oficiais, 
as audições parlamentares e os 
inúmeros relatos da comunicação 
social comprovam –, o Conselho 
Nacional de Ética para as Ciência 
da Vida foi, de facto, uma 
importante força de bloqueio em 
Portugal à existência de uma lei 
sobre o testamento vital. 

Mas, ainda assim, não conseguiu 
evitar esta importante conquista 
civilizacional.

pub l i c idade
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Cuidados paliativos domiciliários
uma miragem?
O modelo de Medicina actual, resultou do fenómeno de transição epidemiológica subjacente à 
mudança no modelo das doenças e que decorreu da melhoria dos indicadores de saúde relacio-
nados com as condições socio-económicas e estilos de vida. Assistiu-se ao declínio das doenças 
trasmissíveis e de carácter agudo face às quais o objectivo principal era a cura e ao emergir das 
doenças cronico-degenerativas cujo o objectivo é sobretudo a prevenção, dada a morbi-mor-
talidade prematura que condicionam. Assim, apesar do aumento da esperança média de vida, 
o cuidado ao doente crónico tornou-se um elemento importante no contexto da saúde pública. 
Por este motivo, os doentes em fase terminal e respectivas famílias têm sido considerados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma unidade que carece de apoio e suporte através 
de uma abordagem adequada e particular.

Em 1990 a OMS divulgou o 
conceito de Cuidados Paliativos 
(CP), como sendo cuidados 
destinados a oferecer melhor 
qualidade de vida aos doentes 
portadores de doença crónica 
grave incurável e progressiva 
(DCGIP) e suas famílias, e 
que tomam como princípios 
basilares: “afirmar a vida e aceitar 
a morte como um processo normal, 
sem promover a sua antecipação 
ou o seu atraso; melhorar o bem-
estar e a qualidade de vida dos 
doentes, através de uma abordagem 
holística do sofrimento (físico, 
psicossocial e espiritual);abranger 
as necessidades das famílias e 
cuidadores, durante a doença, no 

fim de vida e no luto.”
Em Portugal o despertar para 
este tipo de cuidados toma 
uma expressão mais marcada 
aquando a sua inclusão no 
Plano Nacional de Saúde 2004-
2010. Em 2005 é divulgado o 
Programa Nacional de Cuidados 
Paliativos a implementar em 
todas as Assoçiações Regionais 
de Saúde (ARS). De entre 
os objectivos contemplados 
neste programa constam a 
capacitação das famílias para a 
prestação de cuidados informais 
e a implementação dos CP 
em regime de internamento, 
ambulatório e no domicílio. 
No entanto, mesmo após 

tentativa de operacionalização 
destes pressupostos com a 
criação, em 2006, da Rede 
Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados (RNCCI), 
que abrange os CP, as respostas 
do Sistema Nacional de 
Saúde (SNS) continuam a ser 
escassas para as crescentes 
necessidades deste tipo de 
cuidados. Muitos doentes 
portadores de DCGIP com 
necessidades de CP, continuam 
a ocupar desadequadamente 
camas hospitalares em serviços, 
sem vocação nem treino na 
gestão do sofrimento do doente 
e da família, submetidos a 
encarniçamento terapêutico 
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com objectivos curativos, que 
não lhe oferecem quaisquer 
benefícios ou qualidade de 
vida. Por outro lado, os altos 
custos financeiros com os 
internamentos prolongados, 
exigem uma optimização de vagas 
hospitalares, particularmente 
no contexto socio-económico 
que atravessamos. Mas esta 
optimização só será possível 
com a adopção de medidas, 
tais como o encaminhamento e 
adequação do plano de cuidados 
destes doentes para o domicílio 
sempre com a salvaguardada 
dos interesses das partes 
mais vulneráveis, doente e 
cuidador. Por este motivo, o 
apoio domiciliário prestado 
por Equipas Comunitárias de 
Suporte em Cuidados Paliativos 
(ECCP) é imprescindível! 
O impacto no doente e na 
família do diagnóstico de 
DCGIP, traduz-se numa 
experiência antecipatória de 
perda à qual estão subjacentes 
várias reacções adaptativas que 
podem condicionar alterações 
na organização e funcionamento 
familiar. Lidar com a mudança, 
com a sobrecarga, com a 
redefinição dos papeis familiares 
e ajustar expectativas com 
definição de novos objectivos 
e de um novo sentido para 
o dia-a-dia, constituem um 
verdadeiro desafio de  enorme 
impacto físico e emocional. 
Cuidar no domicílio implica 
por parte de profissionais 
especializados  na área dos 
CP uma correcta avaliação  da 
capacidade física, psíquica 
e emocional da família para 
cuidar de um doente terminal. 
Por isso, a escolha do cuidador 
deverá ser livre e com suporte 
de informação clara e credível 
de modo a desmistificar  os 
“medos do cuidador”. Por 

outro lado, é necessário 
avaliar a sua capacidade de 
exucação de tarefas e a sinais 
de sobrecarga. Isto exige 
disponibilidade da equipa que 
se prevê interdisciplinar e da 
qual, doente e cuidador, devem 
fazer parte integrante.
Infelizmente, a minha realidade 
nos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) evidencia 
uma carência enorme, para não 
falar de inexistência de ECCP, 
o que face às necessidades 
comunitárias me faz sentir a 
atravessar o deserto...onde 
muitas vezes tudo não passa 
de uma miragem! Por muito 
esforço que os profissionais 
dos CSP desenvolvam no apoio 
a estes doentes e famílias, este 
continua a ser insuficiente, 
porque os cuidados paliativos 
exigem profisionais com uma 
grande disponibilidade e 
formação específica. Embora a 
Medicina Geral e Familiar, no 
compromisso das competências 
que a definem, deva ser parceira 
no acompanhamento destes 
doentes não pode continuar 
sozinha a “segurar as pontas” 
e a “remediar” insuficiências 
numa área tão delicada como 
são os CP.
Segundo um artigo de 2009 do 
enfermeiro Luís Capelas, membro 
da Associação Portuguesa de 
Cuidados Paliativos (APCP), 
sobre as necessidades de ECCP 
em Portugal, seriam necessárias 
106 equipas. No entanto, diz o 
mesmo artigo:“... em Portugal, 
ao nível dos cuidados paliativos 
domiciliários, estamos muito aquém 
(actualmente 5 equipas e nenhuma 
delas funcionando 24h/dia) do 
que é minimamente aconselhado 
e preconizado internacionalmente 
para o garante da acessibilidade 
e qualidade de um Programa 
Nacional de Cuidados Paliativos.”

O que tem contribuído para 
este quadro tão negro?
Os CP por si só no seu conceito 
são um desafio para a cultura 
e visão contemporânea sobre 
a morte e continuam a ser 
paradigma da medicina actual, 
com poucos profissionais 
sensibilizados e motivados para 
adquirirem formação específica 
na área. No entanto, acredito 
que a realidade e o crescente 
aumento do número destes 
doentes vai necessariamente 
mudar mentalidades, exigir 
mudança de atitude e redefinir 
prioridades. 
Na minha opinião, o grande 
problema a exigir resolução 
imediata reside sobretudo 
na burocratização e na defi-
ciente coordenação intra e 
interinstitucional nos diferentes 
níveis de cuidados. A RNCCI 
foi criada no sentido de 
operacionalizar eficazmente os 
objectivos traçados também 
para os CP, mas a verdade é 
que ainda há muito a fazer para 
“desenredar” e nortear todos 
protagonistas da história.
Acredito que as soluções existem 
e que passam pela formação, pela 
acção e pela desburocatrização. 
Mesmo perante obstáculos 
que se possam apresentar 
intransponíveis, estamos a falar 
de uma luta pela Dignidade da 
Pessoa Humana, o que por si 
basta para não desistir... até 
porque e citando Antoine Saint-
Exupery:“...Aqueles que passam 
por nós, não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de 
si, levam um pouco de nós...”.
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1º Seminário Nacional de Biodireito: 
Bioética - que Legislação?
A Associação Portuguesa de Bioética e o Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto realizaram no Hospital de S. João, Porto, em 13 de julho, o 1º Seminário 
Nacional de Biodireito, subordinado ao tema “Bioética. Que Legislação?”. Já me habituei a estar 
presente a estes eventos científicos efectuados na cidade do Porto, com um duplo objectivo, quer na 
qualidade de cidadão, quer na qualidade de profissional de saúde, particularmente ligado à área da 
infertilidade masculina, desde 1986 quando abri a 1ª Consulta de Andrologia no Serviço de Urologia 
do Hospital Geral de Santo António, Porto, após um estágio em Barcelona, na Fundação Puigvert.

Temas diversificados na progra-
mação, bem seleccionados, de 
actualidade relevante em face 
da imagem evolutiva, constante, 
célere e permanente da ciência 
médica e das normas que o 
binómio Direito/Medicina não 
pode marginalizar.
A Mesa-Redonda – Direito, 
Genética e Reprodução, moderada 
pelo Professor Doutor Rui Nunes 
merece-me a mais profunda 
e objectiva análise, por razões 
óbvias, da minha vivência de 
urologista particularmente na 
vertente andrológica. Foi brilhante 
e extremamente elucidativa e 
educativa a 1ª intervenção da 
Professora Doutora Stela Barbas, 
Lisboa, com o tema “Informação 
genética pessoal e terapia génica”. 
De fluidez fácil no domínio da 
palavra, muito clara e precisa, 
tonalizando a sua voz na vivência 

conceptual das suas ideias, o 
que fazia prender a atenção da 
assistência, fundamental quando 
não se recorre ao pequeno ecrã 
para projecção de conceitos da 
palestra proferida. A temática 
“Informação Genética Pessoal” 
transporta muitos atritos bioéticos, 
de diversa índole, que não 
dispensa directrizes emanadas do 
Biodireito. Valorizou o binómio 
Biodireito/Medicina em função dos 
enormes avanços da biotecnologia, 
de acordo com normas éticas 
sensatas, equilibradas, não 
chocantes e aplicáveis. Ao 
abordar a informação genética 
pessoal, realçou a problemática 
da divulgação destes dados, 
com ênfase para as questões 
laborais e seguros. Em seguida, 
ao referenciar o somático e o 
genético, equacionou o terreno 
da terapia germinativa em 

função da informação genética 
do embrião. Aliás, já é possível, 
mediante a colheita de sangue da 
mãe, obter o estudo do DNA do 
embrião e corrigir determinadas 
alterações confirmadas pela 
ecografia do embrião, na vertente 
somática e sexual. Em Centros de 
referência, a hiperplasia congé-
nita da suprarrenal feminina é 
diagnosticada in útero com a, 
ecografia e com confirmação do 
estudo do sangue em colheita 
da mãe, sendo imediatamente 
tratada para impedir a virilização, 
evitar problemas de infertilidade 
e estabelecer uma harmonia 
entre o sexo e a identidade 
sexual. Na realidade, os avanços 
biotecnológicos são tão céleres e de 
uma dimensão invulgar, que não 
é fácil acompanhar, justificando 
amplamente uma abordagem 
multidisciplinar, com uma leitura 
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científica diversa e selectiva. Num 
dos últimos Jornais “The Cell”, os 
investigadores da Universidade 
de Stanford sequenciaram 
pela 1ª vez o genoma do 
espermatozoide humano, desta-
cando a sua importância em 
oncologia, infertilidade e outras 
alterações. De igual modo, cita-
se a possibilidade de num futuro 
muito próximo da colheita de 
células germinativas jovens, em 
idade prépuberal, respectiva 
maturação da linha germinativa 
com ulterior conservação, em 
situações de patologia oncológica 
da criança, contrariando os 
efeitos negativos das drogas nas 
células da linha espermática. 
Terminou a sua magnífica e 
educativa exposição com uma 
citação sobre a informação 
genética e a privacidade. Este 
tema foi amplamente abordado 
pela Professora Doutora Helena 
Moniz, da Faculdade de Direito 
de Coimbra, com o título “Bases 
de Dados Genéticos”. Realçou 
a importância da existência de 
base de dados genéticos, numa 
perspectiva profiláctica, da defesa 
da saúde do ser humano, admitindo 
a existência de privacidade com 
consentimento. Trata-se de uma 
matéria extremamente sensível 
quanto à sua utilização e aos fins a 
atingir com a obtenção dos dados, 
com uma profunda reflexão 
para os empregadores ou para 
os seguros. A privacidade não se 
deve invadir, ainda que tenhamos 
de desenhar o mundo actual 
competitivo e selectivo em que 
nos encontramos mergulhados. 
Trata-se de um tema que exige 
muita sensatez e profundidade 
ética, ética de responsabilidade e 
ética partilhada, de não ouvimos 
falar neste Seminário. Na bioética 
os problemas são cada vez mais 
profundos e delicados, com uma 
maior e mais complexa dimensão 

na sociedade, por causa dos 
avanços biotecnológicos e que o 
investigador nem sempre respeita, 
esquecendo esta vertente ética, 
a ética da intenção e a ética da 
responsabilidade. O investigador 
frequentemente trabalha à margem 
da bioética, procurando apenas 
obter a glória da sua descoberta, 
como um marco histórico, sem 
outras implicações. Com efeito, 
a ética da responsabilidade leva-
nos à ética das consequências, sem 
esquecer que qualidade e ética se 
potencializam. Neste momento, 
no Estados Unidos da América 
do Norte com prós e contras de 
especialistas nesta matéria, sobre 
a protecção da patente genética, 
da legalidade da obtenção de 
patentes do material genético, com 
uma vertente económica muito 
discutível perante um cidadão que 
não tem capacidade para pagar a 
licença da patente. Pensamos que a 
discriminação no trabalho que daí 
pode resultar deverá ser combatida 
por associações específicas que 
defendam o trabalho adaptado. 
Esta intervenção, na parte da 
discussão, permitiu ao autor 
destas linhas recordar a criação da 
1ª Comissão para legislar sobre as 
técnicas de Reprodução Médica 
Assistida (RMA), nomeados 
pelo Ministro da Justiça Dr. Luís 
Raposo e pela Ministra da Saúde 
Dr.ª Leonor Beleza em 1986, 
se a memória não me atraiçoa. 
Participei como andrologista, 
numa equipa multidisciplinar, 
destacando duas grandes figuras 
da área da justiça de Coimbra, os 
Professores Doutores Guilherme 
Oliveira e Pereira Coelho, com 
quem muito aprendi em matéria de 
Biodireito, figuras bem conhecidas 
da palestrante. Pensamos que, 
com a mudança do Governo, tudo 
ficou na gaveta.
Em face do que temos assistido 
na vivência profissional da 

nossa actividade na observação 
dos casais com infertilidade 
conjugal, cujo factor causal 
é masculino ou de ambos 
(40% e 20% respectivamente), 
aguardamos com enorme 
expectativa a ultima intervenção 
da Professora Doutoura Luisa 
Neto, do Porto. O tema foi 
“A Procriação Medicamente 
Assistida” Analisou vários artigos 
da lei 32/06, nem sempre com a 
merecida profundidade perante 
uma lei que em muitos pontos 
é demasiado supérflua e débil 
nos conhecimentos científicos 
de natureza médica. A citação 
que mais polémica levantou na 
assistência foi a da mãe solteira, 
dona do seu corpo e daí do direito 
de poder recorrer a estas técnicas. 
O espermatozoide também tem o 
seu dono, mas não tem capacidade 
de decisão? E a criança não terá 
direito ao seu estatuto? Em vários 
estágios realizados em Barcelona 
(em Espanha a mulher solteira 
tem fácil acesso a estas técnicas) 
pude constatar várias situações 
em que uma reflexão moral e ética 
se devem exigir, para que não 
possamos assistir a factos pontuais 
imediatos ou tardios, de grande 
e gravosa repercussão sócio-
educativa. Pensamos que também 
haveria lugar para uma análise da 
composição do Conselho Nacional 
e da importância da existência de 
um andrologista, cujo papel é vital 
nas indicações destas técnicas, 
quando o factor masculino está 
em causa e da obrigatoriedade 
dos Centros de Procriação 
também fazerem parte do Staff. 
Recordo-me de vários trabalhos 
do Professor Doutor João Luís 
Silva Carvalho, destacando “A 
creditação Europeia em Medicina 
de Reprodução e a inacreditável 
regulamentação da PMA em 
Portugal – a Europa por um 
canudo”. Recordo igualmente o 
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artigo do Professor Doutor José 
de Oliveira Ascensão sobre a lei nº 
32/06, publicado em 2007, numa 
visão meramente jurídica, mas 
indissociável da prática médica. 
Com efeito, os legisladores e 
igualmente os políticos (estes para 
uma “caça” aos votos) apreciam 
e valorizam a sua independência 
no trabalho, não manifestando 
interesse em trabalho de grupo 
multidisciplinar, ignorando o 
capital básico da ciência médica, 
sempre em transformação e de 
que as Sociedades Cientificas são 
um paradigma que não se pode 
marginalizar. Cito, por exemplo, 
que a Sociedade Europeia de 
Medicina de Reprodução e a 
Escola Europeia de Andrologia 
incluem num Centro de 
Reprodução Médica Assistida 
um andrologista como elemento 
de trabalho. Quantos Centros 
de PMA estão legalizados em 
Portugal? Conheço a existência de 
28 Centros, dos quais 19 privados. 
Quantos têm no seu staff um 
andrologista como elemento de 
trabalho? Que contactos existiram 
com as Sociedades Cientificas 
Portuguesas, particularmente 
a Sociedade Portuguesa de 
Medicina Portuguesa e a Sociedade 
Portuguesa de Andrologia para 

emitirem juízos ou opiniões 
nesta delicada temática?  Como 
fundador e antigo Presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Andrologia posso afirmar que 
nunca foi solicitado qualquer 
pedido de esclarecimento ou 
opinião nesta matéria. A ciência 
deve suportar a legislação, 
quando esta respeita a ciência. 
Citamos a lei 9/2010 de 31 de Maio, 
demasiado simplista em face de 
situações que nos podem aparecer 
numa consulta de Andrologia, 
para a avaliação da infertilidade 
e encontramos um casal XY/XY 
ou XX//XX e a ciência médica nos 
ajuda e nos permite formular uma 
orientação que satisfaça quem 
nos procura, com uma dignidade 
profissional e ética na conduta 
médica, ainda que contrariando o 
espirito da lei. A responsabilidade 
e a transparência devem, alinhadas 
ao conhecimento, comandar os 
nossos actos. O CNPMA deverá 
ser mais exigente e objectivo 
nas Auditorias aos Centros, 
com elaboração de relatórios 
complexos e elucidativos dos 
diversos procedimentos realiza-
dos e de fácil acesso a quem 
se interessa por esta temática. 
Entre nós, a responsabilidade 
está muito diluída na ignorância, 

a transparência muito escura, 
a ética muitas vezes esquecida 
e resta-nos continuar a assistir 
a um mercantilismo chocante, 
felizmente não generalizado, em 
matéria de Reprodução Médica 
Assistida. Não se pode continuar 
a fazer a avaliação da infertilidade 
masculina meramente por um 
espermograma, frequentemente 
não requisitado por um andro-
logista e passar-se para a PMA 
sem nunca ter observado 
clinicamente o doente. As técnicas 
de PMA não são as únicas armas 
para o tratamento da infertilidade, 
em face dos avanços dos factores 
etiológicos perfeitamente identi-
ficados por um andrologista 
vocacionado para a medicina da 
reprodução. Expressamente não 
foi abordada a vertente económica 
que a PMA implica.
Em suma, uma excelente sessão 
científica, onde o Direito, a 
Genética e a Reprodução foram 
abordados de uma maneira 
objectiva e precisa e um debate com 
a assistência muito esclarecedor, 
mas algumas interrogações. 
Apenas um reparo ao programa 
que deveria conter uma referência 
ao local de trabalho do palestrante.
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Nacional de Saúde (SNS), foi 
constituída a Comissão para a 
Informatização Clínica através 
do despacho nº 16519/2011, 
publicado no Diário da República 
2ª série nº 233, de 6 de Dezembro 
de 2011. A esta comissão compete 
a implementação de projectos, 
dos quais se destaca a Plataforma 
de Dados de Saúde (PDS). Este 
projecto consiste na criação de 
mecanismos electrónicos que 
permitam que a informação 
clínica, dispersamente produzida 
e armazenada, esteja ao dispor 
do utente e do profissional de 
saúde que lhe presta um serviço, 
independentemente do momento 
e do local de prestação. Será uma 
multiplicidade de dados sobre o 
utente/doente que passa a estar 
acessível ao profissional de saúde 
através de uma plataforma única. 
Os profissionais de saúde (de 
hospitais e cuidados primários) 
passam a poder visualizar a 
informação das instituições do 
SNS, o histórico dos registos 
do INEM, de registos no Plano 
Nacional de Saúde Oral, do 
receituário do utente e os dados 
que o próprio utente tenha 

“Sra. Dra. fui à urgência durante 
o fim de semana por causa das 
dores nas costas e ainda não 
consigo ir trabalhar...” conta um 
doente. Percebo que pretende 
“baixa”. Não traz informação 
clínica, mas que não estranho por 
ser frequente. Pensando em fazer 
o ajuste da medicação analgésica 
questiono sobre o que foi prescrito, 
mas o Sr. António (nome fictício) 
não sabe dizer... o que também é 
frequente acontecer com os nossos 
doentes. Mas agora, com acesso ao 
processo clínico hospitalar posso 
tentar aceder a alguma informação 
que possa ser útil. Nesta tentativa e 
sem nunca sequer ter desconfiado 
da veracidade do relato, eis que 
verifico que não há qualquer 
registo de entrada no Serviço 
de Urgência por este doente, na 
data indicada por ele indicada... 
Confrontado, acaba por admitir.  
Não será este o objectivo principal 
do acesso pelo Médico de Família 
ao processo clínico hospitalar 
dos doentes, mas o certo é que as 
vantagens não se esgotam. 
No âmbito do projecto do 
Ministério da Saúde na área da 
informatização clínica do Serviço 

Acesso ao processo clínico hospitalar, uma in-
terligação entre cuidados de saúde primários 
e secundários – o futuro presente!
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introduzido no Portal do Utente, 
como os contactos em situação de 
emergência ou a medicação que 
está a tomar. Também os meios 
complementares de diagnóstico 
realizados nos hospitais e 
Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), que estejam armazenados 
electronicamente em sistemas 
de informação, deverão ficar 
progressivamente acessíveis. No 
final, está prevista a criação de 
um Resumo Clínico Único do 
Utente que agregará então toda a 
informação relativa a cada utente. 
A disponibilização do acesso 
aos dados de saúde através 
da PDS, poderá ser efectuada 
nomeadamente por intermédio 
dos Portais do Utente, do 
Profissional, Institucional e 
Internacional. Apesar de ainda se 
encontrar em fase inicial e com 
funcionalidades restritas, o acesso 
à PDS é já possível. 
Integrado neste projecto, desde 
há alguns meses que está 
também a ser implementado a 
nível nacional a integração dos 
processos clínicos electrónicos 
entre os Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES) e os 
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hospitais públicos de cada região. 
Esta interligação é realizada 
através do Sistema de Apoio ao 
Médico (SAM) com o objectivo 
de partilhar os ficheiros 
clínicos dos doentes, dotando 
assim os Médicos de Família e 
médicos hospitalares com uma 
ferramenta de extrema utilidade 
na prestação de cuidados aos 
utentes. Actualmente, apenas 
está disponível o acesso pelo 
Médico de Família ao processo 
clínico hospitalar, mas o futuro 
será que através do processo 
hospitalar também seja possível 
ter acesso à informação registada 
nos CSP. Abrir-se-á então uma 
nova janela entre cuidados de 
saúde. É já possível aceder aos 
registos dos vários hospitais da área 
de residência do utente, de cada 
consulta efectuada, agendamento 
de consultas, episódios de urgência, 
internamentos, cirurgias,relatórios, 
exames complementares de dia-
gnóstico efectuados e, nalguns 
locais, os seus resultados. Apesar 
do acesso do Médico de Família ao 
processo clínico hospitalar ainda 
ser restrito e variável consoante 
o hospital, mostra-se essencial 
porque permite um melhor e 
mais rápido conhecimento dos 
problemas/diagnósticos do doente, 
conseguindo-se economizar meios 
e uma melhor gestão de recursos. 
Evita a duplicação de meios 
complementares de diagnóstico 
e terapêutica e ainda de custos 
administrativos (remarcação de 
consultas, referenciações).
Ao conhecermos a medicação 
prescrita ao doente nas diferentes 
consultas podemos fazer uma 
melhor gestão, evitando repetição 
de medicamentos e ainda 
diminuir o risco de interacções 
medicamentosas. Pelo acesso ao 
agendamento podemos verificar 

se o doente faltou às consultas, 
possibilitando um maior rigor 
da avaliação do cumprimento 
pelos doentes dos seus deveres 
como utentes do SNS. Outra 
vantagem será a possibilidade 
de lembrarmos os utentes das 
consultas hospitalares, bem como 
evitarmos a sobreposição de 
consultas. 
Haverá sem dúvida uma 
melhor comunicação entre 
os CSP e Secundários e esta 
interligação entre os serviços 
de saúde irá aproximar os 
profissionais.  Permitirá a troca de 
conhecimentos, porque o Médico 
de Família poderá efectuar o 
seguimento das orientações e 
procedimentos efectuados ou 
propostos àquele doente que 
referenciou. Não são raras as vezes 
que os nossos doentes nos vêm 
pedir opiniões e esclarecimentos 
sobre diagnósticos e tratamentos 
que lhe foram propostos na 
consulta hospitalar, o que muitas 
vezes se tornava difícil pois o 
utente não os sabia explicar. 
Com o acesso ao processo clínico 
conseguimos colmatar estas 
possíveis falhas de informação, 
bem como nos casos em que os 
doentes têm alta da consulta e 
não trazem informação clínica a 
acompanhar. Além de ficarmos 
a saber a gravidade da situação 
clínica e prognóstico, podemos 
ainda esclarecer os utentes quanto 
à medicação prescrita ou exames 
pedidos, no que consistem e qual 
o motivo para os terem de fazer. 
Neste sentido, torna-se fulcral o 
registo informático da informação 
clínica. Este novo “instrumento 
de trabalho” permite ainda a 
promoção do registo clínico, 
pretendendo-se que seja realizado 
de forma objectiva, sistemática, 
codificada e uniformizada. 

A codificação de sintomas, 
diagnósticos e procedimentos, é 
já prática habitual nos CSP através 
da 2ª edição da Classificação 
Internacional de Cuidados de 
Saúde Primários (ICPC-2). 
Quando dizemos aos doentes 
que temos esta nova facilidade, 
a grande maioria fica agrada-
velmente surpreendida e 
confortada pelo seu Médico de 
Família conseguir saber o que se 
passa nas consultas hospitalares 
e lhe conseguir explicar as suas 
dúvidas. Mas alguns doentes 
também já referiram que consi-
deram que esta informação 
deveria ser sigilosa e não deveria 
ter acesso. 
Estas foram algumas vantagens 
que eu identifiquei. Mas quis saber 
se era uma opinião partilhada 
pelos meus colegas. Então 
questionei, por escrito, os meus 
colegas de trabalho (Médicos 
de Família e internos) sobre a 
principal vantagem que retiram 
do acesso ao processo clínico 
hospitalar dos seus doentes. O 
acesso a informação actualizada 
(8), a poupança no pedido/
repetição de exames (5) e o acesso 
ao agendamento das consultas 
(4), foram as principais vantagens 
mencionadas. Passo a citar alguns 
exemplos: “poupança de tempo 
e dinheiro”, “melhor informação 
sobre o doente”, “saber se o doente 
está a cumprir o seguimento nas 
consultas”, “evitar repetição de 
exames”. E por último, deixo 
uma opinião que creio resumir a 
principal vantagem: “melhorar os 
cuidados prestados ao doente”.
A PDS será sem dúvida uma mais 
valia para os profissionais de 
saúde que todos os dias prestam 
cuidados em consulta, urgência ou 
internamento. 
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Lamentando este o pouco tempo 
que cada Procurador possui 
para apreciar os Pareceres dos 
seus colegas relatores e bem 
fundamentarem as suas decisões. 
O que não é questão menor.
Mas no essencial não há conflito 
de opinião final entre os 
Procuradores. O Dr. Dá Mesquita 
afirma que a presença de 
Advogado é uma consequência 
natural da Constituição. Os 
restantes subscritores do Parecer 
entendem que a presença do 
Advogado é uma consequência 
natural das normas do Código de 
Procedimento Administrativo.
E todos o justificam com base 
no princípio da necessidade, 
potencial, de aconselhamento ao 
requerente da Junta Médica. 
É singular este Parecer. Porque 
revela bem a ignorância jurídica 
do que é o exercício clínico. 

A Junta Médica é um Acto 
médico
Mas afinal o que é uma Junta 
Médica?
Comecemos por deixar claro 
que não é um organismo 
administrativo subordinado às 
regras do respectivo Código. 

Há cerca de 3 anos o Comandante 
Geral da Guarda Nacional 
Republicana decidiu autorizar 
a presença de Advogados na 
Junta Superior de Saúde daquela 
instituição.
Os Médicos desta Junta reco-
nheceram a decisão competente 
em termos de autoridade mas 
incompetente em termos clínicos. 
Porque contrária ao Código 
Deontológico dos Médicos. 
Tendo, por isso, proposto a 
apreciação do problema ao 
Conselho Nacional Executivo da 
Ordem.
O Bastonário de então, Dr. Pedro 
Nunes, confrontado com o que 
entendeu como uma decisão 
errada, pediu ao Ministério 
da Saúde para esclarecer qual 
será o enquadramento jurídico 
desta controversa decisão 
do Comandante da Guarda 
Nacional Republicana.
Este esclarecimento foi feito 
pelo Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República 
pelo Parecer nº 09/2010 relatado 
pela Dra. Maria Manuela Flores 
Ferreira com declaração de voto 
do Dr. Paulo Joaquim da Mota 
Osório Dá Mesquita.

Presença de Advogados nas Juntas Médicas

M. M. Camilo Sequeira

Coordenador do Núcleo Médico da CGA
Chefe de Serviço de Medicina Interna

A Junta não toma decisões 
administrativas. A componente 
administrativa que segue, em 
termos de execução, a sua 
decisão não é o acto da Junta. 
Apesar de ser, de facto, a 
informação (administrativa) que 
a decisão da Junta (de carácter 
clínico, especializado, no âmbito 
de uma discricionalidade compe-
tente) implicou.
A Junta Médica exerce uma 
competência especializada, clí-
nica e, porque comparativa e 
objecto de discussão entre pares, 
também social (mas na estrita 
avaliação da relevância dos 
dados semiológicos sobre a 
funcionalidade), com o objectivo 
de, em termos periciais, se 
alcançar uma interpretação do 
que é descrito por cuidadores, 
por outros eventuais parceiros 
na apreciação do quadro e pelos 
próprios membros da Junta, 
que seja consensual no seu 
fundamento.
A Junta Médica avalia contextos 
clínicos e discute-os para se 
harmonizar a sua decisão 
ao complexo das diferentes 
informações que lhe são 
propostas para análise.
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Publicamos em seguida uma reflexão sobre o Parecer 09/2010 da Procuradoria-Geral da 
República relativo à presença de advogados nas Juntas Médicas.
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As Juntas não tomam decisões 
exactas. Tomam decisões 
correctas clinicamente.
E é assim porque as Juntas 
decidem de acordo com uma 
realidade que tem de ser 
discutida entre pares para 
se escolher a conclusão mais 
coerente caso a caso. Exactamente 
como na Enfermaria se discute o 
contexto semiológico do doente 
internado e se define a estratégia 
de intervenção investigativa 
ou terapêutica cientificamente 
justificada.
Isto não significa que todos os 
processos clínicos determinam 
a mesma forma de intervenção. 
O objectivo final do modelo de 
raciocínio clínico é que é, de 
facto, comum a todos. Mas a 
forma de o alcançar não tem que 
o ser.
Esta regra absolutamente essen-
cial do pensar sobre o doente e 
sobre a doença (elementos de 
análise que não são coincidentes) 
é o próprio do acto médico seja 
qual for a circunstância em que 
ele tenha de ser executado.
E é tão importante que na Caixa 
Geral de Aposentações, onde os 
pedidos de Junta de Recurso têm 
de ser apoiados numa justificação 
clínica que dará ou não razão ao 
pedido, foi decidido que “sempre 
que um Médico se disponha a 
representar um requerente de 
Recurso na respectiva Junta 
esta fica automaticamente 
justificada.”
Por definição. E porquê? 
Porque se entende que um 
Médico pode “não querer, ou 
simplesmente sentir-se impedido 
de, dar uma determinada infor-
mação por escrito”, ou “pode 
não se achar com capacidade 
para informar em relatório, 
adequadamente, o que acha rele-
vante no requerente doente”, 
ou “pode pura e simplesmente 

considerar que o quadro semio-
lógico deve ser discutido directa 
e pessoalmente com outros 
Médicos cuja relação com o 
doente não é terapêutica mas 
pericial”.
Será, neste caso sim, uma 
circunstância onde o aconse-
lhamento tem sentido. Mas este 
apenas como forma de melhor 
orientar a anamnese, pelo me-
nos, no entender do Médico 
cuidador. Claro que nunca será 
um aconselhamento sobre o que 
o requerente doente pode ou não 
pode (deve ou não deve) dizer à 
Junta. 
Esta possibilidade retiraria ao 
acto médico pericial toda a sua 
qualificação porquanto quer a 
história clínica, quer a avaliação 
do exame objectivo, quer a 
avaliação de todos os elementos 
de Semiótica (os exames comple-
mentares) são essenciais para a 
construção da decisão. 
Esta realidade nem agora, em 
que a Semiótica Laboratorial 
domina a anamnese (sem que 
isso, em meu entender, signifique 
melhoria assistencial. Trata-se de 
uma modificação que “é filha” 
de um admirável progresso 
tecnológico associado quer 
ao que se designa “Medicina 
defensiva” quer ao que se 
designa “Obstinação médica” 
que ainda não provaram ser 
modelos de progresso) deixou de 
ser o suporte teórico e prático do 
exercício da análise de queixas, 
da interpretação de sofrimentos, 
da procura de tratamento para 
as múltiplas expressões do não 
estar bem.    

A Perícia Médica é uma 
competência… médica
A Perícia Médica, que se pratica 
em Juntas, é uma das expressões 
do trabalhar profissional que 
“faz” o Médico. E a sua comple-

xidade é o motivo porque se 
continua a defender que deve 
ser realizada por Médicos 
treinados no exercício clínico, 
com formação especializada 
em áreas abrangentes (daí a 
minha insistência em preferir 
especialistas em Medicina Inter-
na ou Médicos Generalistas 
experientes), com sensibilidade 
social e capacidade para discutir 
a semiologia e as implicações 
desta sobre o tipo de função que 
cada requerente possui.
Sempre em termos comparativos.
É nesta actividade especializada 
que os Procuradores consideram 
adequada a presença de 
Advogado “tendo em vista 
o aconselhamento” e como 
parece decorrer do artigo 20 da 
Constituição, no número 2, no 
entender do Dr. Dá Mesquita. 
Reflictamos sobre o que se 
passa na consulta médica. Nesta 
podem estar presentes outras 
pessoas além do próprio doente 
se esta for a sua vontade.
(E, neste tempo conflitual com 
muita desta conflitualidade 
criada artificialmente, até alguns 
Médicos querem ter junto de si, 
pelo menos nalgumas consultas, 
um Enfermeiro, profissional 
obrigado ao mesmo sigilo 
profissional que o Médico, para 
tentar evitar qualquer potencial 
aborrecimento resultante de má 
interpretação do seu agir como 
clínico). 
Naturalmente que o acompa-
nhante do doente pode ser um 
Advogado se essa for, repito, a 
sua vontade. Mas também é claro 
que se o Médico for informado 
de que o potencial doente só 
aceita ser consultado na presença 
de um Advogado tem todo o 
direito de dizer que, nesse caso, 
terá que procurar outro Médico. 
E se porventura não houver 
outro Médico disponível então 
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o potencial doente terá ou de 
prescindir da sua vontade e 
aceitar as condições em que o 
Médico faz a consulta … ou não 
será consultado. 
Mas vale a pena salientar que 
mesmo em consulta o Médico 
também pode recusar a presença 
de outra pessoa em gabinete 
“mesmo contra a vontade do 
doente” e mesmo que seja um 
familiar, amigo ou confidente e 
não um Advogado.
Acontecerá raramente numa 
primeira consulta. Mas não é 
invulgar numa das seguintes. 
O Médico na sua investigação 
carece de informações pessoais 
que o doente pode não querer 
expôr. E este não sabe o que o 
Médico lhe irá perguntar. Mas 
o Médico também não sabe se 
aquele acompanhante pode 
tomar conhecimento sobre o 
assunto particular acerca do qual 
o vai inquirir. E nem sequer o 
facto de o interrogado se recusar 
a responder justifica a presença 
do terceiro. Porque essa recusa 
só será conhecida depois de ser 
feita a pergunta.
Esta mesma realidade objectiva 
pode ocorrer numa Junta 
Médica. O requerente quer ser 
acompanhado por um Advogado 
mas não quer ser interrogado 
sobre particulares que acha que 
não devem ser conhecidos por 
esse Advogado. Então este deve 
ou não deve estar presente desde 
o início da Junta? Ou deverá 
estar ora presente ora ausente 
de acordo com a forma como se 
for desenvolvendo a inquirição? 
E a decisão de lhe pedir para 
sair cabe aos Médicos da Junta 
ou ao requerente? Se cabe ao 
requerente como é que ele pode 
saber se aquela pergunta que lhe 
vão fazer é das que quer que o 
Advogado tome conhecimento 
ou das que não quer?

É interminável este tipo de 
reflexão. Mas não é despiciendo. 
Porque se trata de problemática 
que a ser aprovada será 
perturbadora de uma função 
clínica com prejuízo para todas 
as partes envolvidas. Até mesmo 
para o Advogado que, de facto, 
não poderá interferir no processo. 
Ele só saberá se a decisão tomada 
foi, ao seu entendimento, 
correcta ou incorrecta depois de 
realizada. Não sendo claro onde 
se situará o tal “aconselhamento” 
que o Código de Procedimento 
Administrativo e a Constituição 
da República pretendem 
necessário, entenda-se útil.

A prática pericial em Junta 
Médica
Há pouca teoria sobre a prática 
pericial das Juntas.
E nem sequer há uma 
estruturação, definida em 
Lei, sobre hierarquia de 
competências.
O treino pericial é realizado 
“em função”. Com uma apren-
dizagem “construída” sobre 
uma base de conhecimento 
clínico que se confronta com a 
experiência dos “mais velhos” 
e vai pouco a pouco formando 
uma sensibilidade complementar 
em relação à repercussão dos 
dados semiológicos sobre cada 
particular funcionalidade e a 
importância na discussão do 
factor comparativo.
Quando se decidiu que as Juntas 
só deveriam integrar Médicos 
respondeu-se a uma questão 
antiga que se tinha percebido 
relevante em dois contextos: na 
Segurança Social a Lei decidiu 
que o Instituto do Emprego 
tinha participação “activa” nas 
Juntas através de um seu Técnico 
“que não era Médico”. Estes 
rapidamente se aperceberam 
que o que se discutia em Junta 

não era da sua competência pelo 
que a participação “activa” era 
inexistente. Por isso, mais tarde, 
o Instituto decidiu que o seu 
representante seria um Médico 
por ele contratado que, de facto, 
passou a intervir activamente na 
discussão da Junta; na Caixa Geral 
de Aposentações a Lei decidiu 
que a Junta seria presidida 
por um Director que “não 
participava na discussão nem 
sequer com voto de qualidade”. 
Era apenas o seu Presidente 
como representante do poder da 
entidade responsável pela Junta. 
Diversas vezes, eu e outros, 
procurámos que esta situação 
fosse ultrapassada entregando a 
representação a um Médico. No 
entanto era apenas o simbólico 
da presença de um “não-
Médico” na Junta que estava 
em causa. Porque em termos de 
decisão a Junta até tinha a grande 
qualidade de apenas decidir por 
unanimidade. A Junta da CGA 
só podia decidir quando os dois 
Médicos tinham exactamente a 
mesma impressão clínica sobre 
o que lhes era proposto para 
apreciação (a actual formulação 
não implica unanimidade. A 
decisão pode ser tomada por 
maioria). Quando se propunha 
um Médico como Presidente 
da Junta não se queria alterar 
o modelo que tínhamos como 
muito adequado ao próprio da 
Perícia mas antes evitar que 
o íntimo do processo clínico 
em causa fosse conhecido por 
alguém “não-Médico” embora 
comprometido com total sigilo.
A alteração legislativa que 
determinou que as Juntas só 
integrariam Médicos respondeu 
a esta preocupação e determinou 
que o processo relacional que 
decorre, como acto médico, 
numa Junta deveria, de facto, 
ser conhecido e discutido 
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exclusivamente por Médicos.
Refira-se à margem que a ideia de 
transparência que esta medida 
acarreta também não está isenta 
de erros. Porque também se 
decidiu que todo o conjunto 
de documentos que integram 
o processo pericial pode ser 
consultado pelos requerentes. 
Esta decisão ignora o dado 
importantíssimo de os Pareceres 
solicitados aos Consultores 
pelas Juntas serem elementos 
clínicos orientados para uma 
leitura médica e não observações 
genéricas como os Relatórios.
E porque são documentos para 
reforço da interpretação pericial 
não devem ser lidos pelos 
requerentes (mas sim pelos seus 
Médicos cuidadores) porquanto 
neles se podem referenciar 
diagnósticos alternativos, proce-
dimentos de investigação ou 
terapêuticos complementares 
que o Médico cuidador entendeu 
ainda desnecessários, criando 
efectivamente, e saliento este 
efectivamente, sofrimento, an-
gústia, inquietação e poten-
cialmente até desconfiança no 
doente com repercussão no 
seu processo curativo ou de 
compensação.
E nunca é de mais repetir que a 
Lei não pode promover medidas 
que sejam contrárias ao interesse 
dos cidadãos, ou da comunidade, 
como de facto tem de ser 
entendido o risco de “criação 
de doença” física, psíquica ou 
simplesmente social no actual 
contexto legislativo.

Mas para o que importa em relação 
ao Parecer da Procuradoria-
Geral da República cujo teor 
estou a contestar o relevante é o 
seguinte: a actividade das Juntas 
não pode ser “considerada” 
como dependente das regras 
do Código de Procedimento 
Administrativo. Nem sequer 
como resultante de ser um 
serviço integrado numa estrutura 
eminentemente administrativa 
e “ser organizada no âmbito de 
procedimento estadual”. Trata-
se de uma forma de consulta, 
designada Perícia por satisfazer 
normas de competência 
especializada e dependente 
de um saber discricionário; a 
actividade das Juntas não permite 
a presença de Advogado porque 
o propósito de aconselhamento 
não se aplica a este contexto. O 
Advogado não tem competência 
para dizer ao requerente se deve 
ou não responder a determinada 
pergunta, se deve ou não 
colaborar no exame clínico que 
a Junta considerar necessário, se 
deve ou não fornecer à Junta este 
ou aquele exame ou relatório que 
esta julgue útil à sua análise do 
caso clínico. A recusa de participar 
no processo investigativo peri-
cial implica, por definição, a 
recusa do que for solicitado. 
Porque se não se pode discutir e 
decidir fundamentadamente por 
razões exclusivamente impu-
táveis ao requerente parece 
óbvio que a decisão será a recusa 
do pretendido com fundamento 
na falta de cooperação. Esta só 

tem validade clínica se houver 
informação do Médico cuidador 
nesse sentido (há doenças onde a 
desconfiança é sintoma).  
Tem sido minha instrução 
recorrente dar a conhecer aos 
Médicos, quer da Junta quer 
aos Consultores, que sempre 
que um requerente pretenda ser 
acompanhado por Advogado 
devem recusar essa pretensão. 
Os Advogados não estão 
autorizados a estar presentes 
nas Juntas ou nos Exames de 
Consultadoria da Caixa Geral de 
Aposentações.
O preceito constitucional que 
o Dr. Dá Mesquita considera 
suficiente para um Advogado 
estar presente nas Juntas, se essa 
for a vontade do requerente, 
conflitua com o direito 
constitucional à privacidade 
desse mesmo requerente 
“apesar de esta poder não ser 
percebida como necessária pelo 
interessado”.  
Ninguém questiona que a Lei 
deve defender o cidadão. Mas 
este princípio não deve perturbar 
o funcionamento das estruturas 
onde direitos e deveres de vários 
cidadãos interagem porque a 
Lei tem de defender igualmente 
“todos”. 
Mas principalmente não se pode 
ir contra este propósito com base 
no “medo” de uma pretendida 
desonestidade de alguns. A regra 
da relação entre os Homens tem 
de ser a confiança e o decidir em 
Justiça não o pode ignorar…  

op in ião
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O Grupo de Estudo da Cartilagem, Tratamento e Prevenção da Artrose (GECA) realiza nos dias 23 e 
24 de Novembro o 4º Curso teórico prático de cartilagem articular. O evento terá lugar em Lisboa, no 
Teatro Aberto. O programa inclui os seguintes temas: Biologia molecular - bioquímica da cartilagem; 
Células estaminais e cartilagem; Conceitos básicos da cultura de células; Imagiologia; Farmacoterapia da 
cartilagem: novas guidelines internacionais; Factores de crescimento. Viscosuplementação, entre outros. 
Conforme explica o coordenador do grupo, João Salgueiro, os sócios fundadores consideram que a 
evolução deste Grupo de Estudo tem sido muito gratificante nomeadamente com a concretização quase 
total do seu conteúdo programático, proposto em finais de 2007. A realização dos ‘Cursos de cartilagem’ 
e dos ‘Encontros inter Serviços sobre cartilagem’ tem sido um sucesso em termos do elevado nível 
científico. Numa perspectiva de descentralização foi decidido, no âmbito do GECA realizar ‘Encontros 
nacionais dos Serviços de Ortopedia sobre cartilagem’ sob a responsabilidade do respectivo Serviço. O 
primeiro encontro realizou-se em Vila Nova de Gaia em Abril de 2011 e o segundo em Guimarães, em 
Março de 2012. Mais informações através do email: geca@spot.pt ou spot@spot.pt

4º Curso teórico prático de cartilagem articular

A prescrição excessiva ou errónea é comum entre os médicos alemães. Quem o afirma é o relatório 
da Barmer GEK, uma das maiores seguradoras públicas alemãs. Os erros incluem a prescrição de 
soníferos altamente aditivos, antipsicóticos a pessoas que sofrem de Alzheimer (como forma de as 
manter ‘quietas’) e contraceptivos de terceira geração no lugar dos contraceptivos de segunda geração, 
os quais segundo esse relatório são mais seguros. Estima-se que são prescritas benzodiazepinas 
a 14% das pessoas que sofrem de alcoolismo na Alemanha. O relatório foi elaborado com base no 
diagnóstico e respectiva prescrição médica em nove milhões de pessoas e é com base nesse estudo 
que os autores afirmam que os médicos alemães são influenciados pela indústria farmacêutica. Fonte: 
BMJ 2011;342:d3854

Erros de prescrição dos médicos alemães são frequentes

Entre 2011 e 2012 a despesa do NHS com indemnizações e custas legais em processos por negligência 
atingiu níveis recorde acima de um bilião de libras. Este pico histórico deve-se ao aumento em 30% 
das queixas de doentes que ocorreu em 2010/11. O British Medical Journal divulgou em Julho passado 
que, segundo o relatório do departamento de litigância do NHS, o número de queixas por negligência 
apresentadas passou de 10726 em 2009/10 para 13761 em 2011/12. O aumento de cerca de 30% nos 
processos por negligência obrigou mesmo o Governo britânico a reforçar as verbas do departamento 
de litigância em quase 200 milhões de libras para fazer face às despesas de funcionamento. A Medical 
Defence Union – primeira do mundo e principal organização britânica de defesa médica, a Medical 
Defence Union é uma mútua, sem fins lucrativos – já veio alertar que é necessário proceder a reformas 
legais urgentes nessa área.

Mais queixas de doentes no NHS

Not í c i a s

Boston Cambridge Institute é uma instituição sem fins lucrativos de carácter educacional e cultural 
especializada na região de Boston e Cambridge, Estado de Massachusetts, Estados Unidos da América, 
que se dedica à promoção do conhecimento e aperfeiçoamento humano. Esse instituto está a promover 
um curso na área da medicina. O Curso de Actualização Médica terá tradução simultânea para o 
idioma português e realiza-se de 2 a 8 de Dezembro de 2012. Poderá consultar o programa completo 
do curso – Update in Internal Medicine – em: http://www.bostoncambridge.com.br/programa2012 ; 
Para mais informações poderá consultar o site do instituto http://www.bostoncambridge.com.br/ ou 
contactar através do email: bostoncambridge@uol.com.br

Update in Internal Medicine
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 A) Século XII
- Hospital-barraca do arraial 
de D. Afonso Henriques: 
mandou D. Afonso Henriques, 
ao tempo da tomada de Lisboa, 
constituir junto de cada arraial 
uma enfermaria em tendas, para 
tratamento dos feridos do cerco. 
Cada tenda teria no seu topo 
um altar, onde foi colocada uma 
imagem da Santíssima Virgem da 
Conceição, a qual tomou o nome 
de Nossa Senhora da Enfermaria 
após ter servido aos feridos.1

- Hospital de S. Vicente: 
pertencia ao mosteiro de 
S. Vicente, fundado por D. 
Afonso Henriques.2 O mosteiro 
encontrava-se ao tempo no 
exterior dos muros da cidade, 
pelo que foi designado por S. 
Vicente de Fora.

- Albergaria de Payo Delgado e 
Mercearia de João das Regras: 
a Albergaria foi fundada cerca 
de 1154, junto à Igreja de S. 
Bartolomeu (actual Poço do 
Borratém), por Payo Delgado, 
companheiro de armas de D. 
Afonso Henriques na tomada de 
Lisboa, sendo considerada uma 
das mais importantes da cidade. 
A Albergaria foi substituída, 
nos últimos anos do séc. XIV ou 
primeiros do séc. XV, por uma 
mercearia instituída por João 
Afonso de Aregas (João das 
Regras por corrupção do nome), 
para 20 merceeiras.3

B) Século XIII
- Hospital de Santa Maria de 
Rocamador ou de Frei João (?): 
estava situado na Rua Nova 

Del-Rei, no adro da Igreja de S. 
Julião; o hospital foi fundado em 
1200 (?), por Pedro Esteves e sua 
mulher Clara Geraldes. Em 1300, 
foi fundada a confraria da mesma 
invocação, passando o governo 
do hospital para as mãos dos 
confrades. Foi incorporado no 
Hospital de Todos-os-Santos.4

- Hospital da Santíssima 
Trindade e Albergaria da 
Trindade: pertencia ao mosteiro 
da Trindade; foi fundado em 
1208 por D. Sancho I, junto do 
mosteiro, destinando-o a cativos 
remidos. Tinha anexa uma 
Albergaria.5

- Hospital de Santa Maria do 
Paraíso: situado na Rua da 
Regueira, freguesia de Salvador, 
em Alfama; a sua fundação 
parece ser anterior a 1240. Foi 

Cristina Moisão

2ª parte

Hospitais Medievais de Lisboa
Conseguimos apurar a existência de 29 hospitais, com data de funcionamento conhecida, 
ignorando-se em muitos a data de fundação, o nome dos seus beneméritos e a época em que 
terminaram funções. Não chegou até nós informação que permita a rigorosa localização de 
todos, embora na sua maioria seja possível determinar a freguesia onde se situavam.

h i s tó r i a s  da  h i s t ó r i ah
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1- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga – Bairros 
Orientais, 2ª ed., vol. II, Câmara Municipal 
de Lisboa, 1935, p. 219-220
2- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
3-  Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 12
4- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
5-  Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
6- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 10-11
7- Augusto da Silva Carvalho, Crónica do 
Hospital de Todos-os-Santos, Edição do V 
Centenário da Fundação do Hospital Real 
de Todos-os-Santos, 1992, p. 284
8- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 10-11
9- 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. 69
10- Carlos Guardado da Silva, Lisboa 
Medieval – a organização a e estruturação 
do espaço urbano, Lisboa, Edições Colibri, 
2008, p. 243 - 345
11- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11 - 12

incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos.6

- Hospital dos Meninos: situava-
se na Mouraria, próximo da 
Capela de Nossa Senhora da 
Saúde, na Rua Direita da porta 
de São Vicente, possuindo igreja 
própria7. Foi fundado por D. 
Beatriz de Gusmão, mulher de 
D. Afonso III, antes de 1258, com 
provedor directamente escolhido 
pelo rei; destinava-se a abrigar 
meninos órfãos e engeitados. A 
Rainha Santa Isabel e D. Dinis 
deram-lhe bens, sendo mais 
tarde ampliado e restaurado, por 
ordem de D. Catarina, mulher de 
D. João III. Foi incorporado no 
Hospital de Todos-os-Santos.8

- Hospital de S. Paulo, S. 
Clemente e Santo Elói e 

Mercearia de D. Domingos 
Jardo: fundado pelo bispo de 
Lisboa D. Domingos Eanes 
Jardo, cerca de 1284, na freguesia 
de S. Bartolomeu.9 Gerido por 
doze capelães, foi por morte 
do bispo entregue aos monges 
de Alcobaça durante 23 anos.10 
A Mercearia destinava-se a 20 
merceeiros, 6 estudantes e 15 
meninos de escola; administrado 
a partir de 1442 pelos cónegos 
de S. João Envagelista – os 
Lóios. Este hospital foi um dos 
mais importantes de Lisboa,11 
estando associado a um colégio. 
O local do hospital foi mais tarde 
ocupado pelo convento de Santo 
Elói, no Largo dos Loios. 
- Hospital de Nossa Senhora 
de Belém ou dos Palmeiros 

Casa que lendariamente terá pertencido 
a João das Regras, no Poço do Borratém 
(Cristina Moisão, 2011)
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e Albergaria dos Palmeiros: 
fundado antes de 1292 por 
peregrinos ingleses, na rua do 
Hospital dos Palmeiros, com 
Albergaria anexa,12 para acolher 
peregrinos que vinham de 
Jerusalém. Foi administrado por 
uma confraria de vinte cidadãos 
– confraria de Nossa Senhora. A 
sua existência está confirmada 
em 140013 e em 1551. D. João 
V entregou a administração à 
Congregação do Senhor Jesus 
dos Perdões.14  Em 1628 foi 
destinado a recolhimento de 
meninos perdidos15 e ardeu no 
terramoto de 1755.16

C) Século XIV
- Hospital de Santo Eutrópio e 
Santa Bárbara: fundado em 21 
de Agosto de 1308 pelo bispo 
do Algarve D. João Soares Alão; 
acolhia 4 pobres dos dois sexos, 
nas casas que o bispo possuía no 
Largo dos Lóios, quase defronte 
da Igreja, na freguesia de S. 
Bartolomeu.17

- Hospital de S. Denis, de 
Odivelas: fundado por D. 
Diniz, sendo anterior a 1325.18 
Foi incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos.19

- Mercearia de Bartolomeu 
Joanes ou Hospital de S. 
Bartolomeu: considerado um 
dos mais importantes de Lisboa, 
foi instituído em 1324, junto 
à Capela de São Bartolomeu, 
próximo da Sé, para acolher 
12 pobres envergonhados.20 
Fundado por um amigo de D. 
Diniz,21 Bartolomeu Joanes, 
determinando que comportasse 
privada (latrina) e “cozinha 
apartada”.22 
- Hospital do Cónego João 
Vicente: fundado cerca de 1338, 
localizado na freguesia de S. João 
da Praça, tendo uma mercearia 
com 6 camas para pobres 

envergonhados.23

- Hospital dos membros: anterior 
a 1343, ignorando-se onde estava 
localizado, conhecendo-se a sua 
existência pelas referências que 
lhe são feitas no testamento de 
Maria Esteves.24

- Hospital de Santa Bárbara: 
anterior a 1343, sendo citado no 
testamento de Maria Esteves; 
existe a dúvida se seria o hospital 
designado de Santo Eutrópio e 
de Santa Bárbara.25

- Hospital de Rosas Valles: 
anterior a 1343, é citado 
igualmente no testamento de 
Maria Esteves. O nome parece 
ser corrupção de Roncesvalles, 
espanhol contemplado no 
testamento da Rainha Santa 
Isabel; ignora-se se este hospital 
seria o mesmo do Hospital dos 
Pireneus.26

- Hospital e Albergaria de Maria 
Esteves: fundado em 1343, 
localizava-se no Largo de Santo 
André, freguesia de Santo André; 
tinha 6 camas. A Albergaria era 
anexa ao hospital. 27

- Hospital  e Mercearia de D. 
Teresa Anes de Toledo, Hospital 
de D. Grácia ou Hospital de 
Conde D. Pedro: localizava-
se junto à Sé, sensivelmente no 
local da actual igreja de Santo 
António. D. Grácia Froiaz, teve 
um filho bastardo de D. Diniz, D. 
Pedro Afonso, conde de Barcelos; 
o conde D. Pedro herdou de sua 
mãe umas casas junto à Sé, tendo-
as por sua vez legado a D. Teresa 
Anes de Toledo, com quem vivia 
intimamente no final da sua vida. 
D. Teresa fundou uma capela 
no claustro da Sé, anexando-lhe 
um hospital. Este hospital para 
pobres e inválidos, instituído 
em 1348, provavelmente só 
começou a funcionar em 1350, 
sendo provedor Pero Esteves, 
antigo vedor do infante D. 
Pedro Afonso.28 A Mercearia era 

12- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11 e 12
13- Luiz de Macedo, A Rua das Pedras 
Negras, Lisboa, Edição da UP, 1931, p.24
14- Paróquias da Baixa-Chiado, Memórias 
de Uma Cidade Destruída, Alètheia 
Editores, 2005, p. 112
15- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga – 
Segunda Parte – Bairros Orientais, 2ª ed., 
vol. IX, Lisboa, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1937, p. 190
16- Paróquias da Baixa-Chiado, Memórias 
de Uma Cidade Destruída, Alètheia 
Editores, 2005, p. 162
17- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
18- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11 
19- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
20- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 12
21- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga – Bairros 
Orientais, 2ª ed., vol. VI, Câmara Municipal 
de Lisboa, 1936, p. 104-106
22- A. H. De Oliveira Marques, A Sociedade 
Medieval Portuguesa – aspectos da vida 
quotidiana, Lisboa, edições A Esfera dos 
Livros, 2010, p. 120
23- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
24- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
25- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
26- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
27- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11 e 12
28- Carlos Guardado da Silva, Lisboa 
Medieval – a organização a e estruturação 
do espaço urbano, Lisboa, Edições Colibri, 
2008, p.220
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anexa ao hospital, dando abrigo 
a 5 merceeiros. O hospital foi 
administrado no final do séc. XV 
pelo Senado de Lisboa e depois 
incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos.29 
- Mercearias de D. Afonso IV e da 
rainha D. Brites: Instituídas por 
testamento de D. Afonso IV e sua 
mulher D. Brites (ou Beatriz), que 
deixaram um regulamento para 
o funcionamento da instituição.30 
Localizava-se defronte do 
Campo das Cebolas, na Ribeira,31 
aí se alojando 12 merceeiros 
e 12 merceeiras,32 Sabe-se da 
existência desta Mercearia cerca 
do ano de 1543, localizada nas 
traseiras da igreja de Santo 
António, local onde parece ter 
ficado até ao tempo de terramoto 
de 1755. Em 1785 construiu-
se de raíz, ao pé da igreja de S. 
Jorge (já desaparecida), na Rua 
do Limoeiro, uma casa para os 
merceeiros. A instituição foi, por 
decreto de 26 de Novembro de 
1851, incorporada no Asilo de 
Mendicidade.33 
- Hospital de D. Maria Aboim: 
situado perto de S. Domingos 
(Portas de Santo Antão), 
freguesia de Santa Justa. 
Fundado em 1375, tinha 10 
camas destinadas a merceeiras.34 
Foi administrado durante muitos 
anos pela Câmara de Lisboa, 
sabendo-se que um dos seus 
Provedores, Lourenço Anes o 
Curto, foi exonerado pelo rei em 
1439, a pedido da Câmara, por 
incompetência e falta de zelo.35 
Foi incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos.36

- Hospital de Salomão Negro: 
situado na Rua da Praça, ao 
Poço da Foteia (entre a Rua do 
Comércio e a Rua de São Julião), 
freguesia da Madalena, local 
da Judiaria Grande ou Judiaria 
Velha, onde se concentravam as 
habitações de judeus. Fundado 

por Salomão Negro, judeu (1367-
1383), que o legou, com mais 
bens, à comuna dos judeus.37 
Foi incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos, cerca de 1503.
- Hospital de campanha durante 
o cerco de Lisboa em 1384: em 
Maio de 1384 cercou Lisboa o 
rei D. João de Castela; o Mestre 
de Avis entendeu defender a 
cidade ao longo da sua muralha. 
Foi então montado um hospital: 
“Acerca da porta de Santa Caterina 
[...] estava sempre uma casa prestes, 
com camas, e ovos, e estopas, e lençóis 
velhos pera romper, e celorgião 
(cirurgião), e triaga (fármacos), 
e outras necessárias cousas pera 
pensamento dos feridos, quando 
tornávom das escaramuças.”38 Terá 
sido o primeiro hospital com 
médico residente?
- Hospital de Santo Estaço: 
localizava-se na Praça dos 
Escravos39; fundado cerca de 
1389 por Pero Esteves e mulher, 
Clara Afonso, determinando 
“que nem rei nem prícipe, nem 
arcebispo ou bispo, tivessem nada 
que ver com o estabelecimento pio 
que eles ordenavam”. Em 1489, 
não existindo descendentes, 
interveio D. Afonso V, nomeando 
um administrador.
- Hospitalinho: fundado no 
séc. XIV por João Afonso 
Alenquer, localizava-se no actual 
cruzamento das ruas Garret, 
Serpa Pinto e da Trindade, ao 
Chiado.40 Dele ainda encontramos 
referência, na freguesia dos 
Mártires, em 1758: “Na rua do 
Ferragial limite desta freguesia até 
ao tempo do terramoto havia uma 
lojas, chamado o Hospitalinho, em 
que habitavam algumas pobres 
por provimentos que lhe davam 
os Irmãos da Mesa da Irmandade 
de Santo António dos Nobres sita 
no convento de São Francisco da 
Cidade como administradores do 
dito Hospitalinho.”41

h i s tó r i a s  da  h i s t ó r i a

29- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11-12
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Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
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Lisboa, 1941, p. 11
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de D. João I, vol. III, 2ª ed., Lisboa, Livrarias 
Aillaud & Bertrand, 1922, p. 24-25
39- Mário Carmona, O Hospital Real de 
Todos-os-Santos da Cidade de Lisboa, 1954, 
p. 153
40- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
41- Paróquias da Baixa-Chiado, Memórias 
de Uma Cidade Destruída, Alètheia 
Editores, 2005, p. 86



D) Século XV
- Hospital do Espírito Santo 
dos Mercadores: referenciado 
no ano de 1400, no testamento 
de Catarina Lopes, que deixou a 
seu herdeiro Gonçalo Rodrigues 
Camelo uma quinta, com a 
condição de este manter um 
capelão na capela do hospital, o 
qual diria missas por sua alma e 
pela de seu marido.42

- Hospital e Albergaria da 
Madalena: fundados por 
Catarina Lopes, às Pedras 
Negras, freguesia da Madalena. 
A Albergaria, referenciada no seu 
testamento em 1400, mantinha 
5 pobres, sendo administrada 
por um homem bom da freguesia; 
por morte de Catarina Lopes, 
ficou como administrador 
Gonçalo Rodrigues Camelo, 
sucedendo-lhe o filho Gonçalo 
Gonçalves Camelo, falecido 
sem descendência em 1451; 
deixou este a administração 

da albergaria a Afonso de 
Almada, escudeiro da casa real, 
continuando a administração da 
albergaria a passar de pai para 
filho, até que, em 1749 mandou 
João de Almada deitar abaixo as 
casas.43

- Hospital de João Afonso: 
encontra-se registado como 
anterior a 143744, localizando-
se na freguesia dos Mártires. 
Foi incorporado no Hospital de 
Todos-os-Santos.45

- Hospital do Espírito Santo, 
de Alfama: dos pescadores, 
situado ao Chafariz dos 
Cavalos, freguesia de S. 
Miguel. Tinha uma confraria 
da mesma invocação, instituída 
em 1470. Foi incorporado 
administrativamente no Hospital 
de Todos-os-Santos.46 
- Casas para pestíferos: 
construídas pelo Conselho de 
Lisboa em 1493, junto à Gafaria 
de S. Lázaro.47
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42- Luiz de Macedo, A Rua das Pedras 
Negras, Lisboa, Edição da UP, 1931, p. 25
43- Luiz de Macedo, A Rua das Pedras 
Negras, Lisboa, Edição da UP, 1931, p. 26-33
44- José-Augusto França, Lisboa, História 
Física e Moral, 2ª ed, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2009, p. 71
45- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 10-11
46- Fernando da Silva Correia, Os Velhos 
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista 
Municipal nº 10, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 11
47- 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. 67

Errata: 

na I parte deste artigo houve um lapso na indicação das referências ao repetir-se a refª nº 14. Assim, a parte do texto que refere: «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 1325» deve ser considerada como correspondendo à referência nº 15 e todas as referências a partir daí 
deverão ser lidas acrescentando uma unidade (a 15 é, na realidade a 16 e assim sucessivamente).


