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Código Deontológico
Disposições gerais
capítulo III
Publicidade

Artigo 18.º
(Títulos profissionais e académicos)
1. Para os efeitos dos artigos 14.º, 15.º e 16.º, não é permitido aos médicos
a utilização em receitas, tabuletas, cartões-de-visita, ou em quaisquer
impressos utilizados e destinados à actividade clínica e acessíveis aos
doentes, outros títulos para além dos adiante designados que ficam
expressamente permitidos:
a) Médico – A todos os licenciados em Medicina inscritos na Ordem;
b) Interno do Internato Médico de... – A todos os médicos que frequentam
o Internato da respectiva especialidade;
c) Médico Especialista (eventualmente seguido da indicação da especialidade, subespecialidade ou competência reconhecida pela Ordem) –
A todos os médicos inscritos nos quadros dos Colégios de Especialidade
da Ordem e que possuam reconhecimento da subespecialidade
ou competência mencionada.
d) Graus de Carreira Médica – A todos os médicos especialistas que
os tenham obtido;
e) Categorias, Graus e Títulos Académicos – A todos os médicos cuja
categoria, grau ou título seja reconhecido por uma Universidade
portuguesa e que exerçam ou tenham exercido de forma sustentada
a docência da disciplina correspondente à actividade clínica divulgada.
2. É particularmente vedado aos médicos utilizar na prática clínica
quaisquer títulos ou designações derivados de provas, concursos
ou formação nacional ou internacional que não correspondam à área
específica de especialização clínica e que não tenham obtido a prévia
concordância da Ordem.
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editorial

O Monstro

Vale a pena reler o célebre artigo do Presidente da República.
Tem muitos aspectos interessantes e que merecem uma reflexão e crítica independente…
Um das frases que nele consta
é a seguinte: “Repare-se, por
exemplo, nos relatórios do
Tribunal de Contas que têm sido
divulgados, onde sobressaem
as ineficiências e fraudes
na utilização dos dinheiros
públicos.”
Mudaram Governos, mudou a
Presidência da República, mas
as conclusões de sucessivas
auditorias do Tribunal de
Contas não mudaram. Porquê?!
É mais um dos sinais da
completa falência do actual
6 | Novembro | 2012

modelo de governação do país.
Já aqui chamei a atenção para
a importância dos relatórios do
Tribunal de Contas e sublinhei
a minha perplexidade pela sua
inconsequência.
Um dos últimos relatórios relata
a “Auditoria de resultados
ao
aprovisionamento
das
unidades
hospitalares
do
SNS”.
As conclusões são pouco menos
que catastróficas.
Só num país anedótico gerido
por polichinelos é possível

conceber que um hospital
consiga comprar medicamentos
por preços dez (sim, dez!) vezes
inferiores aos que constam do
catálogo da Central de Compras!
Hossana às administrações
hospitalares que o conseguem,
demissão imediata para os (ir)
responsáveis da Central de
Compras, obviamente...
Cito algumas conclusões do
relatório do Tribunal de Contas:
“O Sistema Nacional de Compras
Públicas assenta em dois principais
núcleos orgânicos, a Agência

ID: 44630340
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Saúde, EPE, em julho de 2010,
não foi sustentada em qualquer
estudo de viabilidade económicofinanceira, na perspetiva dos
ganhos de qualidade e eficiência,
tendo-se concluído, com base em
informação prestada, que o mesmo
não existe.”
“Um dos aspetos que se destacou no
âmbito da contratação promovida
pela Administração Central do
Sistema de Saúde, IP, e, atualmente,
pela Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE, foi a
celebração de contratos públicos
de
aprovisionamento
anuais,
renováveis automaticamente até
três anos.
A
renovação
automática
dos
contratos
públicos
de
aprovisionamento pode induzir
a gestão passiva dos mesmos e
impedir o aproveitamento das
oportunidades que emirjam no
mercado, pelo que a não inclusão
de cláusulas contratuais que
prevejam a automaticidade da
renovação dos contratos, obriga à
sua revisão, pelo menos ao fim de
um ano, sem prejuízo de poderem
ser renovados.”
“O valor de € 5.444.500 que foi
apontado como uma ‘poupança’,
resultava da diferença entre a
agregação das estimativas de
consumo declarado pelas entidades
do Serviço Nacional de Saúde, suas
clientes, e os valores adjudicados
pela Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE. A este
propósito a Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE, informou
que ‘desconhece qual a metodologia
concreta utilizada pelos clientes
para indicação dos seus preços de
referência à SPMS, EPE’, fazendo
‘fé’ nas declarações dos mesmos.
Note-se que o referido cômputo de
poupanças não se compadece com
presunções de boa fé, mas antes
com demonstrações numéricas
fundamentadas em cálculos.”

In “ Correio da Manhã” - 8 de Novembro de 2012

Nacional de Compras Públicas e as
unidades ministeriais de compras,
de entre as quais se destaca a
do setor da saúde, a Serviços
Partilhados do Ministério da
Saúde (SPMS), EPE, que sucedeu
nas atribuições da Administração
Central do Sistema de Saúde
(ACSS), IP. ”
“O processo da centralização de
serviços partilhados e de aquisição
de bens para o SNS, ainda não se
encontra definitivamente resolvido.
A este respeito o Ministro da Saúde,
no âmbito da terceira atualização
ao Memorando de Entendimento
sobre as Condicionalidades de
Política Económica, quanto à
medida adicional a implementar no
setor da saúde, relativa ao reforço
da aquisição centralizada de bens
transversais e do fornecimento
de serviços externos, vem referir,
em Junho de 2012, que ‘Estando
a concretização das citadas
medidas calendarizadas já para o
2º semestre deste ano, (…), ainda
não é possível antecipar qual a
solução que será adoptada afinal
relativamente à natureza jurídica
do SUCH.’”
“A Administração Central do
Sistema de Saúde, IP, enquanto
unidade ministerial de compras,
limitou-se
à
atividade
da
contratação pública, no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde,
sem que tenha desenvolvido
outros trabalhos que pudessem
acrescentar valor à área de negócio.
Qualquer iniciativa promovida
pela Administração Central do
Sistema de Saúde, IP, não teve o
impacto pretendido devido à falta
de captação e persuasão com que
atuava, atestadas pela falta de
cooperação nos projetos com as
instituições do Serviço Nacional
de Saúde e as suas congéneres
noutros países.”
“Também a criação da Serviços
Partilhados do Ministério da

08-11-2012

País: Portugal
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editorial

Racionar em Saúde
é tão absurdo que a
própria Comissão
Europeia vem dizer que
o racionamento pode
aumentar a despesa em
cerca de 16% a médio
e a longo prazo, por
razões absolutamente
óbvias.
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“Em síntese, a reestruturação
da centralização de compras em
Portugal, entre 2008 e 2011, ainda
não produziu soluções estáveis
e duradouras, salientando-se o
facto de a Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE, ter sido
instituída no ano de 2010, não tendo
atingido suficiente maturidade e,
até ao final de 2011 ter coexistido
com a Administração Central do
Sistema de Saúde, IP, além de a
situação do Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais e dos seus
Agrupamentos Complementares de
Empresas, Somos Compras, Somos
Contas e Somos Pessoas ainda da
não se encontrar definitivamente
resolvida.”
“O Catálogo foi concebido na
perspetiva de ser utilizado como
instrumento para a aquisição de
bens e serviços, sendo a sua especial
vocação a de servir, de forma
gratuita as entidades vinculadas
do setor da saúde. Contudo, a
cobertura que faz das aquisições
incide,
especialmente,
nos
medicamentos, sendo a contratação
existente para aquisição do
material clínico apenas residual.”
“Embora a fase do call-off permita
aos hospitais chamar os fornecedores
dos Contratos Públicos de Aprovisionamento a negociar preços
mais baixos, verificou-se, ainda
assim, que os preços de referência
fixados no Catálogo, por vezes, são
significativamente superiores face
aos preços negociados por algumas
entidades hospitalares com maior
capacidade negocial.”
“Acresce que, a central de compras,
no âmbito do procedimento de
adjudicação, deve desde logo
acautelar o melhor preço, de modo a
que todas as entidades hospitalares
possam beneficiar do mesmo. Notese que a maioria dos hospitais, de
pequena dimensão não têm poder
negocial, ficando desta forma mais
desprotegidos, dependentes do

preço de referência constante do
Catálogo.”
“… aquisição pelo Catálogo
prejudicaria financeiramente as
entidades hospitalares, como por
exemplo o medicamento docetaxel
80 mg que, em 2011, constava no
Catálogo de Aprovisionamento
Público da Saúde pelo montante
de € 400,00/unidade, mas foi
adquirido pelo Centro Hospitalar
Barreiro Montijo por € 41,72/
unidade (89,57% de poupança)
e pelo Hospital Garcia de Orta
por € 55,00/unidade (86,25% de
poupança), a outros fornecedores
que não se encontravam no referido
Catálogo. Nestas circunstâncias a
racionalidade da gestão financeira
daqueles hospitais sobrepôs-se à
disciplina que estabelece a regra
da obrigatoriedade de aquisição
através de Contrato Público de
Aprovisionamento.”
“Os pareceres emitidos pela
Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, EPE, não tiveram
qualquer
sustentabilidade
económico-finan-ceira quanto à
matéria que era proposta em sede
de pedido de dispensa, não eram,
tão pouco quantificados, nem
demonstravam a melhor solução
para o erário público.”
“Acrescente-se ainda que a
apreciação dos pedidos de dispensa
da obrigatoriedade teve uma
demora média de sete meses, o que
se considera excessiva e prejudicial
para a oportunidade das decisões
de gestão hospitalar no interesse
do utente e do contribuinte.”
“Apesar do investimento realizado
na mudança dos processos
logísticos, não tem sido prática
corrente a monitorização e avaliação
da gestão de stocks através de
indicadores de desempenho nas
entidades auditadas. Por outro
lado, as aplicações informáticas não
se encontravam parametrizadas no
sentido de se obter com fiabilidade

ID: 44865315
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aos defensores do parecer 64 do
CNECV…
A auditoria do Tribunal de
Contas
também
evidencia
a necessidade dos médicos
prosseguirem o necessário
caminho das NOCs e da
redução da heterogeneidade
da
prática
clínica:
“Nas
aquisições de material de consumo
clínico, nomeadamente as mais
dispendiosas, constatou-se que
existe uma forte dependência por
parte dos serviços de compras dos
atos discricionários do prescritor.
Isto porque não existe a nível
nacional um padrão a ser seguido
pelas
entidades
hospitalares
quanto à compra e consumo
desse material, nomeadamente
dispositivos clínicos (vg. próteses),
ou seja não foram instituídas
guidelines
que
uniformizem
critérios e procedimentos.”

In “ Correio da Manhã” -22 de Novembro de 2012

os referidos indicadores de gestão.”
“No que concerne à patologia
do vírus da imunodeficiência
humana, constatou-se que os
controlos
existentes
aquando
da
cedência
gratuita
dos
medicamentos
nas
farmácias
hospitalares são insuficientes, uma
vez que não impedem que o mesmo
utente obtenha a terapêutica em
diversas entidades hospitalares,
originando despesas acrescidas e
desnecessárias para todo o Serviço
Nacional Saúde.”
Com
este
panorama
de
extraordinária
ineficiência
da máquina do Ministério da
Saúde não é aceitável nem ético
que se proponha ou fale em
racionamento.
O que o monstro necessita é de
racionalização,
competência,
qualidade e integridade.
Se querem racionar, racionem na
incompetência, no nepotismo,
no laxismo…
Racionar em Saúde é tão
absurdo que a própria Comissão
Europeia vem dizer que o
racionamento pode aumentar
a despesa em cerca de 16% a
médio e a longo prazo, por
razões absolutamente óbvias.
Racionar em Saúde é tão
antiético que até o Papa Bento
XVI exortou as estruturas de
Saúde a evitarem que “a saúde
deixe de ser um bem universal,
que se deve assegurar e
defender, para passar a ser
uma mera mercadoria, sujeita
às leis do mercado e reservado
apenas
a
alguns”.
Uma
resposta inequívoca do Papa

22-11-2012

País: Portugal

Repetimos as conclusões do
editorial anterior.
Racionamento à custa dos
doentes, nunca. Racionar sem
rigorosa racionalização prévia
apenas serve para continuar a
alimentar a gordura do monstro
disfuncional da máquina do
Ministério da Saúde. O que,
particularmente em tempos de
crise, é intolerável.
Racionalizar,
sim,
sempre,
o máximo. Todavia, obriga
a muito trabalho, exigência,
persistência,
qualidade
e
integridade. Tenho fé que haja
o suficiente no Ministério da
Saúde e que os resultados
comecem a aparecer.
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conselho disciplinar

Conselho Disciplinar
Regional do Sul
Rui Carlos Martins Rodrigues Costa
Membro do Conselho Disciplinar Regional Sul
da Ordem dos Médicos

Dos direitos de recusa de assistência
e de referenciação

Segundo o artigo 31º do Código Deontológico dos Médicos de 2009, o médico que aceite o
encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados
ao seu alcance.

Isso não significa que ele seja
sempre obrigado a prestar
assistência a qualquer doente
que solicite os seus serviços, visto
o médico gozar, nos termos do
artigo 41º nº 1 do mesmo Código,
do direito de se recusar a prestar
assistência a um novo doente, só
assim não sendo quando este se
encontrar em perigo iminente de
vida ou não existir outro médico
de qualificação equivalente a
quem o doente possa recorrer.
Para além disso, nos termos do nº
2 do mesmo preceito, o médico
também tem o direito de se recusar
a continuar a prestar assistência
a quem já era seu doente, desde
que não haja prejuízo para
este
último,
nomeadamente
por lhe ser possível assegurar
assistência por médico de
qualificação equivalente, e desde
que o médico tenha fornecido
os esclarecimentos necessários
para a regular continuidade do
tratamento e, se for caso disso,
tenha advertido o doente ou
a família com a antecedência
necessária
a
assegurar
a
substituição.
10 | Novembro | 2012

Acresce que, por força do artigo
42º do Código Deontológico, o
médico pode também recusar
qualquer acto ou exame cuja
indicação clínica lhe pareça mal
fundamentada.
Questão diferente tem a ver
com o chamado direito de
referenciação, que consiste na
faculdade, atribuída pelo artigo
43º do Código Deontológico,
de o médico poder livremente
recomendar ao doente quaisquer
estabelecimentos ou entidades
prestadoras de cuidados de
Saúde, seja qual for a sua
natureza e independentemente
do sector ou organização em
que funcionalmente aqueles
se integrem, sem prejuízo
do disposto no artigo 24º do
mesmo Código, que diz que
o consultório médico não
deve situar-se no interior de
instalações de entidades não
médicas das áreas dos cuidados
de saúde, nomeadamente as que
prossigam fins comerciais.
Portanto, o médico pode,
guiado exclusivamente pelo seu
conhecimento profissional e pelo

interesse do doente, aconselhar
ou desaconselhar o recurso a
outro médico ou a determinada
entidade que realize exames
médicos ou preste cuidados de
saúde.
Dito isto, vamos seguidamente
transcrever
um
Relatório
Final do Conselho Disciplinar
Regional do Sul, expurgado dos
elementos que identificam as
pessoas envolvidas, que ilustra
na prática o que acabámos de
dizer, quanto ao direito de recusa
de assistência e ao direito de o
médico referenciar o doente.
Processo de averiguação sumária
nº …….
Proposta de arquivamento
1. Neste processo a Senhora D.
…….. queixa-se da médica Dra. X.
2. Na sua participação, a queixosa
diz o seguinte – e passamos
a transcrever os trechos mais
significativos:
“Gostava de reportar ao Senhor
Bastonário da Ordem dos Médicos,
um episódio desagradável que
ocorreu comigo, no passado dia 14

de Dezembro de 2011, com a Dra.
X, ginecologista e obstetra, que
considero que não pode ficar impune.
Na altura estava grávida de 16
semanas do segundo filho. Já tenho
um filho de cinco anos, tendo a
gravidez toda dele sido acompanhada
pela Dra. X, da qual sou paciente.
Nos dez anos em que fui paciente
dela, apesar de algumas queixas de
outras ex-pacientes, não tinha nada
a apontar, mas penso que a situação
em causa deve ser divulgada para que
não se repita com outras mulheres.
Há cinco anos atrás a minha situação
económica era melhor e como era o
primeiro filho e era um pouco leiga
no assunto, deixei-me levar pelo
entusiasmo e fiz as ecografias todas
no Centro Ecográfico de ..., como
recomendado pela Dra. X, pagando
muito e do meu bolso.
Mas desta vez, e porque a gravidez
também não foi planeada, fiquei
assustada com o momento financeiro
que vivo e que o país atravessa e
não tenho mesmo possibilidades de
pagar os 150 euros que me pedem em
média nos centros clínicos privados
especializados
em
ecografias
obstétricas.
Na consulta de dia 16 de Novembro
apresentei essa mesma situação à
médica e disse-lhe que de facto, não
tinha possibilidades de pagar as
ecografias e visto que, actualmente,
tenho médico de família, queria
continuar a ser acompanhada
por ela, por ter confiança no seu
profissionalismo e por me agradar o
acompanhamento que fez da anterior
gravidez, mas queria recorrer ao
Centro de Saúde para me passar
as credenciais pelo SNS e assim
fazer as ecografias em clínicas que
possibilitassem isso. Disse-lhe que
até tinha encontrado uma que me
tinham falado bem, a Clínica ….
Recusou de imediato e disse para não
me meter nisso, pois não conhecia e
não sabia se era de confiança.
Falei-lhe também da possibilidade

de recorrer ao seguro de saúde que
tenho da minha empresa e ver se ela
me podia dar algumas possibilidades
de clínicas privadas que aceitassem o
Advance Care, uma vez que o Centro
Ecográfico de... não tem acordo com
nenhuma entidade. Já na altura
torceu o nariz, mas indicou-me a
Clínica... e a..., para dois médicos
específicos.
Assim fiz, já depois de confirmar
melhor as condições do meu
seguro, uma vez que ainda não o
tinha usado. Infelizmente depareime com o facto de não abranger
ginecologia e obstetrícia, pelo que
teria sempre que pagar pelo privado
na totalidade. Ambas as clínicas não
tinham acordo com o SNS e de entre
outras possibilidades que sabia que
eram de qualidade, tentei procurar,
mas também era só privado ou por
seguros de saúde.
Exclui então a hipótese e, por decisão
conjunta com o meu marido, tendo
em conta a falta de condições para
podermos pagar pelo privado,
decidimos que tinha mesmo que ser
numa que aceitasse credenciais do
SNS.
Pesquisei várias hipóteses, falei com
algumas amigas e colegas que já são
mães e falaram-me muito bem da
Clínica de ….. No site da instituição
até aparece que têm protocolo com
a Maternidade Alfredo da Costa
(MAC), o que já por si é uma
garantia de qualidade e liguei para
lá a confirmar que tipo de protocolo,
tendo-me sido dito que, caso haja
alguma dúvida nas ecografias lá
realizadas, que podem mandar as
grávidas para a MAC.
Pelos relatos que me tinham dado e
por essa informação, resolvi marcar
a ecografia e assim fui.
Fiz lá tudo. Ecografia e rastreio
bioquímico, aliás, uma imposição da
médica que me pediu que fosse tudo
feito no mesmo sítio.
Fui muito bem atendida, os
equipamentos são de primeira

qualidade, o médico atencioso e
demonstrou muita competência.
Estive lá dentro cerca de 40 minutos
e pelo resultado da ecografia tudo
parecia estar bem.
No dia marcado, dia 14 de
Dezembro fui à médica para ela me
ver as análises e a ecografia. Mas
infelizmente acabei por não ser
atendida, uma vez que a Dra. X se
recusou a atender-me por não ter ido
onde ela me mandou.
Reagiu muito mal à minha decisão
de ir a essa clínica, ligou para
a MAC a confirmar que tipo de
protocolo é que tinham com a
Clínica de ….. e disse-me que tinha
40 anos de profissão e não ia associar
o nome dela a exames e ecografias de
clínicas que não conhece e não sabe
se são credenciadas.
Disse que é médica privada e que
se eu não aceitar as sugestões dela,
que tenho bom remédio, para passar
a ser seguida pelo Centro de Saúde
ou mudar de médica, pois recusavase a ver-me. Disse que fazia isso por
respeito a mim e ao meu bebé, mas
que não me acompanharia mais.
Eu tentei explicar tudo o que atrás
escrevi e sensibilizá-la tanto para
o facto de que já a tinha alertado
que não tinha dinheiro para
pagar as ecografias pelo privado,
como também para o facto de que
infelizmente as sugestões que me
tinha dado de clínicas não tinham
acordo com o SNS. Depois sublinhei
que a Clínica me pareceu muito boa
e as referências eram óptimas. Disse
que isso para ela não importava e
que não me ia consultar.
Disse-lhe que tinha direito de não
me querer voltar a ver, mas que pelo
menos naquele dia, que me deveria
ver. Já estava com 16 semanas de
gravidez, não poderia repetir a
ecografia e tinha que pelo menos
olhar para as análises.
Mas nada. Nem os envelopes abriu,
fazendo-me sair do consultório sem
sequer auscultar o meu bebé.
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Penso ser uma situação inadmissível
e que não pode passar ao lado da
Ordem dos Médicos.
Entretanto, no dia 15 de Dezembro
à tarde, a Dra. X ligou-me a dizer
que tinha estado a pensar no meu
caso e que tinha falado com o colega
da Maternidade Alfredo da Costa,
que se tinha disponibilizado para me
ver a ecografia. Disse-me que tinha
confiança nele e que se ele lhe desse
a garantia de que estaria tudo bem,
que ela correria o risco e continuaria
a ser minha médica. Disse-me para
eu ir ter com ela à maternidade.
Na altura, fui simpática, mas
disse-lhe que esse deveria ter sido o
discurso feito ainda no consultório
dela, que agradecia a amabilidade,
mas que já tinha entretanto marcado
uma consulta com nova médica.
Para espanto meu, ficou muito
surpresa e perguntou-me. “Então não
vai voltar às minhas consultas?”. Daí
eu ter-lhe respondido que depois do
episódio que aconteceu, nem sei como
ela poderia ter pensado tal coisa”
(estivemos a transcrever a
participação)
3. Tendo sido solicitados
esclarecimentos
à
médica
participada, esta veio declarar
o seguinte – e passamos a
transcrever:
I-Enquadramento
técnico:
Restringindo esta resposta apenas
à questão colocada pela Queixosa
na sua Participação, mandam as
boas práticas obstétricas que, no
acompanhamento clínico de uma
grávida, se faça uma ecografia entre
a 11ª e a 13ª semana de gestação,
com ela se visando o rastreio de
mal formações fetais, por exemplo:
cromossomopatias e alterações do
tubo neural.
Para além disso, mandam também
as boas práticas obstétricas que,
com essa ecografia, se façam análises
hormonais no sangue materno.
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Esses dois exames denominam-se
rastreio combinado do 1 ° trimestre.
A relevância destes exames de
rastreio é tal, que determinam
o aconselhamento à grávida da
realização ou não de estudo invasivo
(amniocentese), bem como a conduta
clínica face ao resultado de risco
acrescido ou não da ocorrência de préeclâmpsia, restrição de crescimento
intrauterino e parto pré-termo.
Aliás, o reconhecimento desta
importância desses exames fez
com que DGS viesse propor ao
Ministério da Saúde que fosse
abandonada a comparticipação do
rastreio bioquímico do 20 trimestre,
passando-se essa comparticipação
para o rastreio bioquímico do 1 °
trimestre.
A realização do exame ecográfico
é um acto médico de elevadíssima
complexidade
e
extremamente
exigente, que obriga, para garantia
dos melhores resultados, a uma
formação específica do Clínico que o
faz e à utilização do mais adequados
e modernos tipos de equipamento.
Uma vez que o Colégio da
Especialidade de Obstetrícia e
Ginecologia não faz o reconhecimento
e creditação dos profissionais que
realizam este tipo de exames,
cabe-nos a nós, Médicos que nos
responsabilizamos pelo seguimento
de uma gestação, aconselhar os
locais onde sabemos que os mesmos
são realizados de acordo com as
regras internacionais, publicitadas
na página oficial da Fetal Medicine
Foundation, na internet: www.
fetalmedicinefoundation.com.
II - Os factos:
A Respondente é Médica com
a especialidade de ginecologia e
obstetrícia, pela carreira hospitalar
e pela Ordem dos Médicos, com
30 anos de atividade nesta área e
exercendo a sua profissão a nível
privado e no SNS.
Ao longo da sua vida profissional
pautou a sua atuação por elevados

critérios de exigência e qualidade,
tudo isto integrado pelo respeito pelos
princípios éticos e deontológicos
a que está obrigada por ser médica
inscrita na Ordem dos Médicos.
O reconhecimento da qualidade
desses serviços que a Respondente
presta às suas pacientes tem
vindo a ser determinante na opção
que muitas mulheres e diversas
instituições têm tomado ao escolhêla como sua médica ou das suas
associadas.
No caso em apreço, a Respondente
tem vindo a acompanhar a Queixosa
desde 2003, tendo-lhe, até esta data,
feito 31 consultas, algumas das
quais de acompanhamento da sua
primeira e segunda gravidez e outras
de seguimento ginecológico normal.
A 1ª consulta de acompanhamento
desta 2a gravidez da Queixosa
ocorreu no dia 19/10/2011 e a 2a
consulta no dia 16/11/2011.
Nesta segunda consulta, quando a
gravidez da Queixosa tinha uma
idade cronológica de 10 semanas e
5 dias, a Respondente pediu-lhe que
ela realizasse a ecografia e o exame
laboratorial acima aludidos.
Porque, como acima já se deixou
dito, a ecografia em questão
exige, por parte do Clínico que a
executa, um formação específica na
área do diagnóstico pré-natal e a
utilização de equipamento moderno
e adequado, a Respondente sugeriu
à Queixosa que esse exame auxiliar
de diagnóstico fosse realizado
em centros ecográficos que, pela
sua experiência profissional, lhe
ofereciam a confiança necessária,
tendo, para o efeito, lhe indicado
vários.
É certo que a Queixosa referiu,
nessa consulta, à Respondente, que
desejava levar a prescrição que ela
lhe iria passar de tais exames ao seu
Médico de Família, para que este lhe
passasse depois, uma requisição para
ela os realizar num centro ecográfico
que tivesse convénio com o SNS.

Logo na altura a Respondente a
alertou para a necessidade de uma
escolha criteriosa desse centro
ecográfico, dado que, desconhecendo
qual ou quais é que tinham acordos
com o SNS, não lhe podia sugerir
algum ou alguns que entendesse
poderem dar-lhe garantias da
qualidade do exame que lhe estava a
prescrever.
Mais tarde, na consulta ocorrida
no dia 14 de Dezembro de
2011, integrada nas consultas
programadas de 4/4 semanas, a
Queixosa apresentou à Respondente
uma ecografia feita num centro
ecográfico que esta desconhecia,
designadamente não sabendo quem
era o Clínico que assinava o relatório.
Perante a constatação de tal facto, e
atenta a relevantíssima importância
que aquele exame complementar de
diagnóstico tem no acompanhamento
clínico da grávida, já que condiciona
de forma decisiva toda a conduta
médica a ser tomada posteriormente,
a Respondente logo disse à Queixosa
que não podia, com base naquele
exame, assumir a responsabilidade
das decisões clínicas que tivesse de
vir a tomar. Não querendo, com isto,
de maneira alguma, pôr em causa
a qualidade do serviço prestado na
realização do dito exame, mas, tãosomente, porque desconhecia, de
todo, quem o tinha feito.
No seguimento, alertou a Queixosa
para o facto de que, se ela, logo
que aceitou a hipótese de ir fazer
os exames prescritos ao centro
ecográfico
onde
efetivamente
foram realizados, lhe tivesse dado
conhecimento disso, poderia ter tido
a oportunidade de obter informações
sobre o mesmo, de modo a orientála adequadamente. Sendo que, essa
informação, imperativamente, lhe
deveria ter sido facultadas naquele
período temporal entre a 11ª e a 13a
semana de gestação, já que, depois
disso, os exames já não poderiam ser
feitos.

Para tentar remediar a situação,
de
imediato
a
Respondente
tentou contactar alguns Colegas,
familiarizados com a questão do
diagnóstico pré-natal, no sentido de
saber se algum deles a lhe poderia
dar informações que lhe permitissem
aceitar aquele exame, sem qualquer
tipo de dúvidas. Infelizmente não
conseguiu essa informação.
Perante este quadro, e porque,
como já acima se deixou dito, o ato
médico que iria praticar dependia,
única e exclusivamente, da aceitação
como boa da informação dos exames
prescritos, já que a Queixosa não
lhe transmitiu qualquer tipo de
queixa clínica que obrigasse a
uma observação médica, atenta a
dúvida que sobre aqueles exames a
Respondente tinha, logo a informou
que, por falta de informação, não
podia tomar qualquer decisão
clínica, considerando, assim, finda
aquela consulta.
A Queixosa referiu, então, que já
tinha pago, na instituição com a
qual a Respondente tinha convénio
e à luz do qual lhe prestava aquele
tipo de acompanhamento médico, a
requisição para a consulta, tendo, por
isso, a Respondente aposto naquela
requisição a informação de que não
tinha havido ato médico, para que
ela pudesse reaver o dinheiro que
afirmou ter pago e não lhe fosse pago
um serviço que efetivamente não
tinha feito.
Quanto à questão dos centros
ecográficos e/ou dos Clínicos que a
Respondente normalmente sugere a
todas as grávidas que acompanha,
tem essa sugestão como único e
exclusivo fundamento a confiança
científica da qualidade do serviços
ali prestado, reduzindo, assim,
ao máximo, os riscos dos atos
médicos que ela pratica. Isto é, a
Respondente não tem qualquer
outro interesse, se não aquele já
referido, designadamente económico,
com essa sua intervenção junto das

grávidas que acompanha, já que
não só não é, como nunca foi, sócia
das empresas que exploram tais
centros ecográficos como não recebe
deles qualquer tipo comissão por ali
aquelas grávidas fazerem os exames
que ela prescreve.
No seguimento do acompanhamento
clínico da Queixosa, e atento o
facto de não ter conseguido obter
qualquer informação sobre o centro
ecográfico onde esta realizou os
exames que ela lhe prescreveu,
logo a Respondente no outro dia
de manhã (15/12/2011), junto do
Departamento de Diagnóstico PréNatal da Maternidade Alfredo da
Costa, tentou obter apoio junto dos
Ecografista do Diagnóstico PréNatal que ali trabalham, tendo
um deles se prontificado a ajudála a esclarecer qualquer dúvida
sobre a ecografia feita à Queixosa,
disponibilizando-se a analisá-la,
emitir respetivo parecer e fazer
qualquer outro exame que se viesse a
constatar ser necessário fazer.
Disso foi dado imediato conhecimento
à Queixosa que, embora tenha dito
que já tinha marcado consulta
numa outra Médica, aceitou e
combinou ir ter com a Respondente
à Maternidade onde trabalhava no
dia 19/12/2011, tendo esta até lhe
dado o seu contacto de telemóvel
e, bem assim, agendar uma nova
consulta no seu Consultório, no dia
21/12/2011.
Apesar de tudo isto, a verdade é que
a Queixosa não só não apareceu no
dia 19/12/2011 na Maternidade,
nem no consultório da Respondente
no dia 21/12/2011, nem lhe deu
qualquer explicação para este seu
comportamento.
É isto, pois, o que se oferece dizer.”
(estivemos a transcrever a
resposta da médica participada)
4. Tomando posição, o Relator
do presente processo considera
razoáveis e convincentes as
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explicações dadas pela médica
participada.
5. Com efeito, é o próprio artigo
41 n.º 1 do Código Deontológico
de 2009 que permite ao médico
recusar assistência desde que
o doente não se encontre em
perigo iminente de vida e exista
outro médico de qualificação
equivalente a quem o doente
possa recorrer, acrescentando

o n.º 2 que o médico pode
recusar-se a continuar a prestar
assistência a um doente, quando
se verifiquem cumulativamente
os seguintes requisitos: não
haja prejuízo para o doente,
nomeadamente por lhe ser
possível assegurar assistência
por médico de qualificação
equivalente, tenha fornecido
os esclarecimentos necessários
para a regular continuidade do

2º CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL
20 a 23 Abril 2013
Tema 1
Trópicos e medicinas:
conceitos e história
Tema 2
Doenças da pobreza
negligenciadas
e
emergentes

Tema 3
Vetores e
hospedeiros
intermediários

Tema 4
Saúde dos viajantes
e migrantes
Tema 5
Atores
e
instituições

110 anos de saber e experiência
Rua da Junqueira, 100 1349-008 Lisboa Portugal
http://congressomedtrop.ihmt.unl.pt/index.html
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tratamento e tenha advertido
o doente ou a família com
a antecedência necessária a
assegurar a substituição.
6. Acresce que o médico pode,
guiado exclusivamente pelo
seu conhecimento profissional
e pelo interesse do doente,
aconselhar ou desaconselhar
o recurso a outro médico ou
a determinada entidade que
realize exames médicos ou preste
cuidados de saúde, conforme
preceitua o artigo 43º do Código
Deontológico de 2009.
7. Como se isto não bastasse,
já vimos supra que a própria
participante reconheceu que a
médica participada lhe telefonou
logo no dia seguinte preocupada
com a sua situação, dizendo-lhe
que tinha entretanto falado com
um colega da MAC para este
ver a ecografia e que ela própria
estava disponível para lhe
continuar a prestar assistência,
tendo a queixosa recusado.
8. Atendendo ao exposto, não
vislumbramos quaisquer indícios
de infracção técnico-deontológica
por parte da médica participada,
razão pela qual propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do presente
processo de averiguação sumária.
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Conselho Nacional Executivo

Meios de socorro do INEM
A Ordem dos Médicos teve
conhecimento
pelo
Diário
da República da publicação
do Despacho 13794 de 2012,
relativamente aos meios de socorro
do INEM.
A Ordem dos Médicos lamenta
não ter sido ouvida sobre o teor
do referido Despacho, o que terá
acontecido por razões que não
descortinamos, face à postura de
colaboração que temos assumido
nestas matérias.
A Ordem dos Médicos não
pode deixar de propor algumas
alterações ao referido Despacho,
na medida em que é inaceitável
que sejam qualificados como de
Emergência Médica meios que não
incluem médico nas respectivas
equipas. Tal denominação pode
até configurar uma forma de
publicidade enganosa ou um modo
de usurpação de funções.
Recordamos que, no passado
recente, a Ordem dos Médicos
não aceitou, e o nome foi
adequadamente modificado, que
os Técnicos de Ambulância de

Emergência fossem qualificados
como Técnicos de Emergência
Médica. Como é óbvio, os únicos
que podem ser técnicos de
emergência médica são os próprios
médicos.
Assim, propomos que o nome
de Ambulância de Emergência
Médica seja modificado para
Ambulância de Emergência ou
Ambulância
de
Emergência
Pré-Hospitalar e que o nome de
Motociclo de Emergência Médica
seja modificado para Motociclo
de Emergência ou Motociclo de
Emergência Pré-Hospitalar.
De igual modo, não podemos
aceitar que os meios anteriormente
referidos
se
destinam
a
“deslocação rápida de uma
equipa de emergência médica
pré-hospitalar”, pois não incluem
qualquer médico, pelo que se
deve escrever que se destinam a
“deslocação rápida de uma equipa
de emergência pré-hospitalar”.
No ponto 2 do mesmo Despacho
a expressão “com formação
específica
em
técnicas
de

emergência médica pré-hospitalar”
deve ser corrigida para “com
formação específica em técnicas de
emergência pré-hospitalar”.
No ponto 4 deve substituir-se a frase
“competências para a prestação de
cuidados de emergência médica
pré -hospitalar” por “competências
para a prestação de cuidados de
emergência pré-hospitalar”.
Finalmente, a Ordem dos Médicos
considera que a denominação
“Postos de Emergência Médica”
evolucione para “Postos de
Emergência”. Se nem aos serviços
de urgência ou de atendimento
permanente, onde estão médicos,
se chama de “médicos”, por
qual razão se qualificam como
“médicos” postos de emergência
onde não há médicos?
Naturalmente
e
conforme
o Despacho, e muito bem,
aguardamos que todos os futuros
protocolos a aplicar no terreno
sejam validados previamente pela
Ordem dos Médicos.
CNE Coimbra, 29 de Outubro

Curso de Radiologia para não Radiologistas
O curso supracitado tendo como destinatários médicos não radiologistas, enfermeiros e técnicos,
organizado pelo Grupo S24, que se realizou nos dias 20 de Outubro e 10 de Novembro, indicava no seu
material promocional ser um «curso acreditado pela Ordem dos Médicos». No entanto, a OM, através do
seu Conselho Nacional para a Avaliação da Formação, nunca atribuiu o seu patrocínio científico a esse
evento. Contactados os médicos responsáveis pelo curso apurou-se que houve um pedido de informação
com vista à obtenção do patrocínio científico mas, por lapso administrativo da parte da organização, o
processo não teve seguimento. A OM aconselha os médicos a nunca se inscreverem em cursos em conjunto
com outros profissionais de saúde.
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Luís Maurício Santos
Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia

Comunicado da SPR

a propósito do parecer do CNECV

«Relativamente ao Parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre “Um
modelo de deliberação para financiamento do custo dos medicamentos”, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia considera:
1 – Estranho a abordagem sobre
terapêuticas biológicas, apenas e
só na Artrite Reumatóide, quando
aquele tipo de terapêuticas é
utilizada noutras doenças e por
várias Especialidades Médicas;
2 – Preocupante a imprecisão dos
valores contidos no Anexo ao
documento relativamente aos custos
com aquelas terapêuticas na Artrite
Reumatóide, já corrigidos pelo
INFARMED, transformando 66 em
221 milhões de euros;
3 – Tal imprecisão revela o desnorte
relativamente
à
quantificação
dos custos assumidos com as
terapêuticas
biológicas,
nunca
tendo sido capaz, o Estado, de
quantificar, por patologia e por
Especialidade, o custo de utilização
daquelas terapêuticas. Saliente-se
que as terapêuticas biológicas são
utilizadas, para além de algumas
Doenças Reumáticas, de que a
Artrite Reumatóide é um exemplo,
na Doença Inflamatória do Intestino
e na Psoríase;
4 – Ser de recusar o “racionamento
explícito”
na
utilização
de
Fármacos na Artrite Reumatóide,
violando
o
princípio
da
equidade e da universalidade de
acesso aos cuidados de saúde,
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constitucionalmente consagrados.
Tal princípio pressuporia a recusa
do tratamento a doente que tivesse
indicação para o efectuar, quando
a relacção custo-efectividade está
mais que demonstrada naquelas
terapêuticas, proporcionando uma
qualidade de vida sustentada e a
manutenção das suas actividades
profissionais e diárias em muitas
centenas de doentes. Os doentes
portadores de Artrite Reumatóide,
são na sua maioria população
jovem, em fase activa das suas vidas,
integrada no seu meio laboral e a
quém as terapêuticas biológicas
possibilitam o retomar da actividade
laboral e de vida diária;
5 – Não há prescrição mais regulada
do que a Prescrição efectuada
por Reumatologistas a doentes
com Doenças Reumáticas, de
que a Artrite Reumatóide é um
exemplo. A Sociedade Portuguesa
de Reumatologia, utiliza desde
2006, o Registo Nacional dos
Doentes Reumáticos, onde os
Reumatologistas asseguram através
da introdução de dados clínicos
e de Segurança, que a prescrição
daqueles fármacos se faz de acordo
com Normas de Orientação Clínica
elaboradas pela nossa Sociedade

Científica
e
posteriormente
adoptadas pela Direcção Geral
de Saúde. Desde essa altura que a
SPR disponibilizou esse registo –
plataforma electrónica em versão
“Web” – à Direcção Geral de
Saúde, de modo a que ela pudesse
constituir,
centralmente,
um
mecanismo regulador da qualidade
da prescrição – assegurar que
em última instância só tinha tido
acesso a ela quem tivesse indicação
específica, de acordo com as Normas
de Orientação Clínica – sendo
que apesar dos nossos múltiplos
esforços, ao longo da vigência de
diversos Governos, só a 22 de Maio
de 2012 a SPR assinou um Protocolo
com as outras Sociedades Científicas
cujos elementos são prescritores
dessas terapêuticas e a Direcção
Geral de Saúde, para a adopção de
um Registo Nacional – Bio.DGS.Pt.;
6 – Para nós Sociedade Científica os
Doentes estão SEMPRE primeiro.
Somos
defensores
acérrimos
da qualidade da prescrição,
contextualizada numa utilização
adequada dos recursos, mas que não
poderá NUNCA por em risco um
direito fundamental dos Doentes: o
direito a serem tratados.
Lisboa, 28 de Setembro de 2012

Conselho Nacional Executivo

Comunicado

- Concursos de horas na ARS-LVT

A Ordem dos Médicos foi informada pela Associação Portuguesa de Prestadores de Serviços
de Saúde (APPS) da abertura de vários Ajustes Directos pela ARS-LVT para a prestação de
serviços de saúde por médicos de Medicina Geral e Familiar e médicos sem a referida especialidade. Estes serviços irão ser prestados nos meses de Novembro e Dezembro de 2012.
A adjudicação terá uma ponderação de 90% no preço e de 10%
na qualidade, assim estranha e
inesperadamente relegada para um
plano secundaríssimo. A qualidade
será avaliada exclusivamente
pelos anos de experiência, o que é
extremamente redutor.
De forma irreal, foram dados
apenas dois dias para a
apresentação de propostas a
concurso e os médicos deveriam
começar a trabalhar quase de
imediato, a 1 de Novembro, pelo
curtíssimo período de dois meses.
Regista-se que a própria ARS-LVT
não conseguiu cumprir prazos
e teve de pedir adiamento aos
candidatos, o que é sintomático da
desorganização.
A ARS-LVT tem efectuado
concursos de 2 em 2 meses,
de muitos milhares de horas
transformando-os em verdadeiros
leilões de parafusos, onde o único
racional é a redução abrupta
de preços e compromisso das
características do trabalho médico.
Estes períodos curtos prejudicam
os profissionais por não terem
tempo de se integrarem, as
unidades de saúde por não

potenciarem os seus recursos, os
utentes pela consequente quebra
no nível e continuidade da relação
médico-doente.
O valor/hora bruto pago às
empresas será de 20 a 25€, para
médicos de MGF, e de 17 a 21€,
para médicos sem a especialidade
de MGF, mesmo tendo outras
especialidades. Na prática, ao
obrigar as empresas a concorrer
pelo preço mínimo, o valor
líquido a receber pelos médicos,
depois de despesas e impostos,
ficará bem abaixo da dezena de
euros, tornando estes serviços
cada vez menos atractivos,
correndo o risco de muitos destes
lugares ficarem desertos.
Paralelamente,
a
ARS-LVT
continua a contratar especialistas
de MGF com horários de apenas
35 horas, quando o poderia
fazer, pelo repristinado DL 73/90,
com horários de 42 horas, o que
reduziria as necessidades de
concursos de horas e aumentaria
a qualidade e estabilidade dos
Cuidados de Saúde Primários na
ARS-LVT.
A Ordem dos Médicos apela à
contratação dos especialistas

de MGF na ARS-LVT pelo
enquadramento legal do DL
73/90, com claro benefício para
os utentes, até entrar em vigor o
acordo recentemente assinado
entre os Sindicatos Médicos e
o Ministério da Saúde, como
está, aliás, estabelecido no DL nº
93/2011.
A Ordem dos Médicos preconiza
que, nas situações em que ainda
sejam necessários concursos de
horas, as respectivas condições
aumentem o peso da componente
Qualidade para pelo menos 50%,
como fora anunciado e afirmado
no passado pelo Ministério da
Saúde e esperamos ver cumprido.
A Ordem dos Médicos considera
ainda que o critério de Qualidade
passe por uma análise curricular
além do número de anos de
serviço e que os preços praticados
dignifiquem o trabalho médico
e não inviabilizem os próprios
concursos, que deverão tornarse claramente residuais, tal como
também foi várias vezes assumido,
a nível público, pelo próprio
Ministro da Saúde.
Lisboa, 5 de Novembro de 2012
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Inovação em Saúde é fundamental
mas deve ser sustentável
Decorreu em Outubro a primeira reunião de trabalho no âmbito da iniciativa ‘Latitude’, uma plataforma
de discussão sobre o acesso à inovação na área do medicamento, constituída por 21 individualidades da saúde. As conclusões dessa primeira reunião apontam que a inovação em saúde deve trazer
benefícios clínicos e ganhos para o doente a um custo que não comprometa a sustentabilidade.

Constituição da
Iniciativa Latitude
Chairwoman
Maria de Belém Roseira
Participantes
• Adalberto Campos Fernandes
• António Diniz
• António Faria Vaz
• Beatriz Silva Lima
• Clara Carneiro
• João Pereira
• José Luís Biscaia
• Luis Drummond Borges
• Luís Florindo
• Luis Mendão
• Manuel Antunes
• Manuel Sobrinho Simões
• Maria do Céu Machado
• Mário Morais de Almeida
• Nuno Miranda
• Óscar Gaspar
• Ricardo Baptista Leite
• Rui Santos Ivo
• Sofia Crisóstomo
• Teresa Caeiro
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Os participantes na iniciativa,
que tem Maria de Belém Roseira
como chairwoman, sublinharam
a importância de monitorizar e
avaliar os ganhos da inovação em
saúde, cujo valor deve ser analisado
na perspectiva da sociedade.
Para o grupo de reflexão, sendo
o sistema público baseado na
solidariedade e equidade, a sua
utilização deve ser feita com
base nas necessidades em saúde,
seguindo as melhores práticas e as
normas nacionais e internacionais
aceites, considerando o valor
social da saúde, e não uma mera
perspectiva individual.
A melhor forma de acautelar a equidade no acesso a medicamentos
inovadores
é,
consideraram,
através de um orçamento da
saúde pensado numa perspectiva
nacional, como um todo, e não
dividido de acordo com regiões.
No processo de construção de um
modelo de acesso à inovação em
Saúde em Portugal, salientou-se
também a importância de ter em
consideração as determinantes

da saúde, ou seja, as condições
de base das pessoas bem como a
acção articulada com sectores cuja
actuação tem impacto na saúde,
tais como a Educação, a Economia,
o Trabalho e a Segurança Social,
com os quais poderão ser
partilhados recursos e programas
com o objectivo de potenciar o
resultado para a sociedade.
O grupo também considerou que
existe já muita informação colhida,
registada e disponível nos locais
de prestação de cuidados, que
deve ser trabalhada e analisada,
como ferramenta preciosa para
monitorização e avaliação, ao
invés de se começar tudo de novo,
como se não existisse nada.
Investigação nacional precisa de
ser dinamizada
Consensual na discussão foi
também a necessidade de se
dinamizar a investigação nacional
em saúde, nomeadamente a
participação em ensaios clínicos.
Os participantes consideram que
a investigação nacional deve ser
alinhada estrategicamente com a

abordagem da União Europeia,
organizando
e
favorecendo
a participação de projectos
portugueses em redes nacionais e
internacionais. O apoio ao acesso a
mecanismos de co-financiamento
europeus deverá ser um caminho
a seguir.
Nesta primeira reunião, foi
ainda referida a importância de
olhar o sector da Saúde como
contendo um forte potencial de
desenvolvimento da Economia,
através da aliança com outras áreas
do saber e de uma intensificação
do relacionamento com o tecido
empresarial.

Os participantes deixaram ainda
em aberto outros temas para
reuniões de trabalho futuras,
tais como a dimensão ética da
inovação, o gap atual entre a
prescrição de medicamentos e a
dispensa em farmácia, orçamento
específico para determinadas
patologias, o impacto da Directiva
Europeia relativa aos cuidados de
saúde transfronteiriços e ainda
a necessidade de uma matriz de
referência para análise do impacto
das políticas e do suporte à
decisão.
A iniciativa Latitude, inédita em
Portugal, tem como objectivo

contribuir de forma prática para
uma política do medicamento que
integre o acesso à inovação em
benefício do doente. É constituída
por um grupo de personalidades
que
participam
em
nome
individual e provém de diferentes
áreas do sector da Saúde – política,
economia, gestão, prática e
investigação clínica.
A discussão é alargada ao
público em geral através de
iniciativalatitude.org, um portal
com informação sobre os trabalhos
em curso e onde a sociedade civil
pode
participar
activamente
através do envio de contributos.

Excesso de horas de trabalho
A UEMS efectuou uma revisão sistemática de decisões baseadas na evidência no contexto da Directiva Europeia de Tempos de Trabalho. O relatório data de Outubro de 2011 e
tenta responder à questão: «será que o excesso de horas de trabalho – mais de 48 horas
semanais – aumenta a morbilidade e a mortalidade dos profissionais de medicina?».
A revisão de literatura levada
a cabo pela Secção de Saúde
Ocupacional
da
UEMS
–
União Europeia dos Médicos
Especialistas reflectiu sobre várias
vertentes: fluxo de trabalho, carga
horária, flexibilidade de horários,
privação de sono, acidentes,
doença, morte, suicídio, etc.
através da análise de estudos
científicos com um total de 3000
citações e 59 artigos completos. A
conclusão dessa análise é que existe
evidência que associa os longos
períodos de trabalho, com excesso
de horas, a ferimentos e acidentes
nos médicos mais jovens; existe
igualmente alguma evidência de
que o excesso de horas de trabalho
resulta em perturbações de humor
mas não foi estabelecida evidência
suficiente para determinar os
efeitos em termos de burnout

e estado geral de saúde dos
profissionais. Por essa razão, a
secção de Medicina Ocupacional
da União Europeia dos Médicos
especialistas concordou não existir
base científica para regulamentar
os horários de trabalho dos
médicos
separadamente
da
regulamentação que se efectue
para outros grupos profissionais.
Concluiu ainda a UEMS que existe
uma evidência científica crescente
que indicia que a duração dos
tempos de trabalho aumenta
a morbilidade e a mortalidade
na população em geral e que a
evidência científica que existe
relativamente ao número de horas
de trabalho dos médicos aponta
na mesma direcção, isto é, indicia
o aumento da morbilidade e
mortalidade. A UEMS refere ainda
no relatório sobre essa revisão

sistemática que «infelizmente
ainda não é possível definir o
número de horas de trabalho
seguras para a manutenção da
saúde dos médicos, mas também
não existe evidência científica
que possibilite afirmar que a
duração do horário de trabalho
dos médicos deva ser diferente
do que se estabelece para outras
profissões».
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Dia mundial da visão
Celebrou-se no dia 11 de Outubro o Dia Mundial da Visão. A efeméride foi assinalada por várias
iniciativas, nomeadamente um encontro na Ordem dos Médicos, no qual participaram Manuela
Carmona, presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, José Manuel Silva, presidente
da Ordem dos Médicos, Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD e Rui Proença, presidente
do Colégio da Especialidade de Oftalmologia, entre outros.
Estima-se que uma grande
percentagem das causas de
cegueira seja evitável. O Dia
Mundial da Visão é assinalado
oficialmente na segunda quintafeira do mês de Outubro, que
este ano foi a 11 de Outubro. Não
existe um tema específico para o
Dia Mundial da Visão, contudo,
a erradicação da cegueira evitável
é o objectivo sempre presente e
o foco central do VISION 2020,
um projecto da Organização
Mundial da Saúde e da Agência
Internacional para a Prevenção
da Cegueira. Este ano decorreram
várias iniciativas de modo a
assinalar o Dia Mundial da
Visão: campanhas de recolha de
donativos, debates, conferências,
etc. A Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia assinalou esta data
com um evento no auditório
da Ordem dos Médicos em que
estiveram presentes representantes
políticos, da Ordem dos Médicos e
diversos especialistas.
A frequência com que os nossos
olhos devem ser examinados
difere com a idade e com doenças
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associadas. Os adultos saudáveis
deverão fazer pelo menos um
exame oftalmológico entre os
20 e os 40 anos, desde que não
surjam sintomas anómalos. Os
indivíduos de raça negra deverão
fazer exames mais frequentes
para despiste de glaucoma (pelo
menos de 4 em 4 anos). As pessoas
diabéticas, ou com outras doenças
que sejam um factor de risco para
problemas oculares devem ser
também examinadas com maior
frequência (uma vez por ano).
Antes dos 20 anos e muito em
especial antes da entrada para a
escola, o despiste e a descoberta
de alguns problemas oculares
reveste-se de uma importância
particular pelo que o exame
médico aos olhos deve ser mais
frequente. Após os 40 anos o exame
ocular deve ser feito de dois em
dois anos nas pessoas saudáveis.
A importância do diagnóstico
precoce foi precisamente um
dos elementos focados na
intervenção de Manuela Bernardo
e
Susana Pina do
Serviço
de Oftalmologia do Hospital

Prof. Dr. Fernando Fonseca,
E.P.E., subordinada ao tema
‘manifestações
oftalmológicas
de doenças sistémicas’, tendo
sido sublinhado que «quase
todas as patologias sistémicas
podem apresentar manifestações
oculares».
Relativamente
ao
despiste de complicações oculares
foram referidas e analisadas as
manifestações oftalmológcas de
várias doenças, nomeadamente
das doenças vasculares (tendo
sido salientado que a retinopatia
diabética é uma das principais
causas de cegueira nos países
desenvolvidos), doenças infecciosas, doenças autoimunes e do
tecido conectivo, doenças neurológicas, neoplasias sistémicas e
doenças metabólicas. Em qualquer
destes exemplos, um «diagnóstico
precoce é fundamental», referiram
as especialistas.
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A medicina no antigo Egipto
Realizou-se no passado dia 27 de Outubro uma sessão temática do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos (NHMOM) em colaboração com o Museu Nacional de Arqueologia
subordinado ao tema «A medicina no antigo Egipto», que trouxe à OM os resultados dos estudos
médicos que têm sido feitos no âmbito do Lisbon Mummy Project, e várias alocuções sobre a
vida, a medicina, os hábitos e rituais no Antigo Egipto.
A colecção de antiguidades
egípcias do Museu Nacional de
Arqueologia (MNA) é constituída
por várias centenas de peças.
Em 1909 Leite de Vasconcelos,
fundador do Museu, trouxe do
Egipto cerca de setenta objectos,
duas centenas de peças foram
obtidas pela rainha D. Amélia
durante a sua viagem ao Egipto
em 1903, passando para a posse
do Estado em 1910, a restante
colecção foi doada pela família
Palmela, por Bustorff Silva e
Barros e Sá entre outros. Desta
colecção fazem parte três múmias
humanas.
A invenção da radiografia,
no final do século XIX,
apresentou um novo campo de
possibilidades para o estudo
de múmias: como foi explicado
durante a sessão temática na
Ordem dos Médicos, poucos
meses depois de o físico alemão
Wilhelm Röntgen ter descoberto
os raios X, esta nova técnica já era
utilizada para obter imagens de
múmias sem que fosse necessário
danificá-las. A qualidade das
primeiras imagens era muito
reduzida mas a evolução da
tecnologia tem revolucionado
o estudo das múmias. À
radiografia convencional jun-

tou-se, nos últimos anos, a
tomografia axial computorizada
(TAC), que proporciona imagens
de grande detalhe do interior
dos sarcófagos, sem que haja
qualquer dano no objecto de
estudo. A técnica tem sido
aplicada em muitos estudos,
um pouco por todo mundo, e,
em Portugal, foi utilizada pela
primeira vez em 2007, no Lisbon
Mummy Project (LMP), uma
investigação
multidisciplinar,
dirigida às múmias egípcias do
MNA, que reuniu especialistas
nacionais e estrangeiros nas áreas
da medicina, da radiologia, da
bioarqueologia, da egiptologia
e da conservação. Todos os
elementos médicos e técnicos
da equipa do IMI participaram
no estudo de forma voluntária
- «um trabalho voluntário de
paixão», conforme foi definido
pelo radiologista Carlos Prates.
O Lisbon Mummy Project resulta
precisamente de uma parceria
entre o Museu Nacional de
Arqueologia,
a
Fundação
Gulbenkian, o IMI – Imagens
Médicas Integradas e a Siemens.
O estudo foi realizado com
recurso a Raio X digital e TAC
multi corte (com o apoio da
Siemens), nas instalações do IMI.

Foi precisamente esse o tema
desta sessão que faz parte
do Ciclo de conferências do
Núcleo de História da Medicina
da
Ordem
dos
Médicos
2012/2013: A medicina no antigo
Egipto. Nesta sessão abordouse o trabalho desenvolvido - e
respectivas conclusões - do LMP
contextualizando-o com intervenções sobre aspectos do
simbólico, da dieta e patologias
específicas desse período, enquadrando todas essas referências com uma explicação sobre
processo de mumificação e a sua
relação com a medicina egípcia.
Uma convicta profilaxia:
a preparação para o Além
Luís Manuel de Araújo, egiptólogo, professor da Faculdade
de Letras da Universidade de
Lisboa, director do Instituto
Oriental e membro do LMP,
explicou como os egípcios
acreditavam que, para alcançar
a vida eterna, a alma dos seus
mortos necessitava de um corpo
bem conservado. Para isso,
desenvolveram um elaborado
processo de mumificação que
sofreu várias alterações ao longo
dos cerca de 3000 anos durante os
quais foi praticado. A preparação
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Vasos de vísceras e sarcófagos de madeira pintada do Império Médio
(XII dinastia, séculos XX-XVIII a. C.)

Conjunto de sarcófagos antropomórficos de madeira pintada datados do Terceiro Período
Intermediário (XXI à XXV dinastia, séculos XI-VII a. C.)

dos cadáveres dos mais ricos e
influentes seguia um método
complexo, que obedecia a rituais
precisos e demorava mais de um
mês a ser concluído. Um dos
passos do processo era efectuar
um corte no lado esquerdo
do abdómen, através do qual
eram retirados todos os órgãos,
com excepção do coração, que
era mantido no seu lugar, por
ser considerado o centro das
emoções e do pensamento, sendo
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necessário na vida além-túmulo.
Luís Manuel de Araújo explicou
a relevância dessa preocupação
em preparar os corpos, do esforço
descomunal dos trabalhadores
que construíam os túmulos e,
referindo-se aos escribas, realçou
a sua importância pois, embora
não fizessem esforço físico, eram
quem garantia que se contasse
a história dos que construíram
as pirâmides e que carregaram
pedras de várias toneladas,

não sendo de menosprezar o
seu esforço intelectual. Este
orador explicou a relevância
das estatuetas funerárias que
se encontravam nos túmulos,
algumas das quais incluíam
instruções para o trabalho a
fazer em lugar dos mortos. «A
preparação da grande viagem
para a eternidade envolvia
vários
rituais»,
explicou,
«desde a preparação do corpo
por sacerdotes», à inclusão nos
túmulos de diversos objectos
úteis para a travessia e a vida
eterna. «Os egípcios iam
pacifica e alegremente para
‘o outro lado’, sendo muito
raro encontrar nos textos
egípcios a expressão ‘morreu’»,
contextualizou Luís Manuel
de Araújo deixando claro
que «as pessoas ansiavam pelo
grande momento», ainda que
«não de forma doentia», pois
os egípcios «sabiam viver e não
passavam o tempo a pensar na
morte» e citando um provérbio
egípcio: «Goza a vida enquanto
puderes… Não veio nunca
ninguém do Além para dizer
como era». É essa preparação
cuidadosa do túmulo, feito em
pedra, concebido para durar
a eternidade, que reforça a
prova de que os egípcios criam

convictamente na vida no
além: «os palácios reais não
sobreviveram mas os túmulos
gigantescos ainda existem…».
Para Luís Manuel de Araújo
«a
grande
mensagem
da
civilização do antigo Egipto é
que o paraíso, a outra vida, só
está ao alcance das pessoas boas,
justas, tolerantes solidárias e
afectuosas», concluiu.
Lisbon Mummy Project
Carlos Prates, médico radiologista do IMI - Imagens
Médicas Integradas e membro
da equipa do LMP, apresentou
as três múmias, sublinhando a
importância da paleoradiologia
por se traduzir numa análise
não destrutiva de materiais o
que permitiu, pela primeira
vez, estudar estes exemplares,
preservados nas suas ligaduras
originais, sem causar qualquer
dano às múmias.
Em 8 de Novembro de 1895,
o físico Wilhelm Röntgen
conseguiu realizar o primeiro
raio X a um tecido humano.
Apenas quatro meses mais
tarde, em Frankfurt, a tecnologia
foi aplicada à egiptologia com
a execução de raios X das

múmias de um gato e de uma
criança. Foi a 2 de fevereiro de
1896. A ciência da radiologia e a
egiptologia têm caminhado de
braço dado. A tomografia axial
computorizada (TAC) é outro
bom exemplo da tecnologia
ao serviço da preservação da
história: inventada em 1972, foi
rapidamente absorvida pelos
estudiosos do Antigo Egipto e,
cinco anos depois, em Toronto,
foi feita a primeira TAC a um
sarcófago
egípcio.
Apesar
de um atraso de 111 anos na
investigação das múmias em
termos do uso desse tipo de
tecnologia, Portugal está desde
2007 a fazer um trabalho muito
meritório de grande relevância
nas 10 múmias (sete de animais
- quatro jovens crocodilos, um
falcão, uma íbis e um vaso
cerâmico com uma parte de
íbis - e 3 de humanos) que
temos disponíveis no MNA.
Na sua intervenção, Carlos
Prates explicou precisamente
a relevância do uso de
tecnologia avançada e da
resolução das imagens para
estes estudos. Além do estudo
por radiologia digital, estes
investigadores
submeteram

as múmias a TAC de 64 cortes
com a qual se obtiveram 90
mil imagens digitais de grande
pormenor, que têm sido usadas
para
fazer
reconstruções
bi- e tridimensionais, e até
endoscopias virtuais. Tudo
isto é feito em regime de
voluntariado desde Abril de
2007, primeiro com as múmias
de animais e, só em 2010, com
as humanas porque foi nesse
ano que «se conseguiu o apoio
da Siemens, o que permitiu
o transporte sofisticado para
completar
a
investigação
das múmias». Carlos Prates
explicou ainda o complexo
processo de selecção de sectores,
o trabalho de reconstrução e
o Protocolo usado, tendo em
seguida descrito cada uma
das múmias. «Os exames que
efectuámos permitiram avaliar
dados de antropologia física
e paleopatologia, detalhes do
processo de embalsamamento
e a sua eficácia, o grau de
preservação de cada múmia
e pormenores das ligaduras e
artefactos» associados ao ritual
fúnebre. O estudo e análise
do conteúdo dos artefactos
(vasos, por exemplo) que
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acompanham as múmias é
igualmente feito sem qualquer
acção invasiva. O orador
apresentou as três múmias
egípcias do Museu Nacional
de Arqueologia (Irtieru, Pabasa
e Horsukhet), sendo que cada
uma delas foi estudada por um
radiologista do IMI, instituição
cujo apoio foi essencial
para o desenvolvimento do
projecto.
Irtieru é a múmia mais
antiga e também a mais alta
das 3, com cerca de 1,71m.
Desconhece-se a ocupação
deste homem, mas o facto de
ter sido mumificado indica
que tratar-se-ia de alguém
importante: um escriba, um
engenheiro, um arquiteto,
ou um alto funcionário. O
estudo detectou alterações
no esqueleto que sugerem
que Irtieru sofria da doença
de Scheuermann, uma
patologia da maturação
óssea na adolescência que
provoca dores nas costas
e cifose dorsal (a chamada
‘corcunda’).
Sobre Pabasa, múmia de
um
sacerdote,
sabe-se
que pertenceu à família
Palmela e que esteve
exposta, provavelmente de
pé, no palácio da família,
junto ao Largo do Rato, em
Lisboa. Dos exames que
foram feitos determinouse que media 1,62 metros
e está coberto unicamente por
peças tecidas com linho. Tinha
a cabeça rapada e o corpo
totalmente depilado, como se
exigia a um sacerdote. Alguns
dos dados apresentados pelos
investigadores, como o nome
e a profissão de Pabasa, foram
extraídos
dos
hieróglifos
inscritos no seu sarcófago,
profusamente pintado com
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que, pela sua distribuição
particular, é característico
das metástases do cancro da
próstata. «Verificado o padrão
das metástases, acrescentandose outros dados como a idade
e o sexo, fez-se a proposta de
diagnóstico», referiu Carlos
Prates explicando que essa terá
sido a provável causa da
morte. Esta descoberta foi
documentada e publicada
num artigo do International
Journal of Paleopathology.
Esta
múmia
pertenceu
a D. Pedro de Noronha,
3º marquês de Angeja,
tendo estado exposta no
seu palácio, em Lisboa,
onde está hoje instalada
a
Biblioteca
Municipal
de Belém. O marquês de
Angeja, dono de uma
Irtieru sofria da doença de Scheuermann coleção famosa na época,
dava especial importância
à múmia e chegou a planear
a construção daquele que
seria um dos primeiros
museus
modernos
da
Europa, onde pretendia
expor a sua múmia em
lugar de destaque. Com
a morte do marquês o
projeto nunca foi concluído
e a múmia acabou por
ir parar ao espólio do
MNA. Horsukhet terá
morrido com mais de 50
anos. Das três múmias
estudadas esta é a única
Pabasa - múmia de um sacerdote
na qual os investigadores
do segundo caso mais antigo não identificaram o coração,
da doença que a comunidade embora tenham encontrado
científica conhece e o primeiro a dois pacotes de vísceras. Trataser diagnosticado numa múmia se também do único corpo
egípcia enfaixada, sem recorrer que não está protegido por
a métodos invasivos. A equipa um sarcófago mas apenas
de
radiologistas
liderada enfaixado, de braços cruzados
por Carlos Prates detetou sobre o peito, apresentando
um padrão de deposição de várias fraturas post mortem.
cálcio em lesões ósseas da
região lombar e da pélvis,
diversas figuras. A análise por
raios X e tomografia revelou
que a idade da morte de Pabasa
terá sido entre os 40 e os 50
anos.
Na múmia Horsukhet os exames
levados a cabo determinaram
que a causa da morte terá sido
um cancro da próstata. Trata-se

O impacto da dieta e do
meio ambiente na saúde dos
antigos egípcios
Álvaro Figueiredo, bioarqueólogo do University College
of London, membro da equipa do LMP, falou sobre
o impacto da dieta e do
meio ambiente nos antigos
egípcios tendo salientado
na sua intervenção que este
tipo de estudos permitiu
desmistificar a ideia de que
em termos de saúde dentária
não haveria problemas no
antigo Egipto. Como foi
explicado por este orador, as
três múmias apresentam o
mesmo padrão de desgaste
dentário acentuado, que poderá
dever-se ao material que mais
abunda no Egipto: areia. A areia
era usada para moer o pão e
misturava-se com a farinha,
sendo que o pão e a cerveja eram
alimentos base da dieta egípcia.
Ao serem mastigados, os grãos
de areia funcionavam como
factor de desgaste fazendo com
que os dentes mal sobressaíssem
da linha da gengiva. Foi com o
estudo da múmia de Amenhotep
que se teve a primeira indicação
de que a saúde oral dos antigos
egípcios não seria tão boa como
a mera observação parecia
indiciar: «quando a múmia foi
desenfaixada, não estava em

boas condições e uma boa parte
dos tecidos moles tinham sido
destruídos», explicou Álvaro
Figueiredo, «o que permitiu ver
que havia um elevado desgaste
do esmalte e que a polpa do dente
estava exposta». Com a inclusão
das radiografias como método de
estudo, foi possível verificar em
várias múmias a falta de dentição
anterior e a retracção gengival.
Estes dados foram confirmados
num estudo que envolveu 118
crânios em que até nas crianças se
verificou um desgaste atípico dos
molares de leite.
Outra das questões analisada
por este orador foi a influência
ambiental, na qual a proximidade
do Nilo tem uma relevância
acentuada. «O Nilo era uma fonte
de abundância e de doenças»,
referiu Álvaro Figueiredo, explicando como os habitantes do
vale ficavam expostos a parasitas
específicos. No rio pescava-se,
bebia-se a água e as pessoas
banhavam-se. Os parasitas endémicos do Nilo afectavam quer
as classes mais desfavorecidas
quer as elites pois esse contacto
e essa proximidade com a água
estavam presentes na vida de
todos. O orador explicou, a título

de exemplo, o ciclo de vida do
schistosomiase e a forma como
esse parasita penetrava na pele
humana e referiu como da
observação de uma múmia se
descobriu a existência de vários
parasitas que a contaminavam,
incluindo ovos de uma espécie
de taenia. Estudos químicos
revelaram
igualmente
a
presença do parasita responsável pela malária. Os
parasitas externos como os
piolhos também afectavam
os egípcios - uma das razões
pelas quais, provavelmente,
os sacerdotes se depilavam
integralmente, e pelas quais
era comum a prática de
rapar o cabelo, nomeadamente
entre as elites. «Ontem, tal como
na actualidade, a população
do vale do Nilo está sujeita ao
impacto de factores ambientais»,
embora tenham havido algumas
alterações através dos tempos no
que se refere aos ecoparasitas,
explicou o investigador.
Medicina egípcia, múmias e
mumificação
Maria do Sameiro Barroso,
médica e escritora, licenciada
em Filologia Germânica, em
Medicina
e
Cirurgia
pela
Universidade de Lisboa, dedicase à investigação da Medicina
Antiga e à História da Mulher.
Esta oradora explicou que na
medicina egípcia já se conheciam
muitos fármacos e apresentou
imagens de balsamários muito
sofisticados que serviam para
preparar medicamentos. Vários
actos médicos, conforme explicou
Maria do Sameiro Barroso, eram
praticados no antigo Egipto
como rituais religiosos e não
como verdadeiros apontamentos
de medicina e exemplificou
com as avançadas técnicas de
mumificação que eram aplicadas
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fazia o embalsamamento.
A médica descreveu
como se fazia a remoção
do cérebro e como se
efectuava a desidratação
dos corpos. Esse era o
primeiro passo do longo
processo de mumificação:
remoção dos órgãos
internos, para evitar a sua
rápida
decomposição.
O embalsamador, um
sacerdote especializado,
retirava o cérebro do
defunto pelas narinas,

bem como a circuncisão
ritual realizada em cerimónia
iniciática que se pode ver no
mural do túmulo de Sakara
datado de cerca de 2400 aC.
«A circuncisão era uma prática
muito restrita do domínio do
religioso e não da medicina»,
explicou,
acrescentando
a
propósito da mumificação: «o
corpo precisava de estar intacto
para aceder à vida eterna», ou seja,
também «o embalsamamento
não era uma prática médica
mas sim religiosa destinada a
reconstituir no defunto o processo
de Osiris. (...) Os médicos não
tinham rigorosamente nada a
ver com o assunto». Embora
alguns papiros façam descrições
do ritual, não explicam como se
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Papiro Edwin Smith

com a ajuda de um gancho.
Estômago, fígado, pulmões e
intestinos eram embalsamados e
colocados em ‘vasos de vísceras’
ou, em períodos mais
tardios, em pacotes
guardados no interior
do próprio corpo. Foi
o caso das múmias
estudadas no LMP, nas
quais os investigadores
encontraram
pacotes
viscerais nos três corpos.
«Quando o processo de
preparação da múmia
terminava, abria-se a

boca do morto para permitir a
entrada da nova vida», assim, o dia
em que terminavam as cerimónias
eram um dia de renascimento.
Maria do Sameiro Barroso explicou
que existe alguma dificuldade no
estudo do Antigo Egipto porque
ainda há palavras para as quais
não existe tradução. A medicina
estava, então, muito ligada à
magia, característica com a qual só
posteriormente, os gregos, fariam
a devida ruptura. Não havendo
verdadeiros tratados de medicina,
existe, no entanto, um conjunto de
papiros médicos que permitem
perceber as noções de anatomia
que tinham os antigos egípcios:
«conheciam bem os órgãos
externos mas não os órgãos
internos e é provável que os rins
tenham passado despercebidos.
(…) especificamente na anatomia
feminina, conheciam bem o
útero mas os ovários também
devem ter permanecido uma
incógnita ». Alguns exemplos
referidos foram o Papiro Harris:
«A amada chegou, e o meu
coração rejubila, abrem-se os
meus braços para a abraçar.
O meu coração está tão feliz,
no seu lugar, como os peixes
no lago. Ó, noite, és minha
para sempre, desde que a
minha amada chegou!» ou o
Papiro Edwin Smith que contém
um esconjuro contra a pestilência:
«Sou a abominação que vem
de Dep, Meskhenet, que vem
de Heliópolis. Homens, deuses,
espíritos e mortos ficai longe de
mim! Sou a abominação». Notese que, tal como explicou Maria
do Sameiro Barroso, a referência
ao facto de o coração estar no
seu lugar no Papiro Harris é um
conceito médico – mas também
religioso - visto que havia a crença
de que os espíritos malignos
tinham o poder de mudar a
posição dos órgãos internos.
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Omnia Sanctorum

Jorge Penedo foi o coordenador
editorial da obra em cujas
palavras prévias se pode ler a
explicação do nascimento deste
livro: «a história do Hospital de
Todos-os-Santos condiciona a
história da assistência médica
em Lisboa nos últimos cinco
séculos. Com altos e baixos, com
períodos de miséria e de glória a
história do Hospital de Todos-osSantos e de todos aqueles que se
seguiram merece ser conhecida.
Por motivos vários, a história
da Medicina em Portugal, e em
especial em Lisboa, nunca foi
fruto de grandes investigações
nem motivo de edições. (...) Esta
constatação foi motivo de muitas
conversas entre médicos dos
antigos Hospitais Civis de Lisboa.
Conversas
que
terminavam
sempre na necessidade de
consagrar dois projectos: a
passagem à escrita daquilo que
foi a História do Hospital de
Todos-os-Santos à actualidade
e a construção de um Museu da
Medicina em Lisboa. Conversas
que se arrastam há várias dezenas
de anos, vontades e entusiasmos
que têm passado entre gerações.

Margarida Oliveira (By the Book), Paulo Macedo (ministro da saúde), Adriano Moreira,
Leal da Costa (secretário de Estado da Saúde), e Teresa Sustelo (directora do CHLC)

A decisão de construir o novo
Hospital Oriental de Lisboa,
que no passado já foi chamado
de Hospital de Todos-os-Santos
em honra ao seu homónimo
desaparecido no século XVIII,
trouxe uma nova dinâmica a
estas ambições. Muitas foram as
conversas que me juntaram a João
Carlos Rodrigues, Luiz Damas
Mora, António Matoso, António
Barros Veloso, Rita Barata Moura,
entre outros. E assim surgiu um
projecto ainda muito impreciso.
Um projecto cedo anunciado
ao Conselho de Administração

do Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE e à sua presidente,
Teresa Sustelo. Um projecto
entusiasticamente
aceite
e
apoiado,
logo
patrocinado
formalmente pelo Centro e,
muito em particular, pela sua
presidente.» «Omnia Sanctorum
– Histórias da História do Hospital
Real de Todos-os-Santos e seus
sucessores é pois um projecto
com história, a pensar no futuro.
Honrado o Passado e honrado
o Presente que figurará no mar
da nossa História», conclui o
coordenador da edição.
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«Omnia Sanctorum - Histórias da História do Hospital Real de
Todos-os-Santos e seus sucessores» é uma obra colectiva, co-editada pela By the Book e pelo CHLC - Centro Hospitalar de
Lisboa Central, EPE. A apresentação pública teve lugar no Salão
Nobre da Academia das Ciências de Lisboa, no passado dia 3 de
Julho e ficou a cargo de Adriano Moreira.
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Um Estado servidor dos bens
universais
«A narrativa do passado, mesmo
que tenha a natureza de Velho
Testamento, exige seguramente
releitura, mas não consente esquecimento», refere Adriano Moreira, presidente da Academia das
Ciências de Lisboa, no prefácio da
obra, salientando a importância
da história na projecção do futuro.
O livro é aí definido como especialmente relevante quando «a narrativa das iniciativas inspiradoras
das instituições que genericamente
cabem, nos dicionários históricos,
na designação de “assistência pública”, e que nesta oportuna indagação têm por referência essencial
a história do Hospital de Todos-os-Santos, vem ajudar a iluminar um
tema essencial do Ocidente em crise, que é o do Estado Social e a sua
relação com as escalas de valores
que servem de eixo da roda à evolução das sociedades». Relembrando
alguns dos Objectivos do Milénio,
(reduzir de dois terços a mortalidade das crianças com menos de
cinco anos; reduzir de 75% a taxa
de mortalidade maternal; combater a sida, dominar o paludismo, e
outras grandes doenças), Adriano
Moreira refere que é do «bem público mundial» que se fala e que «o Estado Social, que abrange sobretudo
o ensino e a saúde» está a ser posto
em causa. Existe uma tendência
actual «para excluir a sua definição
dos textos constitucionais, esquecendo que não se trata de imperativos mas de uma principiologia, que
também orienta os Objectivos do
Milénio, da ONU, os quais obrigam
o Estado português: fica-se com a
impressão de que os proclamados
valores humanistas estão em risco de
seguirem o esquecimento a que foram votados os valores de origem
religiosa».
Continuando a estabelecer a ligação entre lições do passado e a
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definição do futuro, prossegue:
«o desastre mundial, financeiro e
económico, obriga a ver, ouvir, e
não ignorar o conflito de valores,
o relativismo que trocou o valor
das coisas pelo preço das coisas,
inaugurando um indiferentismo
que não augura o êxito esperado
pelos Objectivos do Milénio, salvo
recorrendo ao apoio da narrativa
da longa caminhada dos que fizeram do respeito pela saúde ora
um dever decorrente de um imperativo religioso, ora decorrente de
um imperativo humanista, ora de

um dever cívico inscrito nas Constituições que assumiram o Estado
social, e sempre de um paradigma
que sobreviveu a todas as mudanças: cada homem é um fenómeno que
não se repete na história da humanidade. Daqui o seu valor único, para o
qual se pede, alternada ou sucessivamente, a protecção de Todos-os-Santos, ou da Igual Dignidade
como direito dos homens, ou do
Dever de Solidariedade de um Estado
servidor dos bens universais. Valor
que fez dos servidores da saúde os
hospitalários de todas as épocas,

Atribuído pela Ordem dos Médicos
e pela Fundação Merck Sharp & Dohme

que primeiro cuidam dos carentes,
e deixam para outros responsáveis
o dever de se ocuparem dos encargos.»
Durante a apresentação que efectuou na Academia das Ciências,
Adriano Moreira deixou clara
uma visão da relevância de contar
a história do H. Todos-os-Santos e
extrair ilações quanto ao modelo
que desejamos ter no futuro: «É
visível que a crise implicou com
a economia, mas sobretudo com
as capacidades do Estado Social,
designadamente nas áreas do tra-

balho, do ensino, e sobretudo da
saúde que inevitavelmente afecta
até a interdependência afectiva das
gerações. Mas a solidariedade que
está a ser atingida pela crise e que
diminui a eficácia do Estado Social,
não pode atingir as raízes da solidariedade humana que facilmente
encontrou resposta diminuída no
centralismo governamental. Mas a
debilidade deste, que pareceu criar
essa penumbra sobre as origens
durante tempos de engano sobre
a abundância de recursos que não
tinha, não enfraqueceu as virtu-

MÉDICO

RECOMENDA-SE!
A Ordem dos Médicos e a Fundação Merck Sharp & Dhome
criaram o Prémio Miller Guerra de Carreira Médica a fim de
galardoar um profissional médico que se tenha distinguido por
uma carreira exemplar dedicada ao serviço dos doentes privilegiando sobretudo a atitude humanista na practica clínica, como
era apanágio de Miller Guerra.

A 1ª edição do prémio, que será entregue em 2013, destina-se a um Médico
com Carreira no âmbito da Medicina Geral e Familiar.
As carreiras médicas dos candidatos deverão caracterizar-se por uma dedicação inexcedível aos princípios do juramento de Hipócrates e por uma
capacidade de liderança pelo exemplo de humanitarismo, aliadas a sólidos conhecimentos técnicos e científicos. Deverão ainda distinguir-se pelo
impacto positivo que têm na instituição em que trabalham bem como na
sociedade médica e na sociedade em geral.
O Prémio destina-se a médicos ainda em actividade ou reformados, não
podendo ser atribuído a título póstumo.
As propostas de candidatura podem ser apresentadas por Instituições de Saúde
públicas ou privadas, entidades civis, grupos de profissionais de saúde, grupos
de doentes e grupos de cidadãos.

O Prémio Carreira Médica será constituído por um diploma e
uma dotação pecuniária no valor de 50.000,00 e, disponibilizada pela Fundação Merck Sharp & Dohme.

des básicas, fundamentais, que
articularam a comunidade civil,
voluntária nas intervenções com o
estatismo cuja data é marcada pela
criação do Hospital de Todos-os-Santos. Regressado à visibilidade
a verdadeira e actual relação entre
capacidade do Estado e necessidades dos povos, a data lembra
tempos de solidariedade entre as
duas entidades, mostra raízes que
tornaram possível o Estado social,
e lembra (...) que as raízes estão intactas, que a sociedade mantém os
seus valores, e que não perderá de
vista o seu objectivo e dever que é
restabelecer a capacidade do Estado. (...) O que uma sociedade cristã
pede a todos os cidadãos.»
Este livro tem uma inegável
importância
bibliográfica
no
âmbito da história da medicina
e inclui, além de um manancial
iconográfico inédito, textos de Luís
Cunha Ribeiro, Teresa Sustelo,
Adriano Moreira, Jorge Penedo,
Madalena Esperança Pina, Ana
Cristina Leite, António Matoso,
Augusto Martins, Luiz Damas
Mora, Teresa Neto, Lídia Gama,
Fernando Correia, João Estrada,
Dinis da Fonseca, Rita Barata
Moura, Francisco George, Rita
Barata Moura, António Matoso,
Fernando Nolasco, João Dória
Nóbrega, Vasco reis, José Luís
Doria, Maria Luísa Villarinho
Pereira, José António Esperança
Pina, José Míguel Caldas de
Almeida, António Victor Azevedo
e Silva, Maria Augusta Sousa,
Carlos Alves Pereira, Ana Quininha
e António José Barros Veloso.
A obra tem uma distribuição
reduzida pois só está disponível em
algumas livrarias de prestígio que
são parceiros comerciais da editora
By the Book. Os médicos poderão
adquirir a obra através do contacto
directo com condições especiais (21
3610997 ou bythebook@sapo.pt).

O prazo para a apresentação de candidaturas vai até 15 de fevereiro de 2013.

Para mais informações: www.ordemdosmedicos.pt | Tel: 21 842 71 00
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Maria de Belém Roseira
Deputada e ex-Ministra da Saúde e da Igualdade

Apesar da Troika continua a haver
espaço para a política de saúde
Maria de Belém Roseira assumiu o cargo de chairwoman da recém criada Iniciativa Latitude
(ver reportagem nesta edição da ROM), um grupo diversificado que pretende desenvolver um
pensamento estratégico amplamente participado no sector da saúde. A ROM conversou com
a ex-Ministra da Saúde sobre esse grupo de trabalho mas também sobre a sua visão sobre
a política de saúde além-Troika, o sistema de ensino, a responsabilidade ética de todos pouparmos recursos e o contrato social que o Estado tem para com os cidadãos e a necessidade
imperiosa de investir na educação como forma de potenciar a saúde da população porque
«educar é também prevenir».
Maria de Belém Roseira é membro da Direcção da Associação Portuguesa de Apoio à Vitima,
da Direcção da Associação Para o Progresso do Direito, do Conselho Geral da Universidade de
Coimbra, da Assembleia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, do Conselho
Geral da Fundação do Gil, do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa das Doenças
do Lisosoma, da Direcção da Associação Portuguesa de Telemedicina, do Conselho de
Administração da Fundação Francis Obikwelu, do Conselho Geral da Fundação Portuguesa
do Pulmão, do Conselho de Curadores do Centro Académico de Lisboa, do Conselho
de Representantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente do
Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pertence às comissões
parlamentares de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas [Coordenador GP], do Grupo de Trabalho - Júri
do Prémio Direitos Humanos 2012 e chairwoman da iniciativa Latitude.
Revista da Ordem dos Médicos
- Pode definir-nos em traços
gerais o que se pretende que
seja a actividade da iniciativa
Latitude no que se refere ao
aperfeiçoamento das políticas
públicas?
Maria de Belém Roseira - A
iniciativa Latitude é muito
centrada na política do medicamento e no acesso à
inovação.
Sendo
Portugal
um país integrado na União

Europeia e estando presente nos
indicadores de desenvolvimento
humano como possuindo um
desenvolvimento elevado, apesar das situações económica e
financeira serem preocupantes,
isso não pode significar que
fiquemos afas-tados da inovação.
O que temos é que ter critérios
para um acesso que se conforme
com os princípios estabelecidos
na Constituição relativamente
ao desenho do Serviço Nacional

de Saúde (SNS). Essa é a questão
que nos interessa e para a qual
pretendemos contribuir: o acesso
à inovação através do SNS - e
não fora dele - é fulcral do ponto
de vista das políticas públicas.
A iniciativa Latitude propõese precisamente contribuir com
propostas para que esses critérios
claros existam e sejam aplicados
no SNS.
ROM - A inovação em saúde
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deve trazer benefícios clínicos e procedimentos e ao que é o evitar. Para não repetir erros, e
e ganhos para o doente a um nosso contrato social. É uma área embora a decisão política seja
custo que não comprometa a em que podemos desenvolver diferente da decisão técnicosustentabilidade - de que forma um trabalho interessante pois científica, é indispensável que
poderemos tentar limitar os a maioria das pessoas que acrescentemos alguma evidência
integra a iniciativa Latitude às propostas políticas que
custos inerentes à inovação?
MBR - Temos que ter estudos tem muita experiência, prática e façamos.
fármaco-económicos que de- conhecimento. Temos, acima de
monstrem que, efectivamente tudo, uma grande vontade para ROM - Que análise faz da
determinado avanço científico trabalhar de forma independente formação em Medicina e do
é inovador. Há algumas ex- e graciosa e com isso contribuir sistema de ensino superior do
periências, noutros países euro- para que o nosso país prospere nosso país?
peus, que fazem depender a e que os doentes sejam bem MBR - O Estado sempre
considerou que a formação pré
comparticipação do medicamento tratados.
ou tecnologia inovadores do ROM – É, portanto, uma e pós-graduada deviam ser
sucesso das mesmas tal como iniciativa ampla, participada uma reserva sua. Essa reserva
pressupõe a garantia
são
proclamadas
por
Sempre defendi a existência
da qualidade: sabemos
quem
pretende
colocáo apreço que várias
las no mercado; há toda
de regras especiais de gestão
instituições estrangeiras
uma panóplia de formas
de carreiras na área da saúde.
têm pela formação que,
de garantir o controlo dos
Quando falo em carreiras
por exemplo, se faz na
custos inerentes à inovação,
refiro-me também a sistemas de área da medicina em
nomeadamente a partilha do
risco.
aposentação pois o Estado perde Portugal e não devemos
pôr
em
risco
essa
Aquilo que é verdadeimuito valor quando induz os seus qualidade, porque é o que
ramente importante para os
bons profissionais de saúde a
nos credibiliza e valoriza
temas de proteção social é
socialmente. O que é
que a inovação seja mesmo
uma reforma precoce.
enaltecido pela sociedade
inovação, depois temos
de que impacto é que tem na e com uma metodologia tem um impacto económico
e um impacto valorativo em
melhoria da saúde das pessoas e inovadora…
analisar se a melhoria da saúde MBR - Esta metodologia de sentido positivo na imagem
induzida por essa nova tecnologia trabalho existe nos EUA e em do país. Não podemos perder
ou medicamento é algo que deva muitos países europeus: a o prestígio que conquistámos
fazer apelo à solidariedade, criação de think tanks que possam relativamente à formação dos
uma vez que em sistemas de produzir uma reflexão séria nossos profissionais de saúde,
saúde como o nosso é disso que sobre determinadas questões, designadamente dos médicos.
falamos pois são financiados mais ou menos complexas. Esse é um valor que não podemos
pela solidariedade, através dos Pretendemos promover uma desperdiçar e, para o garantir,
impostos e da justiça distributiva. análise fundamentada pois, devemos avaliar os cursos e
É absolutamente indispensável, como é óbvio, existem modelos os que não tiverem qualidade
sobretudo em épocas de grande que cada um de nós acredita suficiente não podem continuar
constrangimento
financeiro, que sejam os melhores para o a ser financiados.
que se assegure que a inovação desenvolvimento das sociedades,
também
há
muitas ROM – Concorda que parece
que se pretende disponibilizar mas
tem uma eficácia de vanguarda propostas que são apresentadas existir uma política deliberada
que justifique o custo inerente. sem a mínima sustentação e que, de formar mais médicos, com
Existem já, em alguns países quando as analisamos, até já prejuízo da sua qualidade,
do espaço europeu, instâncias foram aplicadas noutros países condenando-os ao desemprego
de definição de critérios que e julgadas como totalmente ou à emigração, com vista a
poderíamos avaliar para ver improcedentes ou como tendo fazer baixar o ‘valor de mercado’
se se ajustam à nossa cultura efeitos perversos que devemos desses profissionais?
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MBR - Essa poderá ter sido uma
ideia que passou pela cabeça de
algumas pessoas mas quem assim
pensar está errado. Profissionais
mal preparados são profissionais
que custam muito mais recursos
ao sistema: prescrevem mal,
desadequadamente, mais do que
o necessário, seja em medicamentos, seja em meios auxiliares
de diagnóstico ou intervenções
cirúrgicas, fazem uma medicina
mais defensiva, são, portanto,
pessoas que normalmente induzem enormes gastos. Sempre
defendi a existência de regras
especiais de gestão de carreiras
na área da saúde. Quando falo
em carreiras refiro-me também
a sistemas de aposentação pois o
Estado perde muito valor quando
induz os seus bons profissionais
de saúde a uma reforma precoce.
ROM - Em que medida o direito
à proteção da saúde é uma
garantia da coesão social?
MBR - A Constituição não fala
apenas na universalidade, refere
igualmente a generalidade. O
que isso quer dizer é que uma
pessoa que está em Faro, Coimbra ou Bragança, para a mesma
patologia no mesmo estadio,
deverá ter a garantia do mesmo
tipo de tratamento. Essa questão
também dá relevância às Normas
de Orientação Clínica neste
contexto da coesão social.
ROM - Como analisa o
impacto dos programas da
Troika no sector da saúde? Há
racionamento?
MBR
O
racionamento
aplicado à saúde é, na sua
percepção pública, diferente de
racionalização. Considero que
o pior que se podia fazer nesta
época de grande desemprego
e dificuldades generalizadas
por exemplo no pagamento

de dívidas - dois aspectos que
têm grande influência na saúde
mental, outra prioridade para
a qual o sistema tem que se
orientar neste momento de crise
- é abalar a confiança das pessoas
no sistema de saúde público.
Prefiro falar de racionalização
pois é esse o contexto em que
o programa da Troika se aplica:
racionalizar as despesas com
medicamentos, que eram muito
elevadas, racionalizar a questão
da distribuição equitativa dos
recursos humanos e a orgânica dos recursos físicos do
país; Por racionalização dos
recursos físicos refiro-me ao
desenvolvimento
de
áreas
cuja abrangência atinja mais
pessoas e a procura de uma
correlação mais equilibrada entre
cuidados primários, hospitalares
e continuados. Em relação às
despesas com medicamentos, o
crescimento da taxa de genéricos
é uma solução procurada desde
o meu mandato, quando se
assinou o código de patentes
sem o qual não teria havido o
desenvolvimento desse sector.
ROM - Mas há alternativas?
Quais?
MBR - O facto de existir um
programa da Troika que é
dirigido à sustentabilidade
financeira e económica do
país - mais à financeira
pois não se vêem medidas
de desenvolvimento da
economia, algo que considero essencial que
se comece a implementar pois sem
estas não sairemos do desequilíbrio
financeiro

- não invalida a existência de
espaço para a política e é isso
que tem sido esquecido. As
pessoas estão tão centradas no
cumprimento dos objectivos
temporais da Troika que acabam
por ter pouco tempo para fazer
política, algo absolutamente
essencial que suceda pois há um
espaço para a Troika e um espaço
para a política. A Troika não
impede, por exemplo, que sejamos
mais racionais na abordagem
das determinantes da saúde.
Infelizmente não se têm visto
projectos nesse domínio, embora
existisse alguma
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tradição de focalizar programas
nas determinantes da saúde.
Mesmo a questão da racionalização
dos custos com medicamentos tem
que ser analisada sem esquecer
o impacto das medidas nos
sectores produtor, distribuidor
e consequências potenciais em
termos de acesso. Até que ponto
é que as situações de pobreza
extrema não estão a impedir o
acesso a medicamentos essenciais?
Temos que fazer uma abordagem
política e não apenas financeira.
Temos que definir uma estratégia
e só depois se podem encaixar as
opções de forma coordenada num
programa que possa ser executado
com vantagem para todos.
ROM - A falta de planeamento
será uma doença crónica do nosso
sistema? Estaremos condenados
a resolver os problemas de
forma pontual e avulsa em
vez de termos um pensamento
estruturado?
MBR - Temos que ter um
pensamento estruturado para a
saúde. É possível e eu demonstrei-o. Claro que isso depende
da preparação das pessoas para
assumirem os cargos. Um dos
nossos dramas é que já tivemos
uma máquina da administração
pública muito competente, mas,
por variadas razões, houve quem
se dedicasse a desmantelá-la quer
através da partidarização quer
através do efectivo afastamento
das suas funções. Precisamos de
forma crucial de uma máquina
muito competente; não tem
que ser muito grande, mas tem
que ser muito capaz porque se
essa estrutura existir, quando
alguém chega ao Governo
sem estar muito preparado
para o cargo, essa ‘máquina’
dá suporte, aconselhamento e
potencialmente pode demonstrar
efeitos não pretendidos de
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determinada medida e ajudar a
‘compor’ a decisão. Considero,
portanto, indispensável que
exista uma organização forte nos
Ministérios, com competência
para sustentar estratégias cujo
impacto e efeito positivos só
são possíveis a longo prazo.
Se estamos sempre a actuar
para o imediatismo e se, com
essa atitude, acabamos por
fazer tábua rasa de situações

Estado às suas dimensão e
estrutura óptimas contando com
funcionários públicos competentes
e valorizados, que sejam pessoas
úteis para constituir o suporte
adequado para a decisão política. A
função pública deve, obviamente,
obediência ao Governo eleito. Mas
uma administração pública forte
e competente contribuirá para
uma boa definição da política,
respeitando sempre o facto dessa

cujo efeito era benéfico, mas
só pode ser efectivamente
medido a médio/longo prazo,
é
evidente
que
estamos
sempre a introduzir entropia
no sistema… E a entropia sai
muito cara.

decisão última ser, naturalmente,
uma competência do Governo.

ROM – Fala-se muito da reforma
do aparelho do Estado…
MBR - É indispensável que, nestas
épocas de crise em que é tentador
falar da reforma do Estado, as
pessoas percebam que reforma não
é o mesmo que desmantelamento.
Pode ser uma recondução do

ROM - Como é que se pode
defender e promover a saúde num
contexto de cortes orçamentais
drásticos? E que espaço fica para
o investimento na prevenção?
MBR - Tem que haver
investimento
na
prevenção
pois representa, de acordo
com dados muito recentes do
Conselho da Europa, cerca de
0,04% dos orçamentos em saúde.
Investir na prevenção não é
só tratar do sistema de saúde:

recentemente,
no
Congresso
Internacional dos Hospitais, o
Prof. Sakellarides referiu um
estudo efectuado no Canadá
que demonstra que os custos da
iliteracia em saúde, num sistema
como o desse país, representam
cerca de 3 a 4 mil milhões de
dólares. Investir na literacia e na
educação é essencial mas, para
isso, é preciso que haja articulação
entre os Ministérios da Saúde
e da Educação, bem como com
todas as entidades cívicas, sociais,
políticas, etc. Pessoas habilitadas
a saber os comportamentos
que são ou não de risco, com
conhecimentos suficientes para
tomar precauções, que sabem
alimentar-se de forma correcta,
capacitadas para interpretar uma
bula de um medicamento, que
percebem as indicações dadas
pelos profissionais, têm melhores

MBR - Investir nessa área da
qualidade, como é evidente,
passa pela indispensabilidade
de a prescrição se ajustar ao que
visa curar/tratar. Temos vários
relatórios de avaliação do perfil
prescricional em Portugal, dos
quais o primeiro que me ocorre
é um do Observatório Nacional
de Saúde de 2000/2001 em
que se aborda a prescrição de
antibióticos, a qual foi analisada
como sendo excessiva. Esta é,
por exemplo, uma das questões
da qualidade de prescrição que
tem que ser resolvida pois todos
sabemos que os antibióticos
não são inócuos e devem ser
aplicados de acordo com um
determinado perfil terapêutico
e não fora dele. O domínio da
qualidade da prescrição é outra
das questões de política de saúde
que o memorando da Troika

Profissionais mal preparados são profissionais
que custam muito mais recursos ao sistema:
prescrevem mal, mais do que o necessário, seja
em medicamentos, seja em meios auxiliares de
diagnóstico ou intervenções cirúrgicas, fazem uma
medicina mais defensiva, são, portanto, pessoas
que normalmente induzem enormes gastos.
níveis de saúde e gastam menos
dinheiro ao sistema. A literacia
ajuda, nos casos de cronicidade
das doenças, a que o doente seja o
próprio gestor da sua saúde, algo
absolutamente essencial. Educar é
também prevenir.
ROM - Enquanto presidente da
Comissão Parlamentar da Saúde
falou em «investir na qualidade
da prescrição», sendo a orientação
para os genéricos um desses
investimentos potenciais. Não
considera que essa afirmação é
uma condicionante implícita à
liberdade do prescritor?

não inviabiliza, antes deveria
impor. O desenvolvimento que
pretendemos atingir passa pela
adequada utilização de recursos
mas também pela qualidade da
intervenção, pela forma como
efectivamente tomamos decisões
tendo em conta os parâmetros
técnicos e científicos definidos.
Sem pôr em causa a liberdade
de prescrição, não há dúvida
que em sistemas solidariamente
financiados há uma resposta
que devemos dar que é a
satisfação das necessidades
de quem proporciona esses
mesmos recursos. Essa satis-

fação consegue-se umas vezes
seguindo a norma, outras
através da fundamentação de
uma atitude prescricional que sai
dessa norma pois o que se aplica
a 95% dos casos, não se aplica aos
restantes 5%. Esse é o campo da
liberdade de prescrição que não é
ferido pela procura da qualidade,
a qual se faz, por exemplo, com
as Normas de Orientação Clínica.
ROM - Já em 2008, ainda a crise
mundial não tinha atingido a
actual gravidade, alertava que se
as pessoas não sentirem que os
políticos estão a fazer o melhor
para minorar os efeitos da
crise e ultrapassá-la estaríamos
à distância de um clique da
revolta. Acha que no actual
contexto estamos de facto a um
pequeno passo desse desfecho?
MBR - Essa é uma das minhas
preocupações: quando a política
não é explicada, não é partilhada
e não corresponde aos anseios
dos cidadãos, quando as pessoas
se sentem com fome, sem futuro e
sem sonho, há uma emoção social
(negativa). Numa entrevista
do Prof. António Damásio,
que li recentemente, ele chama
à atenção para a importância
das emoções sociais e como as
mesmas decorrem de processos
que são de interacção de emoções
com os nossos comportamentos,
não apenas individuais mas
integrados numa comunidade.
Já Victor Hugo dizia que ‘política
que não dá lugar ao sonho, não
será uma política bem sucedida’.
Se o projecto de vida que nos
apresentam em termos de futuro
é o de empobrecimento, é evidente
que isto não é um sonho, é um
pesadelo. E com pesadelos as
pessoas têm reacções que não
são as mais adequadas. Não
desejo que, por força dessa falta
de percepção da importância das
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emoções e dos sentimentos não
apenas individuais mas também
sociais, venhamos a gerar um
clima que leve a comportamentos
indesejáveis.
O
que
tem
acontecido são pequenos grupos
instigadores da revolta, o que não
tem significado nenhum. Mas
temos que ter atenção à descrença
em relação ao futuro, à falta de
esperança para os nossos filhos,
que é algo que já se está a traduzir
em comportamentos sociais que
demonstram esse desespero e a
falta de confiança das pessoas.
Um exemplo bem claro disso é
a subida da taxa de suicídio nos
países com intervenção financeira.
Os problemas de saúde mental
estão a aumentar como resultado
do desespero induzido pela falta
de emprego e de liquidez para
responder aos compromissos
assumidos. Outro sintoma que
considero dramático é a queda
da taxa de natalidade que traduz
essa mesma falta de confiança no
futuro.
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ROM - Que valores e que
prioridades defende para o nosso
Serviço Nacional de Saúde?
MBR - Temos que analisar
muito bem os indicadores de
saúde para decidir as políticas
públicas adequadas; temos taxas
de morbilidade muito elevadas,
quer no domínio das doenças não
transmissíveis, quer no domínio
das doenças transmissíveis, em
que a SIDA é o maior exemplo.
Apesar dos progressos que
alcançámos, continuamos a
estar sobrecarregados com o
peso dessas patologias. Deveríamos
procurar
responder
precisamente à doença crónica
e tentar ajustar o sistema para
que não se gastasse desproporcionadamente em cuidados
agudos, quando confrontamos
esses gastos com o investimento
necessário,
mais
grave
e
mais profundo, nas doenças
crónicas. Sempre defendi que
a saúde tem que se articular
melhor com outros sectores. É
prioritário investir em tudo o
que ‘torna a vida mais fácil’ ou
seja: as determinantes da saúde,
incluindo o nosso nível de
rendimentos, a nossa capacitação,
a articulação entre cuidados.
As redes sociais integradas que
juntam autarquias, serviços
e segurança social, escolas
e estruturas de saúde são
fundamentais
sobretudo
em épocas de crise.
Não sinto que se
esteja a trabalhar de

forma consistente e articulada
nesses domínios. Não consigo
evitar sentir um inconformismo
com decisões que são tomadas
sem enfrentar as necessidades
de reorganização ou poupança
mais expressiva, para se atacar
aquilo que é mais barato e
potencialmente mais fácil ou
próximo dos cidadãos e que lhes
proporciona um (por vezes falso)
sentimento de segurança.
Temos que olhar para o sistema de
saúde como indutor de facilitação
de articulação, designadamente
ao nível da cooperação. Isso é
muito importante numa época
em que queremos desenvolver
o espaço da CPLP do ponto
de vista geoestratégico. Tendo
nós consciência de que não há
economia sem saúde, devemos
pôr a saúde ao serviço do
progresso das nossas relações
económicas. Além do significado
que a cooperação tem em
termos de desenvolvimento
humano, é também facilitadora
de relações entre povos e entre
culturas, sobretudo naquele
espaço que fala português e em
que temos tanta proximidade
histórica e tanta facilidade de
relacionamento.
ROM - Acha natural que se
avalie o sistema de saúde pelos
seus custos em vez de avaliar
pelo valor que produz para os
seus utilizadores?
MBR - Há um indicador que
tem a ver com a percentagem
de gastos em função do PIB. Isto
é importante porque cada um
só pode ter acesso áquilo que a
riqueza que produz permite. Mas
existe uma diferença muito
grande entre ‘segurança
social’ e ‘saúde’ que
a
maioria
das
pessoas
não
descortina

quando está a reflectir sobre
estes assuntos: enquanto que na
segurança social tenho acesso a
prestações pecuniárias de acordo
com o nível de rendimentos do
país, no que se refere à saúde não
posso tratar um carcinoma de
maneira diferente daquela que é
determinada pelo estado da arte,
nem posso fazer um transplante
de uma maneira mais económica
porque estou num país mais
pobre… O que nos resta discutir
é se podemos ou não fazer
determinada intervenção.
Note-se que os nossos custos
demonstram que, em paridade
de poder de compra, temos
prestações muito mais baratas
do que outros países europeus.
Isso significa que temos ao nosso
dispor um mercado potencial de
prestação de serviços em saúde,
no domínio da livre circulação dos
pacientes, mercado esse que pode
permitir rendimentos ao Serviço
Nacional de Saúde. Considero
fundamental que desenvolvamos
essa possibilidade mas sem
esquecer, obviamente, as nossas
responsabilidades: essa é uma

prestação de serviços que tem
a ver com a nossa capacidade
excedente. Temos estruturas
fantásticas no domínio de
algumas doenças que exigem
recuperação
prolongada
–
como é o caso das ortopedias,
que podiam ser um campo
interessantíssimo para que nos
aventurássemos nessa nova
possibilidade que o quadro
europeu proporciona.
ROM - Mas como pode o SNS
determinar os seus objectivos
sem avaliar os resultados das
últimas décadas?
MBR
É
absolutamente
indispensável que façamos uma
avaliação
permanente
para
que, sem prejuízo da qualidade
exigência
absolutamente
inultrapassável em saúde -,
possamos fazer cada vez mais e
melhor, com menor custo. Esse
é, e deve ser, um objectivo de
todos: a questão dos recursos em
saúde é uma questão ética e todos
os operadores são responsáveis
por fazer uma utilização o mais
racional e adequada possível

desses recursos que pedimos aos
cidadãos que depositem nas nossas
mãos. Como é evidente esse é um
domínio em que temos um grande
trabalho pela frente, parte do qual
devia passar obrigatoriamente
pela avaliação das tais experiências
inovadoras que foram sendo feitas
ao longo dos tempos. Durante o
meu mandato encetei algumas
que tiveram avaliação positiva e
não se percebe bem porque razão
acabaram por ficar isoladas ou
por ser desperdiçadas, apesar das
sistemáticas distinções de que
foram objecto. Gostaria muito
que quem opera neste sector
tivesse mais preocupação com os
resultados benéficos da sua acção
do que com os protagonismos
pessoais e que fosse capaz
de se libertar de algo muito
característica do comportamento
dos portugueses: a inclinação
para tentar anular o trabalho dos
que os precederam, fazer tábua
rasa de tudo e recomeçar com
experiências. Foi esse tipo de
comportamento que contribuiu
para a situação de crise que
estamos a viver.
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Miguel Guimarães
Presidente do CRN

Curso de Medicina da Universidade
de Aveiro
Publicamos nesta edição o artigo de opinião do presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, sobre o Curso de Medicina da Universidade de Aveiro
que foi editado no Jornal Grande Porto no passado dia 26 de Outubro.
A Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior
(A3ES) decidiu não acreditar o
ciclo de estudos de Medicina da
Universidade de Aveiro (UA).
Esta decisão foi confirmada
depois pelo Conselho de
Revisão da A3ES. A Comissão
de Avaliação Externa foi mesmo
mais longe no seu parecer,
recomendando, de forma fundamentada, o encerramento do
curso de Medicina da UA no
final do semestre em curso.
Foram vários os argumentos
invocados. Uns, relativos à
insuficiência do corpo docente
da UA e outros relativos a
falhas de coordenação entre as
instituições envolvidas e a faltas
de preparação do programa e
de um planeamento pedagógico
adequado.
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos e as
Direcções das Associações de
Estudantes das Escolas Médicas
do Norte, desde a génese deste
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curso, manifestaram interna e
publicamente a sua forte reserva
e desacordo pela qualidade da
formação pré-graduada que
se antevia estar associada ao
projecto global do curso de
Medicina de Aveiro.
Hoje, podemos afirmar de forma
mais sustentada que as críticas
apontadas eram pertinentes
e ajustadas e que cumprimos
o nosso papel. A Ordem dos
Médicos tem a obrigação e o
dever de exigir e defender a
qualidade da formação prégraduada em Medicina.
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) e
a Ordem dos Médicos, em total
concordância com esta avaliação,
já pediram publicamente o
encerramento do curso de
Medicina da UA e a integração
dos seus estudantes noutras
Escolas Médicas. Esta solução
parece-nos a única possível e
eticamente equilibrada.
O encerramento do curso de

Medicina da UA não constituirá
para nós nenhuma vitória
política. Antes pelo contrário,
representará
um
exemplo
de prudência e de rigor na
gestão pública, bem como
uma importante garantia do
direito dos doentes a uma
medicina altamente qualificada
e
adequada
aos
padrões
de qualidade que sempre
defendemos.
O nosso País não pode continuar
a ignorar a evidência de factos
que todos os dias são conhecidos.
Na actual crise económica e
financeira, é recomendável que
impere o bom senso e a gestão
equilibrada dos recursos físicos
e humanos e não se desperdicem
recursos públicos em cursos
superiores experimentais, que
não servem os interesses quer da
população quer dos estudantes.
Já por diversas vezes foi
afirmado que o nosso País tem
mais Escolas Médicas do que

as necessárias. E que no seu
conjunto as Escolas Médicas têm
alunos em excesso.
De acordo com o relatório
da OCDE de 2011, Portugal
apresenta uma média de
médicos por 1000 habitantes
claramente superior à dos
países da OCDE (3.8 versus 3.1,
respectivamente).
Neste momento, está em curso
um estudo de demografia
médica e de necessidades em
saúde a nível nacional solicitado
pela Ordem dos Médicos ao
Instituto de Estudos Geográficos
da Universidade de Coimbra.
Mas sabemos já de estudos
anteriores sobre este tema, que

não há necessidade de novas
Escolas Médicas e que os actuais
numerus clausus das já existentes
farão ultrapassar, a muito
curto prazo, as necessidades
de médicos e as próprias
capacidades
formativas
de
novos especialistas em todo o
sistema de saúde.
A gestão e planificação adequada
dos recursos médicos e da sua
distribuição geográfica, bem
como a defesa de uma formação
médica alicerçada em critérios de
rigor e excelência, representam
imperativos inalienáveis na defesa da qualidade dos cuidados
de saúde prestados aos doentes
e da promoção da Saúde em

Portugal. Não podemos nem
devemos prescindir deles. Em
nome da qualidade da Saúde
que queremos para todos nós.
A defesa da qualidade da
formação pré-graduada constitui, em última análise, o
primeiro passo na defesa da
qualidade da Medicina. E,
consequentemente, na defesa do
SNS e dos doentes.
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Francisco Crespo
Médico

A fractura das equipas da MAC

É com muita mágoa que assisto ao anúncio da fractura das equipas da MAC. Aquilo que é ainda,
provavelmente apesar da turbulência actual, um modelo de excelente prática médica em equipa,
vai ser fracturado com uma divisão burocrático/económica.....

Quando a quiserem pôr no
Hospital de Todos os Santos,
como era seu desejo (hospital
polivalente) não há santos que lhes
valham, estará tudo desfeito...
Já imaginaram o que seria de uma
equipa de futebol em que o guarda
redes, os médios, os avançados
cada um destes grupos ia para
equipas diferentes *?
Não marcavam golos! Curiosamente o Senhor Ministro da
Saúde, que parece ter mais
bom senso na discussão deste
problema (garantiu que as equipas
não seriam desfeitas) acaba
por ser ultrapassado por uns
burocrato/administrativos, alguns
infelizmente nossos colegas. De-

pois de desfeitas as equipas, são
necessários anos para as refazer.
Que temos que gerir a saúde com
critérios económicos todos estamos
de acordo, mas eu nunca entraria
num grupo de trabalho para
desajudar a resolver problemas de
direito ou engenharia...
É óbvio que os pareceres dos
médicos são a base para a garantia
da qualidade do exercício médico.
A menos que se siga a lógica
do Mapa Cor de Rosa, divisão
territorial à régua, sem respeito
pelo menos das culturas e étnias.
Que falta nos faz o Eça de Queiroz,
que a seu tempo saiu de Paris e
escreveu a Cidade e As Serras em
defesa de Portugal. Cuidado com

os vendilhões do templo...
Eu gosto muito do meu país, mas
já ando à procura dele, desde que
há quem se orgulhe por estarmos
a exportar os melhores!
Nós médicos não podemos
tolerar a destruição da qualidade
assistencial, porque a nossa
solidariedade é em primeiro lugar
com os doentes.
A medicina é uma ciência em
constante avanço, mas é também
uma arte. Este binómio exige
de nós que tenhamos o prazer e
as condições de lhes podermos
corresponder.

(*) leia-se hospitais diferentes...

Notícia

História da Faculdade de Medicina de Coimbra
Por ocasião do dia da Faculdade, em 26 de Outubro passado, foi inaugurada pelo actual Director, Joaquim
Murta, uma exposição evocando os primórdios do ensino médico em Coimbra e simultaneamente a
notável figura de António Augusto da Costa Simões (1819-1903). A exposição evocativa do início do ensino
médico em Coimbra é constituída por um valioso conjunto de livros dos séculos XVI e XVII pertença do
acervo histórico da Faculdade. Os exemplares expostos são edições das clássicas obras de Galeno, Avicena,
Hipócrates, Eustáquio, André Vesálio e de J. Baptista Morgagni. A exposição está aberta ao público até ao
final deste ano.
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Rui Cernadas

Tristeza ou vício?

Não se deve confundir o que não deve ser confundido.
E sendo certo que o nosso Colega João Rodrigues é um pensador reconhecido e arguto,
a sua recente “tristeza”, espelhada e confessada na Revista da Ordem dos Médicos, no nº
133, publicada em Setembro de 2012, deixou-me preocupado…
Desde logo, porque me lembrei
do que o grande Gustave Flaubert
escreveu a propósito da tristeza:
“Cuidado com a tristeza. Ela é um
vício.”
Depois, porque agradecendo
a atenção como me citou,
surpreende-me o modo confuso
como juntou coisas tão diversas
num texto único que, sendo de
expressão pessoal, deixa a ideia
de confundir jogos diferentes…
E os tempos vão sérios, não
devendo ser o futebol e os golos
a distrair-nos, sobretudo quando
alguns golos… são afinal autogolos.
Como por exemplo, a respeito
da publicação em Diário da
República do Despacho dos
Ministérios da Saúde e das
Finanças, sobre o número de USF
a constituir em 2012!
O que era apenas um requisito
legal previsto e consagrado,
nunca antes observado!
Ou a questão dos “Mega-ACeS”
que, no caso dos casos da região
norte, estão já constituídos e com
directores executivos já nomeados
(e validados pela CReSAP…) e
em funções, perfazendo um total
de dois terços de dirigentes ou

reconduzidos ou provenientes
de áreas assistenciais da saúde!
Ou como se pudéssemos, em
nome de uma qualquer Santa
Inquisição emitir juízos de
valor ou de valoração prévia ao
desempenho de um mandato ou
exercício!
Vão longe os tempos em que
jogadores de futebol também
gritavam que prognósticos só
no fim, mas não estavam enganados…
Fernando Pessoa escrevia nas
suas “Ideias Filosóficas” que
“nenhuma associação de classe
é uma associação de classe” e
que “todo o sindicato é, social e
profissionalmente, um mito.”
E é importante recordá-lo a dois
títulos.
Primeiro,
porque
Fernando
Pessoa é quem foi!
Depois, porque – realmente –
quando nos vemos ao espelho
nunca vemos mais ninguém
honesto em nosso redor…
E o mesmíssimo Pessoa, deixava
claro que, “uma vez constituído o
sindicato, passam a dominar nele
– parte mínima que se substitui
ao todo – não os profissionais

mais hábeis e representativos,
mas os indivíduos simplesmente
mais aptos e competentes para a
vida sindical, isto é, para a política
eleitoral dessas agremiações.”
Foi pena que João Rodrigues, por
quem tenho a maior consideração
pessoal e profissional, pela
tristeza que o invadia, também
tenha falhado na previsão de falta
de acordo entre o Ministério da
Saúde e os médicos, representados
pelos seus sindicatos.
A ARS Norte tem bons motivos
para, nesta altura, se congratular
com factos relevantes na defesa da
reforma dos CSP, conseguidos por
uma prática continuada de mais
esforço e trabalho e menos retórica:
- Tem todo o território já
reconfigurado e organizado em
21 ACeS, já com as suas direcções
e conselhos clínicos em funções;
- Conseguiu, pese o atraso no
calendário, concluir o processo de
contratualização interna e externa
relativos a 2012 e, sobretudo,
transformá-lo num exercício
pedagógico e de exigência para
idênticos processos em 2013!
- Mantêm-se na vanguarda da
reforma, com mais USF que o
resto do país no seu conjunto
sejam modelos B, sejam A!
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- Mas igualmente com mais
UCC ou mais camas de cuidados
continuados…
E ao nível hospitalar, com
resultados e contas e experiências
que não temem comparações.
Como costumo dizer, temos tanto
para fazer que nem temos tempo
para ficar tristes.
Embora, seja triste chegar a esta

altura e ver o país como ficou de
anos sem tento nem senso.
Os passos necessários para salvar
o SNS são conhecidos e não se
devem confinar aos discursos
mais inflamados, mas tantas
vezes inconsequentes.
O rigor na realização da despesa
ou a possibilidade de se organizar
o trabalho clínico por turnos,
o adiamento da decisão de

concentração ou encerramento
de hospitais ou a necessidade das
autarquias assumirem para si o
dever de organizar ou estimular
redes de transportes públicos
minimamente capazes de servir
as suas populações, são metas
urgentes e inadiáveis na linha
da defesa do Estado Social que,
muitos querem defender, mas
não sustentar…

Duarte Serra e Mello
Cirurgião Cardiotoráxico, Hospital Santa Marta, Lisboa

Miséria e Latinismo

Não sei latim mas agrada-me que uma língua morta ressuscite agora, no tempo certo, de modo
a que ninguém esqueça o seu contributo óbvio civilizacional.
Vem este parafraseado a propósito da recepção, em Lisboa, que os mais insultados cidadãos
desta terra ofereceram à Sra. Merkel.
Escrito a letras como pedras, um
cartaz gritava: “MORITURI TE
SALUTANT”1, frase de heroicidade e fatalismo com que os gladiadores saudavam o Imperador,
em circos de sangue, martírio e
falso pão. Latim vivo e verdadeiro!
Obviamente, a dita senhora, germânica de “dois costados”, nada
entendeu ou fez não entender.
Também os acompanhantes, falsos

1- Os que vão morrer te saúdam
2- Consolação da morte, Fedro
3- Sombra do que já foi, Lucano
4- Sem culpa minha
5- Segundo a minha opinião
6- Fugir de um vício, cair noutro, Horácio
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latinos, viram na tarja o arcaísmo
próprio dos povos mediterranicos.
Petrus, e Victorius, submissos,
demonstraram a sua ignorância e
mediocridade num manifesto de
“MORTIS EN SOLATIUM”2 num
aplauso patético.
A trupe, pseudoacadémica, resguardou-se do ímpeto latino,
mentiu, derivou, fugiu por ínvios
caminhos para desaguar em palácios, palacetes e fortalezas.
Históricos monumentos da cidade, cobertos de luto e abandono
foram sonegados aos olhares dos
mandantes. As polícias, queixosas e quase famintas, a seu lado,
“MAGNI NOMINIS UMBRA”3.
Cavaqueando (!) aqui e ali, a
senhora lá foi reverberando

lugares comuns, desculpando-se
sem “MEA CULPA”4 argumentando sempre na “MEA SENTENTIA”5. Encómios ao governo português (nunca aos Portugueses)
pelo estrito cumprimento do maquiavélico memorando, por ela
condicionado.
Economia agónica, solidariedade
morta, desemprego cadavérico,
um SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE (uma das jóias do Portugal democrático) em peregrinação
para a insalubridade, disso nada
disse.
Os outros, falsos latinos, maus
governantes, fizeram da mudez o
acto dos cobardes. Avisados, não
ouviram. “IN VITIUM DUCIT
CULPAE FUGA”!6

opinião

Ana Matos Pires
Médica psiquiatra

Um debate sereno e informado exige-se
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) existe, também, para responder a solicitações de pareceres. Um dos últimos foi pedido pelo Ministério da Saúde e
dizia respeito à “fundamentação ética para o financiamento de três grupos de fármacos, a
saber retrovirais para doentes VIH+, medicamentos oncológicos e medicamentos biológicos em doentes com artrite reumatóide”. O CNECV respondeu e o texto, que vale a pena
conhecer para que se possa discutir o assunto de modo sustentado, pode ser consultado
no endereço http://www.cnecv.pt/pareceres.php.
Numa primeira leitura reagi,
de nariz torcido, ao termo
“racionamento”. Achei pouco
sensato o seu uso, pensei que teria
sido preferível - e que me faria
mais sentido - terem utilizado
a expressão “racionalização”.
Lembrei-me, entretanto, do
termo e de discussões antigas
sobre o assunto e fui informarme – tenho esse péssimo hábito.
Trata-se, de facto, de um conceito
técnico que de novo nada tem,
sendo amplamente referido
na bibliografia. Afinal o que
estava em causa era a discussão
entre racionamento implícito
ou explícito, dois conceitos
perfeitamente definidos e assim
referidos na literatura, anglosaxónica ou não, em línguas
onde também existe palavra
racionalização (António Arnaud,
homem que admiro, tem
obrigação de, pelo menos, se
informar, já agora).
Como muitos saberão, e os
médicos por maioria de razão,
o racionamento existe, ponto.

Pense-se, por exemplo, nas
terapêuticas biológicas usadas
em reumatologia. Praticamente
todos os doentes beneficiariam
com o seu uso mas o preço é
incomportável e faz-se, já hoje,
selecção de doentes - a título de
exemplo veja-se este texto sobre
terapêuticas biológicas na Artrite
Reumatóide datado de 2002, isto
é, com 10 anos
(http://www.spreumatologia.
pt/sites/spreumatologia.pt/files/
pdfs/ARP_2002_2_77_Editorial.
pdf). A posição da Ordem dos
Médicos foi, portanto, profundamente demagógica e, temo,
corporativa no que a pala-vra
comporta de pior: desde sempre
que estas temáticas são debatidas
interpares, o problema parece
estar, portanto, no facto da
populaça ter acesso à discussão.
Lido o parecer chega-se à
conclusão que o que defende - o
racionamento explícito - é que
os critérios de decisão devem
ser transparentes e não feitos de
forma que pode depender de um

médico, de um serviço ou de uma
administração hospitalar. Isto é,
digo eu, a defesa de uma política
de saúde transparente. De notar
que há estudos que apontam para
o facto do racionamento explícito
tender a aumentar os custos para
o sistema de saúde porque depois
de critérios definidos não há
como negar a terapêutica x ou y a
quem os cumpra, coisa que pode
perfeitamente acontecer quando
a aleatoriedade é maior, como no
racionamento implícito, ou seja,
ao contrário do que foi sendo
afirmado no espaço público não
é certo que a consequência deste
parecer seja poupança para o
SNS…
Mais, há nesta problemática que
contar com uma coisa que se
chama obstinação terapêutica
e que é em todos os países
ocidentais
considerada
má
prática (e em alguns proibido
explicitamente por lei, caso da
França).
E há outras discussões sociais
possíveis, mesmo num contexto
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de completo de desafogo
económico. Por exemplo, o que
é mais socialmente responsável e
defensável, usar terapias de ponta
com baixíssima percentagem de
sucesso em doentes terminais ou
investir os mesmos recursos em
cuidados paliativos? A resposta
não é simples e de certeza a
unanimidade não reinará.
A comunicação do presidente
da CNECV não foi feliz? De
todo, mas que o Miguel Oliveira
e Silva é isoeléctrico na sua
sensibilidade para comunicar
não é novo. Podemos desconfiar
das intenções do governo ao
pedir este parecer nesta altura?
Podemos e devemos. Podemos
presumir que o Conselho
adoraria ter sido consultado
noutras circunstâncias socioeconómicas? Aposto que sim,
mas infelizmente o CNECV
é obrigado a responder às
perguntas que o governo lhe faz
no momento em que este as faz.
Em suma, noutro contexto este
parecer passaria por aquilo que
é, essencialmente, um exercício
de bom senso.
Naturalmente que admito opi-

niões diversas da minha, mas o
que já não me parece razoável é
que a discussão se faça ao lado do
que está escrito, que se distorça e
manipule o que de facto está em
causa.
Virem deputados do PS, com
obrigações técnicas, usar de
um populismo desmedido está
errado e é triste de se ver. Que
esteve na base da decisão de
não integração da vacina da
meningite no Programa Nacional
de Vacinação em 2008 se não um
racionamento? Onde estavam
nessa altura Álvaro Beleza e
Marcos Sá? Não tenho ideia de
os ter ouvido.
Por último, mas não menos
importante, não percebi quais
as razões que sustentaram a
abertura de um inquérito em
sede de Conselho Deontológico
aos médicos que integram o
CNECV. Qual foi o possível
erro deontológico? Mas lamento
ainda mais que o processo não
vá até ao fim, sobretudo com
justificações tão pouco razoáveis
como sejam a sua “não aplicação
prática”, como referiu José

Manuel Silva. Como o nome
indica trata-se de um parecer,
nunca poderia ter a força de uma
determinação.
Este jogo de toca e foge foi tão
só e apenas um triste contributo
para o circo mediático que se
montou à volta deste parecer e
sairão a perder a dignidade e a
deontologia médicas.
Percebo a posição do CNECV,
julgo que não se pode brincar
às ameaças, se há motivo
para averiguação ético-deontológica ela deve avançar,
independentemente da aplicabilidade futura das opiniões
expressas no parecer. Por outro
lado julgo que o presidente da
CNECV não tem de - nem deve
- contra-argumentar com “O
assunto teve um grande impacto
na sociedade e o ministro da
Saúde já enviou o parecer ao
Infarmed”. Tão pouco a CNECV
deve “perguntar à PGR se o
procedimento do bastonário e
do Conselho Nacional Executivo
da OM configura um delito de
opinião” (como é referido no
Expresso online): faz queixa e
aguarda, sem mais.

Informação

Contributo para o prestígio da especialidade de MFR
A Direcção do Colégio de Medicina Física e de Reabilitação felicita o Dr. Jorge Laíns,
ex membro da Direcção do Colégio e desde 2007 Presidente da Sociedade Portuguesa
de MFR, pela sua recente eleição para Vice-Presidente da Sociedade Internacional de
MFR -ISPRM. Incansável e entusiasta o Dr. Jorge Laíns tem desenvolvido um trabalho
notável que em muito tem contribuído para o prestigio da especialidade a nível nacional
e internacional e que agora foi reconhecido pela Assembleia de Delegados da ISPRM.
Bem haja
A Direcção do Colégio de MFR
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Gentil Martins

Titulação Única?
O seu valor e significado
É verdade que este texto tem mais de 20 anos…
mas os princípios continuam válidos.
Será a legislação actual a
antecipação das bem conhecidas
“novas oportunidades”? Será
que todos os Médicos serão
capazes de atingir o nível de
“verdadeiros” Especialistas?
(muito embora possam aceder a
Assistentes Hospitalares…)
Há mais de 60 anos, ao ser
criada a Ordem dos Médicos
(evolução natural da Associação
dos
Médicos
Portugueses)
e quando a profissão era
predominantemente em regime
liberal, eram raros aqueles que
trabalhavam para o Estado (caso
dos Médicos Municipais, por
exemplo). Foi conferida à Ordem,
como representante da profissão
médica, a responsabilidade da
definição das especialidades
médicas e a atribuição dos
respectivos títulos profissionais.
Os Médicos sempre procuraram
honrar a confiança que neles foi
depositada criando exames com
provas públicas de titulação,
teóricas e práticas, por forma
a garantir aos doentes que,
aqueles a quem recorriam eram,
verdadeiramente, especialistas.
A Ordem era assim guardiã do
que se poderia chamar “um selo

de garantia” ou “um certificado
de qualidade”, assegurando ao
doente que o tratamento que iria
receber era adequado e de acordo
com a “leges artis”, e assim foi
durante muitos anos. Porém, a
pouco e pouco, foi-se o Estado
tornando o grande empregador
da classe médica, sobretudo após
as modificações da política de
saúde surgidas na sequência da
revolução de 25 de Abril de 1974,
e pelas quais se pretendeu reduzir
os profissionais da medicina a
simples trabalhadores da Saúde,
assalariados e proletários.
Conseguiu, à época (1977), a
classe médica, pelo prestígio que
já anteriormente conquistara,
assegurar o reconhecimento
pelo Governo, de que era
Primeiro Ministro Mário Soares e
Presidente da República Ramalho
Eanes, que se consagrasse em Lei
própria (Decreto lei 282/77, de 5
de Julho), não só a capacidade
da Ordem para actuar ao nível
da Clínica Livre mas também
para actuar ao nível de todas as
formas de exercício profissional.
Passava assim a Ordem, pelo
Decreto 272 de 5 de Julho de 1977,
a ser o garante “universal” das

normas éticas e da qualificação
técnica dos Médicos. Prova
indiscutível da confiança na sua
acção é o Artigo 90º do Estatuto
em vigor, e que textualmente
atribui à Ordem dos Médicos
a “exclusividade na definição
dos parâmetros de treino e do
âmbito das Especialidades e
Competências Médicas, bem
como a atribuição do respectivo
Título de Especialista”.
Se a visão estatizante da FNAM
é coerente com as posições que
continua a defender, não pode
deixar de surpreender-nos como
é possível haver quem defenda
agora (inclusive a própria
Ordem), a devolver ao Estado
(pelo menos em parte) aquilo
de que o Estado prescindiu.
É como se a classe médica
organizada já não se sentisse com
capacidade ou competência para
assegurar dignamente a referida
exclusividade e resolvesse partilhar essa responsabilidade com
o poder político. Será que os
Médicos, como Classe, perderam
a confiança em si próprios,
na sua honestidade, isenção e
competência?
Vale a pena referir aqui um
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pequeno episódio que poucos
conhecem e que claramente
justifica pertencer à Ordem o
exclusivo da atribuição de Títulos
de Especialista a fim de lhes
manter a dignidade e valor… Em
determinada altura da fase pósrevolucionária, ao verificar que
havia poucos oftalmologistas
no país, pretendeu a Secretaria
de Estado da Saúde de então,
produzir oftalmologistas em 2
anos, pois assim poderia afirmar
ter uma cobertura adequada. Se
não fora a oposição frontal da
Ordem, esse plano de degradação
técnica e consequente “venda
de gato por lebre”, teria ido por
diante… Já que os políticos “têm
razões que a razão desconhece”.
Os Médicos terminam o seu
Internato tarde, numa idade
em que habitualmente já
constituíram família e assumiram
determinadas responsabilidades.
Quais serão os Colegas membros
dos Júris que serão insensíveis
a tal facto e capazes de recusar
a um Colega nessas condições a
continuidade de emprego, que
para ele só existe no Estado, por
falta de alternativas fora dele?
Assim, pode facilmente verificarse que nos exames da Carreira
praticamente não há reprovações;
Se este facto humano é
compreensível, a verdade é que
também tira qualquer valor ao
exame, pois nenhum exame
pode ser válido quando não é
selectivo. Isto é uma verdade
incontroversa, que La Palisse não
desdenharia subscrever, daí ter
a Ordem deixado de reconhecer
automaticamente os exames de
Especialista da Carreira, para
efeitos de dar o respectivo título
por simples equivalência.
Atitude assumida, evidentemente, não contra os Médicos,
mas na defesa dos mais
elementares direitos dos doentes,
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e que aqueles têm por dever ético
respeitar.
Parece evidente que a Ordem
tendo a exclusividade da
atribuição
dos
títulos
de
Especialista recebe, por esse
simples facto, um reforço do
seu prestígio e da sua força,
quer junto da classe, quer junto
da população. Por isso Leonor
Beleza, ao procurar dividir a
classe, começou por estabelecer,
ilegalmente, um paralelo ente
as Carreiras Hospitalares e os
Exames da Ordem, informando
abusivamente a CEE que havia
duas titulações possíveis em
Portugal.
Foi assim que as Directivas da
CEE vieram a consagrar esse
facto, já que, pela orgânica
da Comunidade Europeia, as
Directivas são apenas o resultado
das informações prestadas e dos
acordos obtidos entre os políticos
que os negoceiam. A legalidade
só pode ser reposta a nível do
próprio país. Ninguém pode
duvidar, por muito ignorante em
leis que seja, que um Despacho
como o de Leonor Beleza, não
podia nunca ter revogado um
Decreto-Lei, como é o Estatuto
da Ordem dos Médicos.
Prova de que muitos assim
pensam é a FNAM dizer, e com
razão, que, para que a Ordem
deixe de ter o exclusivo da
Titulação, é preciso mudar o seu
Estatuto e alterar o Decreto-Lei
que agora lhe serve de base.
Denunciámos o facto a nível
internacional,
nomeadamente
na União Europeia dos Médicos
Especialistas
e
procurámos
combatê-lo a nível nacional.
Infelizmente, o nosso sucessor
- Prof. Machado Macedo - tudo
deixou cair no esquecimento
e a actual Direcção da Ordem
aceitou-o como facto consumado.
Será que esta passividade perante

os atropelos de Leonor Beleza
contribui para a dignificação
da Medicina e dos Médicos?
Será que este eleitoralismo fácil
será defesa para os doentes e
honra os Médicos? Será que os
Médicos prescindem da sua
própria dignidade aceitando
apresentar-se formalmente como
Especialistas, quando em consciência sabem não o ser, por não
terem ainda atingido o nível
necessário?
Ninguém duvida que os Serviços
formadores não são todos iguais
e que os candidatos também
não são todos iguais nas suas
capacidades. Alguém duvida
que um tempo fixo, rígido,
nalguns casos será até talvez
supérfluo, mas noutros será
nitidamente insuficiente? Não
acontecerá que alguns, por muito
que se esforcem, nunca serão
capazes de atingir o nível que
deve ser exigido a um verdadeiro
Especialista?
A equivalência directa dos
exames hospitalares é, quanto
a nós, seguramente um erro de
princípio e por isso o Estatuto
da Ordem prevê análises caso a
caso e em condições especiais.
Mas, para nós, o erro base que
importa corrigir é que se exija o
Título de Especialista para poder
trabalhar nas Carreiras Médicas.
É isto que subverte todo o
esquema de raciocínio e que
não faz parte das regras gerais
da função pública, onde existem
quadros que vão ser preenchidos
por escolha ou concurso de base
curricular, à medida que as vagas
vão surgindo.
Qualquer Serviço deverá ter
a sua hierarquia estabelecida
e parece evidente que o grau
de exigência de um serviço de
tecnologia de ponta poderá ser
diferente do grau de exigência
necessário num serviço que se

limita à execução de rotinas.
Importa ter os homens certos
nos lugares certos e nos
momentos certos e isso fazse por selecção de cada vaga
disponível, procurando, tanto
quanto possível, individualizar
as situações, permitindo que
cada um trabalho naquilo de
que gosta, para assim se realizar
humana e profissionalmente.
Ao tempo em que fomos
Presidente da Ordem dos
Médicos, solicitava-se a todos
os Colégios que não nomeassem para Membros dos Júris
Colegas com menos de 5 anos
de Titulação). A entrada por
55 contos e uma indicação
curricular - não devendo exceder
três páginas! - pode ter posto
do lado de quem o propôs,
muitos milhares de votos,
nomeadamente daqueles para
quem a via mais fácil e cómoda
é a que mais interessa apoiar e
utilizar.
Será no entanto isto que a Classe
Médica, globalmente, entende
como a via correcta e, pondo a
mão na consciência, não constata
que não se procedeu da forma
mais correcta?
Em conclusão: antes de uma
solução definitiva para o
problema, haverá que definir o
Sistema Nacional de Saúde que
o País irá ter. Mas, enquanto tal
não se defina, uma solução pode,
desde já, se proposta:
1. Os anos da Carreira Hospitalar
têm apenas avaliação continua,
de preferência com classificação
genérica e sem parâmetros
definidos.. Claro que é a apreciação global do candidato como
pessoa e como profissional que
deve prevalecer. Não haverá
provas obrigatórias de saída ou
intercalares, ficando ao critério
de cada Serviço avaliar os
candidatos e classificá-los.

2. A titulação manter-se-á da
competência
exclusiva
da
Ordem através de provas rigorosas, por Júri tanto quanto
possível
independente
dos
Candidatos. A prova curricular
será da maior importância,
e dela devem constar, bem
expressas em forma descritiva, as
opiniões daqueles com quem os
candidatos trabalharam, sendo
esses testemunhos pedra basilar
da avaliação e seguramente mais
importantes que os números
apresentados (porque mais que
a quantidade importará a qualidade);
3. Os quadros hospitalares
serão reformulados de uma
forma hierarquizada e as
vagas preenchidas por provas
curriculares e entrevista, sem
parâmetros específicos (que,
por existirem, têm bloqueado,
por contestação, centenas de
concursos), com prejuízo de
todos (candidatos, júris e doentes). O tempo de trabalho e a
eficácia serão compensados
por diuturnidades e estímulos
eventuais de produtividade (a
distribuir,
percentualmente,
entre os vários componentes dos
Serviços). Será exigido o Título
da Ordem para a obtenção de
qualquer lugar superior
na Carreira, actuando
aquele
apenas
como
factor de valorização
curricular, mas englobado
no conjunto geral do
Currículo
de
cada
candidato;
4. Dada a proletarização
do título de especialista
saída do último processo
eleitoral e porque juridicamente
irreversível,
só resta uma solução
a quem quiser sentirse, em consciência, um
Especialista: é adquirir os

“boards” europeus da respectiva
Especialidade, e é pena, porque
sob o ponto de vista orgânico e
estrutural, Portugal era dos países
da Europa com um esquema de
Titulação profissional dos mais
aperfeiçoados. Se todos os países
da CEE tivessem, pelo menos
teoricamente, asseguradas as
regras que a Ordem dos Médios
impunha, a existência dos Boards
europeus não seria necessária
e a equivalência seria fácil. Isto
desde que, obviamente, Portugal
não tivesse optado pela solução
fácil e eleitoralista de dar títulos
praticamente
a toda a gente, não distinguindo
“o trigo do joio”, ou então usando
uma bitola tão baixa que se acaba
no mesmo.
Aquele que o doente procura
será, ou não, efectivamente, um
verdadeiro Especialista?
É este um estado de coisas que
é importante fazer reverter
rapidamente. Se não se podem
corrigir os erros do passado, que
ao menos se evitem os erros do
futuro…
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Professor Catedrático de Cirurgia; Director do Departamento de Cirurgia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte; Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Carreiras Médicas I:
Um fim de ciclo
Publica-se nesta edição a primeira parte de uma reflexão sobre Carreiras Médicas da autoria de
Henrique Bicha Castelo. Dada a extensão do artigo original, a ROM optou, com a concordância do
autor, por dividir o mesmo em duas partes, sendo a próxima publicada na edição de Dezembro.
No final da passada década de 50
o pós-guerra mantinha o Mundo,
em geral e a Europa em particular,
numa fase crítica da vida das
Sociedades e das Nações.
Apesar de não directamente
envolvido no conflito, as suas
consequências
repercutiamse de forma particularmente
gravosa em Portugal que, face
aos seus índices de ruralidade,
instrução – 40% de índice de
analfabetismo -, assistenciais e
de saúde - mortalidade infantil
de 94,1 por 1.000 nados vivos -,
era reconhecidamente um dos
países
menos
escolarizados,
alfabetizados e desenvolvidos do
Mundo Ocidental.
Foi neste ambiente sócio-político
que, nos finais dos anos 50, a
Ordem dos Médicos, sob a égide
do Bastonário, Professor Jorge
Horta, entendeu que era tempo
de procurar iniciar a inverção
da situação e dotar o País de um
Serviço de Saúde de respeitada
qualidade.
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Um Grupo de distintos clínicos
iniciou, então, um longo trabalho
de reflexão que culminou, em 1961,
com a publicação do Relatório
Sobre as Carreiras Médicas.
Esse Grupo de Trabalho onde,
além do Bastonário, pontificava
o Relator, Professor João Miller
Guerra,
integrava
os
Drs.
Albertino da Costa Barros, Albino
Aroso Ramos, António Fernandes
da Fonseca, António Galhordas e
Mário Luís Mendes, que agora cito
em preito de homenagem.
O muito extenso e cuidado
Relatório das Carreiras Médicas
concluía-se com uma série de
pressupostos de que, pela lucidez
da perspectiva, julgo pertinente
respigar os seguintes: “ … Não
obstante a atenção que a Ordem
dedicou a este Relatório, reconhecelhe o carácter esquemático e está
ciente das dificuldades que levantará
a instauração das Carreiras...; … Não
faltarão certamente obstáculos ao pôr
em prática as Carreiras Médicas, mas
a Ordem confia em si e nos poderes

públicos que tanto interesse tem
manifestado pelo assunto …;… a
classe médica, através da Ordem dos
Médicos, o seu órgão representativo,
contrai pesadas responsabilidades,
mas não se subtrai a elas visto que daí
resultam benefícios para a Medicina e
para a Nação …”.
O Poder Político reagiu ao
Relatório de forma curiosa quando
reconheceu no Projecto do
Estatuto da Saúde e Assistência a
“inegável actualidade da tarefa”.
Pouco depois o Ministério foi mais
longe, afirmando no novo Estatuto
da Saúde e Assistência, que a “
… complexidade da tarefa tornaria
difícil a sua estruturação, não sendo
de admitir que o possam ser de um
momento para o outro … mas grandes
serão as vantagens decorrentes do
seu estabelecimento e espera-se que
bastantes dos obstáculos que suscitam
possam ser resolvidos graças à
colaboração dos interessados, através
da Ordem respectiva …”.
Apesar de se perceber que os
obstáculos de ambos os documentos

não eram os mesmos, o discurso
político
era
entusiasmante
parecendo reflectir alguma
sensibilidade face ao esforço e
justeza dos princípios e medidas
propostos.
Apesar de todas as declarações
de princípios o facto é que, além
das dificuldades pessoais e
institucionais porque passaram
todos quantos estiveram envolvidos na preparação do Relatório,
nada se alterou sobre as tão
reclamadas Carreiras Médicas até ao
Portugal Moderno e democrático
as ter concretizado.
Permito-me salientar duas das
ideias então desenvolvidas pelo
interesse de que se revestem para
esta minha chamada de atenção.
A primeira, sobre a preocupação
que a Ordem expressava sobre os
obstáculos que se levantariam para pôr
em prática as Carreiras. A segunda,
sobre a esperança manifestada pelo
Poder Político em ultrapassar os
obstáculos, face às grandes vantagens
decorrentes das Carreiras Médicas,
esperança que a Ordem reforçava
afirmando que vistos os benefícios
daí resultantes, confiava em si e na
Classe para os vencer.
Concretizado o Projecto, além
da qualidade dos Programas
de Formação, foram os tempos
avaliativos que, assentes em
provas clínicas sérias e pesadas que,
por isso mesmo, credibilizaram
as Carreiras Médicas e, com
elas, a qualificação assistencial,
a dignificada certificação dos
Médicos, a acreditação das
Instituições e o reconhecimento
das Comunidades Internacionais
de Saúde.
Entendidos como verdadeiros
Concursos
Médicos
eram
inicialmente sentidos por todos
como uma prova de fogo às
capacidades
e
competências
clínicas, técnicas e científicas de
Júris e Candidatos.

Júris soberanos, quanto
à forma, modo e conteúdo
das avaliações, proferiam
decisões absolutas e
inquestionáveis
que,
não imunes a excepções,
premiavam o mérito e reconheciam os melhores.
Passado algum tempo as
decisões dos múltiplos e
diversos Júris passaram a ser
sistematicamente contestadas
pelos Candidatos, impondo
períodos intermináveis de
argumentações e contra-argumentações que, bloqueando
Concursos, iam acrescentando
novos obstáculos, bem diferentes
dos que o Relatório antevia, mas
bastantes para fragilizando a
dignidade das Provas.
Todos nos recordamos de
quão estratégica passou a ser a
preocupação dos Júris em elaborar
documentos que, através de finos
detalhes e objectivas ponderações de
todos os diferentes itens, procuravam
blindar as classificações, dificultar
contestações e favorecer a
conclusão das Provas.
Refiro-me às célebres grelhas
classificativas que, acabando com
a efectiva condição clínica das
Provas, foram transformando os
Concursos em pouco mais que
meros, burocráticos e redutores,
processos administrativos que,
através de cega aplicação, estabeleciam classificações e ordenavam
Candidatos de modo tão definido
que quase dispensavam o tempo
público das Provas.
Não serei contraditado ao afirmar
que todos, nos últimos tempos e
em conjunto – Júris, Candidatos e
Modelo –, contribuímos mais para
a burocratização do que para a
credibilização clínica das Provas e
Concursos das Carreiras Médicas
que, repito, quase poderiam
dispensar Júris Clínicos.
Apesar de todas essas precauções

continuava a haver contestações,
eventualmente
legítimas,
de
Candidatos que, de algum
modo, se sentiam injustamente
valorizados.
Segundo me foi dado saber, num
dos últimos Concursos para Chefe
de Serviço, iniciado há 4 anos e
entretanto suspenso, um incidente
insólito veio acrescentar um novo
obstáculo, quando o Júri decidiu
contestar-se a si próprio.
Em concreto e tal como chegou
ao meu conhecimento, num
Concurso para Chefe de Serviço,
o Júri decidiu introduzir na grelha
e valorizar quantitativamente uma
determinada área de intervenção
clínica que, desde há duas décadas,
é considerada como definidora da
modernidade e marcador de qualidade
do desenvolvimento técnico e
científico da Especialidade.
Um dos Candidatos parou no tempo,
não deu o passo indispensável
no caminho da actualização e da
modernidade do seu exercício
pelo que, nesse item específico e
por unanimidade, foi classificado
com zero valores.
Todavia, quando se chegou à
classificação das alíneas que
permitem, a cada Membro
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do Júri, a
possibilidade
de
uma análise ponderada e individualizadamente crítica sobre a
diferenciação dos Candidatos e a
sua participação na implementação
de novas técnicas, o Júri dividiuse quanto à legitimidade da
ponderação qualitativa inerente à
classificação quantitativa desses
pontos.
Em Declaração de Voto, no final da
Provas e chegado o momento de
estabelecimento final da Proposta
Classificativa, um dos Membros
do Júri contestou a classificação
atribuída àquele Candidato por
outros Membros do Júri, alegando
que … nos condicionalismos
gerais
regulamentadores
da
abertura do Concurso não ter sido,
expressamente, referido pelo Júri
que essa diferenciação técnica era
indispensável para a apresentação
ao Concurso. Considerando não
ter sido respeitado um preceito
administrativo, defendia-se na
referida Declaração de Voto, ter
sido criado um vício violador das
regras concursais e que essa violação
é geradora de nulidade.
Na perspectiva desse Membro
do Júri, sendo aceitável a
valorização deste ponto na
dimensão quantitativa – zero
valores por unanimidade -, não
seria legítima a sua ponderação na
dimensão qualitativa e, como tal,
a valorização negativa que aquela
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indiferenciação técnica tinha
merecido por parte de outros
Membros do Júri.
A suspensão temporária dos Concursos
não terminados, inviabilizou a
análise administrativa do caso e a
decisão do Concurso que, apesar
da importância intrínseca da
situação, é irrelevante face ao meu
interesse de momento que não é
mais que a análise da essência do
problema.
Do que me foi dado conhecer, na
referida Declaração de Voto terá sido
invocada uma argumentação que
confunde princípios, com normas e
números.
Quanto às normas. Parece factual
que o Júri não terá introduzido
no preâmbulo que antecedia a
definição regimental das normas e
grelha classificativa que iria seguir
no Concurso, qualquer referência
àquela singularidade técnica. Na
verdade, não seria indispensável
essa competência para apresentação a Concurso, mas não
será pertinente que um Clínico se
preocupe com as suas capacidades
e competências actualizando-se,
na atitude e na prática, segundo
os princípios da modernidade?
Por outro lado, se desde há mais
de duas décadas essa especificidade
é, universalmente, considerada
como definidora de modernidade e
marcadora de qualidade, técnica e
científica, qualquer referência,
ou chamada de atenção, a esse
propósito nas considerações gerais
do Concurso não poderia ser
abusiva, se não mesmo insultuosa,
para os Candidatos?
Quanto aos números. Uma muito
vasta e justificada experiência
técnica, presa ao passado, não
evidenciando qualquer indício
de abertura à modernidade, do
conhecimento e da prática clínica,
não é uma atitude que deverá ser
adequadamente ponderada?
Quanto aos princípios. Tenho para

mim que será elementar a ilação
que, em Concursos Clínicos,
a
ponderação
quantitativa
de qualquer aspecto contem,
implicitamente, uma dimensão
qualitativa de desenvolvimento e
diferenciação técnica e científica.
Por ser assim, não posso deixar
de me surpreender quando se
invoca uma hipotética falha
administrativa e burocrática para
julgar ilegítima uma decisão
clínica, de base técnica e científica,
devidamente ponderada nos itens
quantitativos da grelha classificativa.
Também a objectiva demonstração
do alheamento da modernidade e
desenvolvimento técnico, inerente
à introdução das novas tecnologias
na prática clínica, não deverá
ser devidamente valorizada,
considerando as preocupações
impostas
pelas
limitações
presentes e, sobretudo, no que ao
futuro diz respeito?
Dir-se-á que este meu sentimento
é excessivo porque, mais que uma
questão de índole cultural que
nos é própria, a fundamentação
deste incidente não assentará em
mais que aspectos elementares de
carácter e condição humana.
Admito que o seja, mas essa é
uma questão difícil de ultrapassar.
Ao contrário, é fácil intervir na
essência da questão que, salvo
melhor opinião, reside na natureza
clínica das Provas e na perspectiva
da soberana autonomia dos
Júris para avaliar e proceder em
conformidade com a decisão.
Era esta a situação em que nos
encontrávamos há 2 anos quando
os Concursos foram suspensos.
Aqui chegados, em que além
das habituais oposições dos
Candidatos vemos, no final das
Provas, razões administrativas a
serem invocadas por Membros
dos Júris para contestar os
Concursos, é minha convicção
que este incidente mais não faz

que comprovar o esgotamento
do modelo e a evidência clara
de que atingimos um ponto
de não retorno que, marcando
bem Um Fim de Ciclo, reforça a
necessidade, se não imposição, do
início de uma Nova Era.
Preocupação para alguns, entre
os quais me incluo, é a essência global do modelo que,
desde a seriação para entrada
nos Internatos à estruturação
formativa e valorização qualitativa
da componente científica incentivadora da investigação até
à metodologia das Provas e
Concursos, deve ser alvo de atento
cuidado em reforço da procurada
recuperação da qualificação
das Carreiras Médicas. Numa
breve nota lateral, julgo não ser
despiciendo expressar, mais uma
vez, a minha perplexidade sobre
a insistência em incoerências e
erros de que, qual desígnio nacional,
continuam a enfermar os modelos
de acesso, tanto nas Faculdades de
Medicina como nos Internatos da
Especialidade.
É para mim líquido que a situação
agora relatada mais não é que a

expressão clara de como princípios
e valores próprios dos nossos tempos
foram erodindo a valorização
crítica das perspectivas que,
como marca de água destas Provas,
fizeram dos Concursos os mais
sólidos pilares da sustentada
credibilização
das
Carreiras
Médicas no nosso País.
É comum dizer-se que tempos de
crise estimulam a imaginação que,
pela sua ilimitada capacidade de
ver longe e diferente, favorece
novas soluções capazes de
ultrapassar resistências e vontades.
Não estaremos longe de razões
conjunturais de ordem política
virem a impor alguma degradação
do Serviço Nacional de Saúde.
Se tal vier a acontecer, será com
força e determinação que, todos
em conjunto, enfrentaremos a
situação de modo a minimizar as
consequências.
Seria, todavia, inaceitável que
tal pudesse vir a ocorrer por
nossa responsabilidade directa,
consequente à incapacidade de
preservar parâmetros de qualidade
que, com tanto esforço, dedicação
e competência soubemos atingir.

Com base em sólidos princípios
de coerência e sabendo que é de
médicos e de clínica que falamos,
entendo ser indispensável recuperar estratégias e atitudes de
responsabilidade
que,
honrando o passado, favoreça
a reabilitação dos tempos
formativos, devidamente ponderados, cumpridos e validados,
a credibilização dos processos
avaliativos, instrumentos nucleares de certificação profissional
– fruto das referidas provas de
fogo para Júris e Candidatos
-, dignificação dos Títulos e
acreditação das Carreiras Médicas
e das Instituições.
Questão a que importa responder,
com responsabilidade maior por
ser nossa por inteiro, é a de como
fazer para recuperar todos estes
pressupostos e condições.
É o que farei propondo-vos,
com o pragmatismo próprio dos
cirurgiões, que me acompanhem
neste caminho de reflexão ao
encontro do que chamo de
Renascer de uma Nova Aurora.
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In Memoriam de um saudoso Prémio Nobel Português:

Os ensinamentos da arte de bem viajar I
“… a felicidade tem muitos tons... viajar é, provavelmente, um deles …” (sic.)
(in “Viagem a Portugal”, José Saramago, 1981)

Dedicado:
à Lucinda, pela imensa sabedoria inata, ao
Manuel, pelo precioso legado de valores, à
Maria do Carmo, companheira da mais insólita e inolvidável das viagens, à Joana, ao
João e ao Simão, por estarem investidos na
qualidade de veículos privilegiados desta
mensagem.
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I)- Introdução
“… de qualquer palavra profunda
todos os homens são discípulos
…” (sic.) (Victor Hugo, 1802 – 1885)
Com a minha avó materna,
aprendi o que é a verdadeira e
genuína sabedoria popular, pois
ainda hoje recordo, com muita
saudade, as inúmeras conversas
nas quais a escutava declamar
em catadupa dezenas e dezenas
de aforismos, não raramente
em verso, infelizmente nunca
gravados para a posteridade, a
propósito de todo e qualquer
assunto relevante, que a sua
prodigiosa memória guardou
até à data da sua morte, quase
aos noventa anos de idade. Com
o meu pai, fui indelevelmente
marcado pelo seu imenso
legado de valores, qual mais
do que preciosa herança, bem
como pelo gosto pela política,
apesar do seu desaparecimento
demasiadamente precoce, pouco
para além do meio século de
existência. Nunca mais poderei
esquecer aquele abraço muito
especial em que me transmitiu

um sentimento de profunda
ternura e admiração, tal como
plasmei na lápide que cobre a sua
sepultura. Com a minha sogra, a
melhor pessoa com quem jamais
privei, cuja vida foi inteiramente
dedicada à família, tive a
possibilidade de interiorizar a
consciência que a morte pode ser
a mais digna e derradeira fase de
uma viagem por este mundo fora.
Aos meus filhos e ao meu netinho
Simão, companheiros de uma
aventura voltada para um futuro
desconhecido,
continuadores
de um legado sem preço, que
aqui se pretende expressar sem
subterfúgios.
II)- Uma mera questão de
liberdade
“… se não tens liberdade interior,
que outra liberdade esperas ter?”
(sic.) (Arturo Graf, 1848 – 1913)
Os artigos que escrevo com
alguma frequência na revista
da OM são, como já uma vez
o afirmei, fruto de uma pulsão
irreprimível de exprimir em voz
alta o que me vai no coração e na

alma acerca dos problemas da
minha (nossa) vida profissional,
servindo-me não raramente
como mote, de histórias clínicas
verídicas que fazem parte do já
longo espólio da minha memória.
Desta vez, a mais que precária
situação política do país, muito
para além da área mais estrita da
saúde, motivou-me uma reflexão
de índole necessariamente mais
abrangente, na qual, de novo,
contarei algumas das histórias
(de outra índole) que tive a
oportunidade de vivenciar no
decurso de muitas e saborosas
viagens por inúmeros destinos
diferentes. Viagens, em que contei,
por vezes, com a companhia dos
meus dois filhos, a quem sempre
tentei incutir, desde tenra idade, o
gosto, a curiosidade, e o necessário
respeito pelo conhecimento de
outros povos e culturas diferentes
da nossa, na convicção inabalável
de que isso seria fundamental
para a sua formação cívica, ao
ponto de as considerar mesmo,
tão ou mais importantes, quanto
a escolaridade obrigatória.
Escusado será dizer que, para
um casal (a Ana, minha esposa,
é também médica) que vive
quase exclusivamente do seu
ordenado (a grande maioria do
tempo sem qualquer atividade
profissional que não apenas
no serviço público estatal), isso
implicou uma gestão criteriosa
de prioridades no que concerne
à aplicação dos proventos
económicos, em que os valores da
cultura e da cidadania sempre se
sobrepuseram aos da ostentação
absurda e desnecessária de
outros sinais exteriores de
riqueza, infelizmente, muito
mais corriqueiros (casas, carros,
indumentária, etc.) que, a terem
existido, negariam na sua essência
a defesa coerente desta filosofia
de vida, comportando ainda o

risco adicional de poderem
vir a hipotecar de futuro,
irresponsavelmente, a saúde
financeira do agregado familiar.
No fundo, uma atitude que
fica exatamente nas antípodas
da que os nossos Governantes
tomaram nas últimas décadas, e
que, indiretamente, estimularam
a que muitos outros concidadãos
fizessem, quer pela ausência
da mais básica preparação
educacional, quer por puro e
inconsequente aventureirismo,
quer
ainda,
pelo
fascínio
irreprimível
do
despoletar
súbito, num primeiro tempo,
da dita sociedade de consumo,
e posteriormente, da sociedade
da informação virtual, onde os
verdadeiros e perenes valores
civilizacionais foram vilmente
secundarizados
perante
a
mediatização inebriante do fugaz
supérfluo.
Viajar é, assim, como o afirmou
o nosso Prémio Nobel da
Literatura, a quem aqui presto
a minha sincera e sentida
homenagem, não só, um meio
sublime de nos conhecermos
melhor a nós mesmos, mas
também, o exemplo personificado
da capacidade individual de
usufruto do grau supremo da
liberdade, ao ponto de, no limite,
como o provou Henri Charrière

no famoso livro de
caráter autobiográfico intitulado
“Papillon” (1969) (posteriormente
adaptado com muito êxito ao
cinema por Franklin Schaffner
em 1973), ser passível de ser
concretizada apenas com a
força da mente e da imaginação,
ainda que no mais desumano e
longínquo dos degredos.
III)- A crise (anunciada!?...)
“… de qualquer tipo que seja
a pobreza, ela não é a causa da
imoralidade, mas o efeito …” (sic.)
(Thomas Carlyle, 1795 – 1881)
No intuito de comemorar a
preceito os nossos 50 anos
(entre a minha idade e a da Ana
existem cerca de quatro meses
de diferença), decidimos que,
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logo após uma festa memorável
na qual reunimos a família
e alguns amigos de infância,
realizada, como apreciamos, no
recato doméstico, partir para
uma viagem de três semanas
sem destino marcado através de
um país da América Central que
possuía algumas características
que sempre nos tinham atraído,
designadamente: Ser o único
do mundo oficialmente sem
exército, ter uma das maiores
biodiversidades do planeta, ser
bastante seguro para os turistas,
e ter um apoio de infraestruturas
muito desenvolvido. Alugámos
um jipe, e após dois dias num
hotel de traça colonial na
interessante capital da Costa Rica
(S. José), lá partimos à aventura.
Calcorreámos praias, montanhas,
vales, lagos e vulcões ao sabor do
improviso ditado pelo momento,
embora com a preciosa ajuda de
um daqueles úteis roteiros que
acompanham
frequentemente
este tipo de viajantes, até que, ao
abandonar, sem sequer pernoitar,
o mais famoso dos “resorts”
de praia do país (verdadeiro
ícone do vulgarizado conceito
de viagem de pacotilha que
sempre abominámos), fomos
parar, ao final de uma tarde de
chuva tropical, a um pequeno
e charmoso hotel, situado em
cima de uma falésia com praia
privativa de rocha.
Lá, a pretexto de uma consulta
médica (gratuita) de ocasião a
um casal de judeus americanos
clientes habituais que ainda
hoje não sabemos ao certo como
nos supuseram médicos, por
causa de um problema clínico
corriqueiro, e com quem viemos
a estabelecer posteriormente
laços de alguma amizade, no
decorrer de um agradável jantar
em que saboreámos um excelente
vinho espanhol (os portugueses,
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lamentavelmente, ainda lá não
tinham chegado…), entre outros
temas curiosos de conversa, lá
ficámos a saber a verdadeira
história da origem daquele hotel.
O dono, um alemão de quem já
não me recordo o nome concreto, e
com quem estive quase a embarcar
numa pescaria de alto mar no seu
iate privativo, como algumas vezes
tinha feito com o meu pai (gorada
à última da hora, por falta de
outros intrépidos companheiros
disponíveis), tinha aproveitado
precisamente a comemoração dos
seus 50 anos (cerca de meia dúzia
de anos antes), não para fazer uma
festa, como é tão usual (e como nós
tínhamos organizado havia quase
duas semanas), mas para fazer um
balanço da sua própria vida.
Era um gestor empresarial de
assinalável êxito, remunerado a
preceito, mas a sua vida, naquilo
que ela tem de mais importante
para qualquer ser humano
verdadeiramente digno desse
epíteto, tinha cada vez menos
sentido para ele. Faltava-lhe
precisamente o contraponto da
rigidez espartana dos hábitos
quotidianos na vida sensaborona
do seu rotineiro dia-a-dia, da
obsessão
esmagadora
pelas
metas quantitativas de produção
impostas pelas frias leis do
mercado, da impessoalidade
das
relações
humanas
do
mundo circundante, em que
os quase sempre estéreis temas
profissionais ocupam a quase
totalidade do motivo de conversa,
da voracidade com que o tempo
passava sem sequer conseguir
aquecer uma ponta que fosse da
sua alma ou do seu coração.
Enfim, não sem alguma hesitação,
lá declarou solenemente que
tinha tomado uma decisão
radical
e
inabalável
que
deixou a família, os amigos, os
vizinhos, os colegas de trabalho

e os patrões completamente
atónitos: Não queria mais
usufruir das “vantagens do
progresso citadino de um país
do primeiro mundo”, dado
que
sentia
convictamente
que não se conseguia ver de
todo a continuar mais tempo
com naquele tipo intolerável
de vida. Em função disso, a
melhor solução encontrada seria
seguramente partir em busca de
alguma paz interior de espírito,
e poder, finalmente, saborear a
vida na sua plenitude, como ele
mesmo a entendia. E que iria com
quem o quisesse acompanhar,
mas
acabando,
finalmente,
por partir tão solitário quanto
determinado…
Volvidos meia dúzia de meses,
decidimos visitar a nossa “filha
americana”, a residir, nessa altura,
na cidade de S. António no Texas.
A Eileen, era uma simpática
adolescente americana, filha de
uma ancestralidade de emigrantes

da Rússia, fixados na terra do Tio
Sam há já três gerações. Tinha
estado na nossa casa durante
um ano letivo, dois anos antes,
ao abrigo de um programa
internacional patrocinado por
duas
organizações
juvenis
(“Entreculturas” e “Cetusa”), a
pretexto de querer conhecer um
país, um povo e uma cultura
supostamente bastante diferentes
do que os seus colegas tinham
procurado
(Espanha,
Itália,
França, Grécia, etc.). Tinha sido
também através deste mesmo
programa de intercâmbio que
os nossos dois filhos passaram
um ano letivo nos EUA, em casa
de um casal a quem denominam
carinhosamente de “os seus pais
americanos”.
À ida, pernoitámos uma noite
numa pequena cidade do
estado de New Jersey, de visita
aos nossos amigos Cohen que
tínhamos conhecido havia pouco
tempo, o que deu para outro

memorável jantar (onde foi
possível, finalmente, beber um
genuíno vinho português que
estava acondicionado a preceito
numa cave feita com todo o
esmero e competência por um
operário luso empregado dos
nossos anfitriões). A interessante
conversa versou sobre diversos
assuntos, mas acabou por tocar
novamente na insólita história do
alemão dono do hotel na Costa
Rica, e da sua “estranha” opção
de vida...
O pai da Eileen, Shawn Daly, é um
muito comunicativo economista
de mérito, nessa época professor
de “marketing” na Universidade
do Texas, para onde se tinha
transferido de uma Universidade
do estado de Ohio cerca de
dois anos antes. Já tinha estado
previamente na nossa casa,
durante cerca de uma semana, de
visita à sua filhota, e voltou com
a sua família toda, dois anos mais
tarde, para um período de duas

semanas de férias.
Numa certa noite, depois de um
jantar em família, fomos visitar os
jardins do “campus universitário”
ao abrigo de uma agradável
temperatura outonal. Durante
a curiosa conversa que tivemos,
na qual me deu então uma noção
mais aprofundada da índole
da sua atividade universitária,
acabou por me fornecer ainda
alguns conselhos acerca da nossa
pretensão em fazer umas compras
no dia seguinte num daqueles
gigantescos “outlets” que existem
nos subúrbios citadinos por todo
o país, bem como sobre a viagem
que iríamos fazer. Volvidas vinte
e quatro horas, iríamos de facto
estar já a caminho da “capital
mundial do Jazz” (New Orleans),
onde tínhamos intenção de
permanecer uma semana.
Disse-nos que o dia escolhido
para as nossas compras era o
ideal, uma vez que no dia a seguir,
comemorava-se
um
feriado
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nacional normalmente dedicado
por todos os cidadãos americanos
à realização das suas compras
principais de cada ano, hábito
que se estende a todos os estados
dos EUA, e, por consequência, os
clientes ir-se-iam amontoar aos
milhares, em filas intermináveis,
à porta de todo o tipo de lojas
possíveis de imaginar, logo
desde madrugada. Tentou fazerme entender a importância
para a economia (nacional
e, mesmo, mundial) desse
imenso movimento de capitais,
e que os especialistas estavam
particularmente
expectantes
nesse ano, uma vez que o
consideravam um verdadeiro
barómetro da saúde financeira
universal! Acrescentou ainda,
perante a minha estupefação, que
quando voltasse da minha viagem
na semana seguinte, me daria
conta do respetivo resultado.
Terminou, afirmando com imensa
convicção que, se o negócio fosse
como se temia, em acentuado
decrescendo, isso iria significar
que uma crise económica muito
séria estaria eminente.
Lá passei uma das semanas
de férias mais inesquecíveis
que jamais usufruí, tendo
comemorado os vinte e seis
anos de casamento a bordo de
um barco com uma orquestra
privativa de jazz, que me fez
recuar ao tempo dos romances
de Mark Twain com que me tinha
deliciado na minha adolescência.
Ficámos alojados num muito
confortável e pequeno hotel
estilo colonial no bairro francês,
e estacionámos o carro num
espaço onde tinha existido um
mosteiro centenário, do tempo
da colonização dos súbditos do
general Napoleão Bonaparte,
cujas freiras se dedicavam à
música
polifónica
barroca,
conforme pude posteriormente
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apreciar num excelente registo
fonográfico, gravado em CD,
com músicas do compositor
francófono Henry Desmarest, que
tive a oportunidade de comprar
num pequeno museu da cidade.
Quanto à viatura, só a voltámos
a ver para fazermos a viagem de
volta, que durou cerca de nove
horas, com tempo apenas para
uma curta paragem para almoçar
num daqueles restaurantes típicos
que existem nas imediações de
todas as autoestradas do país, e
para abastecer de combustível.
Lá, pude então apreciar a notável
recuperação que os americanos
conseguiram efetuar da cidade
e dos seus subúrbios, após a
enorme destruição provocada,
apenas dois anos antes, pelo
devastador furacão “Katrina”.
Foi um fartar de música, de
museus e de saborosa gastronomia
que jamais esquecerei, com tempo
ainda para fazer jus a um ritual
que considero imprescindível,
que consiste numa magnífica sesta
todas as tardes a seguir ao almoço,
no aconchego do confortável
quarto do hotel, na tentativa
de me preparar para mais uma
madrugada muito desgastante
em termos da quantidade de
atividades programadas. Esta
é, sem sombra de dúvida, uma
daquelas cidades onde, se for
possível, hei-de certamente voltar
com agrado.
Ao chegar de novo a casa da Eileen
na véspera do “thanksgiving”, no
final de mais um jantar de família,
lá surgiu de novo a conversa do
dito “dia nacional das compras”.
Segundo o meu entendido e
visionário anfitrião, o negócio
não tinha sido tão mau como se
tinha inicialmente temido, mas
também tinha ficado aquém dos
níveis de consumo necessários e
desejáveis para servir de estímulo
à economia. Profetizou então,

em tom algo preocupado, ainda
que sereno: O “doente não vai
morrer desta pneumonia”, mas
vai certamente apanhar uma
“valente gripe” de consequências
imprevisíveis, e que seguramente
se irá estender, de seguida, pelo
menos, a todo o mundo dito
ocidental!
Foi então, a propósito, que me
lembrei de uma história que lhe
contei de seguida, e que tinha
ocorrido em Agosto de 2001, três
semanas antes do celebérrimo e
triste 11 de Setembro desse ano
de má memória.
A nossa filha Joana tinha passado
praticamente todo o ano a
preparar a sua ida para estudar nos
EUA, afirmando insistentemente
que pretendia ir para a casa de
uma família que vivesse no meio
do deserto do Colorado. Nem
mais, nem menos (na realidade,
após várias vicissitudes, acabou
por ir bem mais para norte, para
a zona dos Grande Lagos, no
estado de Michigan). Como não
a conseguíssemos demover desse
exótico capricho, dissemos-lhe
que iríamos fazer as férias desse
ano, num país com deserto, para
que ela se pudesse aclimatizar
convenientemente.
Foi escolhida a Tunísia, dado que
eu era a única pessoa lá de casa
que nunca tinha ido ao Norte de
África, mas também pelo fascínio
longamente acalentado pela
civilização árabe, bem como, “a
priori”, por ser um país seguro
e com boas infraestruturas
turísticas. Decidimos então por
um período de duas semanas,
uma em digressão pelo deserto, e
a segunda na Ilha de Djerba, em
pleno mar Mediterrâneo, para
podermos finalmente descansar,
em condições, na magnífica praia.
As férias foram excelentes,
e
permitiram
inclusive
o
conhecimento de uma família

de quatro brasileiros muito
simpáticos, que viríamos alguns
anos mais tarde a reencontrar em
S. Paulo num muito agradável
jantar, onde revivemos algumas
fotografias, e lá conseguimos pôr
a conversa em dia.
Na véspera da partida, fomos
dar uma volta à cidade capital da
ilha (Houmt Souk), aproveitando
para fazer as últimas compras.
À ida, o taxista acabou por nos
deixar à porta de uma típica loja
de artesanato (onde ficámos a
suspeitar que este teria comissão
sobre as respectivas vendas), e
na qual, logicamente, tudo teve
que ser bem regateado (como
é da “praxe” naquela cultura,
segundo a qual a recusa em entrar
nesse jogo infernal de avaliação
e reavaliação da mercadoria é
sentido como desrespeitosa).
Feitas as compras e terminado o
passeio pelo centro histórico da
cidade, era tempo de apanhar
de novo um outro táxi que nos
trouxesse de volta ao hotel, a
tempo do almoço e da sesta
que obrigatoriamente se lhe iria
seguir.
Desta vez, o condutor falava
bastante melhor o francês
e
mostrou-se
muito
mais
conversador e de mente aberta
do que o anterior. Ao olhar para
ambos os lados, comtemplando
as
filas
intermináveis
de
sucessivos hotéis de um lado e
outro da estrada, e ao fazer um
rápido exercício de memória
acerca do balanço de mais uma
viagem, lembrei-me súbita e
espontaneamente de perguntar
àquele
simpático
homem:
Suponha que, um destes dias, algo
de muito grave ocorre no mundo,
do ponto de vista geopolítico, e
que, por via disso, e basicamente
por estar em causa a segurança
das pessoas, designadamente dos
turistas, como consequência, estes

deixam de vir para aqui. De que é
que vocês iriam viver então?
Ele, entreolhou-me de soslaio,
como que se se interrogasse
interiormente de onde viria afinal
aquela ideia meio amalucada
que ele jamais ouvira ou sequer
imaginara, mas recompôs-se de
imediato, ripostando-me com a
mesma espontaneidade e rapidez:
Olhe meu amigo, com todo o
respeito pela sua esposa e filha,
acho que o negócio iria de ter
que rolar na mesma. Se não fosse
com “turistas normais”, como o
senhor e a sua família, seria com
“outro tipo de turistas”. Nem que
os hotéis se transformassem todos
em “c… de p…” (prostíbulos!).
O que nós necessitamos, a bem
dizer, é mesmo de dinheiro
para sustentar a família e pagar
as despesas do dia-a-dia. Há
alturas da nossa vida em que não
importa a sua proveniência, o
que interessa, é que ele vá mesmo
vindo!
Na realidade, passado cerca
de um mês, a sinagoga da ilha,
situada numa aldeia no seu
interior, uma das mais antigas do
mundo, onde toda a gente vivia
em paz, sendo indistinguíveis
os muçulmanos e os judeus ali
residentes há mais de um milénio,
foi parcialmente destruída por
uma explosão desencadeada por
um grupo islâmico extremista,
matando alguns turistas alemães
ali presente! E nós que a havíamos
visitado também umas escassas
semanas antes…
Vem pois a propósito contar
uma outra história, passada três
anos volvidos, quando era a vez
do nosso filho João se estar a
preparar para ser ele a ir para
os EUA estudar por um ano, e
onde iria ficar na aprazível casa
da Kathy e do Tom Drooger,
(descendentes de emigrantes
holandeses, já também na 3ª

geração), o mesmo casal onde a
Joana tinha estado, e do qual nos
tornámos, logicamente, muito
amigos, ao ponto de ter já havido
diversas viagens de mútua visita,
muito mais frequentes, contudo,
da nossa parte.
Ao preparar as férias desse
ano, e no cumprimento de um
gosto especial pela História dos
Descobrimentos, que já nos levou
aos cinco cantos do mundo para
conhecer o enorme legado do
património luso, decidimos ir à
Índia, visitar Diu, Damão, Dadra,
Nagar Aveli, Goa e Bombaim.
Consciente do mais que certo
impacto que iríamos vivenciar,
sobretudo pela mais do que
suposta magnitude esmagadora
da miséria e da falta de higiene,
lá fui procurando fazer alguma
pedagogia ao longo de diversas
semanas, indo ao ponto de
inventar que não existiam hotéis
com categoria superior a duas
estrelas, o que, estranhamente,
todos acreditaram.
Avisei-os, inclusive, que o que iriam
ver, seria com certeza muito mais
marcante do que o que tínhamos
presenciado no Haiti, país mais
pobre do mundo na altura em
que estivemos lá de férias, uns
anos antes, acompanhados pelo
irmão de um amigo e colega nosso,
recentemente casado (e respetiva
esposa), que era, à época, destacado
membro da representação diplomática da CEE.
Nada demoveu a minha esposa
e filhos, ao ponto da Joana ter
alterado a programação das suas
primeiras férias a sós com o recente
namorado, e ter optado, quase
em cima da hora, por ir também
connosco. A atração irreprimível
pelo mítico exotismo oriental
tornou-se bem mais forte que tudo
o resto!
É claro que parte do que tinha
dito não era verdade, e foi
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possível ficar hospedado, em
Goa e Bombaim, em excelentes
hotéis de categoria internacional,
embora nos restantes sítios, só
a simpatia inegável dos locais
e o impressionante património
arquitetónico edificado, conseguiu
esbater a frustração inerente
à desorganização e às parcas
condições de higiene, ao ponto de,
em Damão, termos tido os quartos
guardados por polícia à porta
durante os três dias da estadia,
por ordem expressa do gerente
do hotel, para evitar a repetição
de um rocambolesco episódio
em que um dos funcionários foi
surpreendido pela Ana a espreitar
pelo buraco da fechadura para
ver a Joana despir-se em frente ao
espelho do seu quarto.
Tal como previra, a miséria dos
milhões de cidadãos que vivem
em condições infra-humanas era
absolutamente aterradora, ao
ponto de termos presenciado,
por diversas vezes, a disputa da
sua parca ração alimentar do dia
com os mais díspares animais
domésticos
que
vagueavam
sem destino certo por cima de
inúmeras estrumeiras cobertas
de lama, e da altura de prédios,
situadas na periferia das cidades,
situação que todos os cidadãos
aceitam pacificamente sem sequer
pestanejar, no cumprimento de
uma interiorização secular de cariz
cultural e místico, segundo a qual
a sua condição social não pode ser
jamais questionada ou alterada,
sendo transmitida de geração para
geração através de um desígnio
intemporal, qual bênção dos
deuses que tanto veneram.
A impressão da Ana, ficou
para a posteridade gravada
na minha memória: Dizia ela,
profundamente angustiada, que
quando se ia deitar e adormecia,
só
conseguia
sonhar
com
pesadelos, que tinham como pano
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de fundo os quadros dantescos
de Hieronimus Bosch. Foi assim
durante três semanas a fio, noite
atrás de noite. Declarou pois, com
toda a convicção: “Índia, nunca
mais”, sentença reconfirmada
pelos nossos dois filhos com o
mesmo interiorizado e sincero
sentimento.
Lembro-me, no último dia, antes
de jantar, ter ido visitar os meus
filhos ao quarto do hotel em
Bombaím, situado no alto de
um luxuoso edifício de dezenas
de andares nas imediações
do respetivo aeroporto internacional, para finalmente, ter uma
derradeira “conversa de homem
para homem” com o João, dado
que ele tinha optado por viajar
diretamente para os EUA, sem
sequer fazer escala em Portugal.
Entrei no seu quarto e abeireime, espontaneamente, da janela.
O “espetáculo” da imensidão das
barracas circundantes, vista ao
lusco-fusco do pôr do sol lá do
alto, não poderia ter sido mais
impressionante:
O
contraste
abjeto, ali mesmo aos meus pés,
entre os “ricos” e os “miseráveis”
da sociedade não necessitava de
mais palavras para se expressar
na sua mais crua plenitude. Falou
por si mesmo. Corri então a

cortina para ocultar o intolerável,
e lá conversei serenamente com o
João.
Ao chegar ao nosso quarto,
declarei à Ana: Acabei de chegar
agora mesmo à incómoda
conclusão que não educámos os
nossos filhos como o deveríamos
ter feito. Não os preparámos
para o mundo que aí vem. É um
tempo em que cada vez irá haver
mais cidadãos por esse mundo
fora a “pensar com o estômago”,
e a fome nunca foi ou será boa
conselheira. Os nossos filhos
deixarão de viajar connosco para
o estrangeiro a partir de hoje. Só
o voltarão a fazer, quando (e se…)
tiverem autonomia financeira
própria para tal. Têm que saber
o que a vida realmente custa.
Perante aquilo que poderemos
observar através desta janela cuja
cortina acabei de correr, para não
ficarmos mais impressionados, é
absolutamente imoral alguém vir
a queixar-se das condições dos
modestos hotéis de três estrelas!
Em suma, um mundo cada
vez mais canibalizado pela
desumanização
crescente,
uma crise económica à escala
mundial que teve origem na
hedionda especulação financeira,
e a impossibilidade de promover

uma distribuição decente da
riqueza pelos povos das diversas
nações do planeta, se estas
estiverem
maioritariamente
dependentes da mirífica vinda
de
endinheirados
turistas
estrageiros, e sem uma saudável
capacidade de procura interna.
Muitas
viagens,
algumas
histórias, mas apenas uma mesma
conclusão: Enquanto o mundo
for governado pelos ditames
profundamente egoístas dos
inúmeros e abjetos agiotas sem
identidade ou pátria certa, nunca
a humanidade poderá propiciar
a cada um dos seus cidadãos
uma existência com o mínimo
de dignidade. Para além de uma
inegável crise de cariz económicofinanceiro à escala mundial, o que
subjaz é, na sua essência, uma
crise de identidade e de valores
que importa ter sempre presente,
e que enquanto não for resolvida,
jamais poderá haver paz ou
felicidade sobre a Terra.
São exemplo ilustrativo disso,
os produtos financeiros em
que os investidores ganham
dinheiro com a desvalorização
das ações da bolsa de valores, os
juros negativos que se cobram
nos empréstimos bancários aos
países mais ricos, enquanto aos
mais carenciados, é ultrapassada
largamente capacidade de honrar
a sua liquidação no prazo de
muitas gerações, etc.
Esta é precisamente a mensagem
de três grandes filmes que dão
pelo nome de “Wall Street I e
II” (Oliver Stone, 1987 e 2008) e
“Feios Porcos e Maus” (Ettore
Scola, 1976), que todos os políticos
e demais cidadãos deveriam
ver, para meditar bem nas suas
portentosas mensagens.
Num jantar que recentemente
ocorreu, promovido pela Liga
dos Amigos do Hospital de
S. Bernardo em Setúbal, para

comemorar os seus 25 anos, e
no qual tive a oportunidade de
poder participar, foi-me dado o
privilégio de partilhar a mesa de
honra com o Bispo resignatário
de Setúbal, D. Manuel Martins,
cognominado com muita honra,
como ele próprio fez questão de
referir na sua breve alocução, de
“Bispo Vermelho”. Da conversa
muito agradável que tivemos
durante o repasto, assumiu-se
como um verdadeiro discípulo do
não menos venerando ex-Bispo
do Porto, D. António Ferreira
Gomes, do qual recordou uma das
suas célebres máximas: “perante
os Homens, sempre de pé!”.
Parafraseando pois, “perante os
agiotas, sempre de frente!”.
Para compreender o caráter
cíclico das crises,
nada
melhor
do
que repescar alguns
textos de antanho que
continuam a exibir
uma impressionante
atualidade, de que o
seguinte excerto é um
dos seus exemplos
mais eloquentes, na
altura magistralmente
representado pictoricamente pela pena
do
genial
Rafael
Bordalo Pinheiro: “…
esta situação é terrível
e tanto mais que ela
exige para não se
agravar, de sacrifícios
com que o País não
pode e que de mais não
deve fazer … “ (sic.) (in
“Jornal a Lanterna”,
1870). Convém, pois,
não
esquecer
que
um empréstimo internacionalmente contraído pelo nosso país
nessa altura, só há
cerca de dois anos foi
liquidado!

E quanto àquele que contraímos
no ano passado, como será?
A asfixia inexorável a que a
classe média está a ser votada, e
a liquidação progressiva do dito
Estado Social, segundo os ditames
da cartilha dos “Srs. donos do
mundo”, só trarão infelicidade e
desespero, nunca compreensão e
tranquilidade! É que o fosso, entre
ricos e pobres, não tem parado
de aumentar, pelo que os nossos
governantes nunca deveriam
falar que promovem este tipo
de políticas em nome da Justiça
Social, porque, na realidade, o
que dá a sensação é que, ao invés,
verdadeiramente a abominam
de todo. (continua na próxima
edição da ROM)
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Carlos Costa Almeida
Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Carreira Hospitalar

Um acordo com pés de barro
Temos vindo a presenciar o desmoronamento da estrutura organizativa e de avaliação contínua
que sustentava a equipa médica dos hospitais do SNS. Estrutura que dava pelo nome de Carreira Médica. Tem sido visível uma desorganização hierárquica, clínica, de formação e de vencimentos, com a repercussão lógica na redução da eficácia e do entusiasmo no cumprimento
das funções que a cada um cabem.
Isto mesmo tem sido registado
de há vários anos para cá (até em
livro, releia-se Farpas pela nossa
Saúde), através da Associação
Portuguesa dos Médicos de
Carreira Hospitalar, e até os
renitentes a vê-lo, agora só por
cegueira completa, e se calhar
irremediável, poderão dizer o
contrário. Mas nestas matérias
não há nada que não tenha
remédio, o que importa antes
de mais é fazer o diagnóstico
correcto. Que, no caso vertente,
aparentemente não é igual
para todos – apenas o quadro
semiológico macro coincide
-, e por isso as soluções que
se propõem também não são
as mesmas, assentando essas
diferenças em entendimentos
fisiopatológicos
divergentes.
E os resultados, com certeza,
também serão diferentes, uns
bons, outros nem tanto.
Numa tentativa terapêutica,
celebrou-se muito recentemente um acordo entre os
dois sindicatos médicos e o
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Ministério da Saúde. Sem
pôr em causa o esforço e
empenhamento dos colegas,
e sem questionar a sua boa fé
nas negociações havidas, não
podemos no entanto deixar de
considerar que este acordo não
é bom. Quer dizer, poderão
os negociadores dizer que foi
o melhor possível, e talvez
até tenham razão, mas não é
bom. Terá sido melhor fazer
este acordo do que não fazer
nenhum? Não sei, mas sabemos
que é com este acordo, que não
é bom, que teremos todos de
viver e trabalhar.
E não é bom porque é um
acordo com pés de barro. Isto é,
não tem pés para andar. Porque
está ferido logo na sua base, em
dois pontos fundamentais: nos
vencimentos dos médicos com
vários graus de diferenciação,
e na sua hierarquização profissional no trabalho hospitalar. Vejamos porquê.
Foi acordado um regime de
trabalho com uma tabela salarial

desde à volta dos 2700 euros,
para quem inicia actividade,
até ao máximo de cerca de 5000
euros, no topo da carreira. Os
jovens especialistas que sejam
agora contratados ganharão
2700 euros. Os que já estavam
contratados,
em
contrato
individual de trabalho, ainda
fora da carreira, se receberem
menos, serão automaticamente
actualizados para aquele valor;
os que recebem 4000, 5000,
6000 euros, etc., continuarão a
ser pagos por esses montantes.
Quem está na carreira há 20 ou
30 anos, ganhando muito abaixo
desta tabela, vai poder escolhêla. Mas, ao contrário dos outros,
dos ainda fora da carreira,
isso não é automático, ficarão
dependentes da decisão da
administração do hospital onde
trabalham, da “necessidade e
da disponibilidade financeira”
de cada instituição. Durante
dois anos (pelo menos, depois
se verá).
Isto configura uma discrimi-

nação evidente dos profissionais integrados numa carreira
que é transformada noutra e
para qual eles não transitam
automaticamente, ao contrário
de outros fora de qualquer
carreira. Aplaude-se a possibilidade de opção, mas esta
deveria ser antes pela não
passagem à nova carreira, para
quem quisesse permanecer
na antiga, e não ao contrário.
Opção diz-se que têm, mas
afinal só têm uma possibilidade
de manifestação de intenções:
a opção é das administrações
hospitalares para com esses
profissionais, os mais velhos
e mais diferenciados dos
hospitais, mal pagos e que
ficarão ainda pior depois
deste acordo, com as horas
extraordinárias reduzidas.
Dentre desses, aqueles a
quem for concedida pela
administração essa transição
ainda assim não ficarão iguais
aos mais novos: embora a todos
os médicos seja reconhecido
o direito de fazer repercutir a
idade no seu serviço de urgência,
a eles não é. Quer dizer, esse
direito é reconhecido, mas não é
reconhecido… Para esse grupo
de mais diferenciados e com
experiência de 20 ou 30 anos
no hospital não é reconhecido.
Durante dois anos, pelo menos,
para eles esse direito de todos é
ignorado.
E esta discriminação (que só não
é incrível porque foi publicada,
e é real) não se fica por aqui:
os colegas igualmente mais
velhos e mais diferenciados
mas que estão no regime de
exclusividade, que não lucrarão
em mudar para a nova carreira
porque ganham mais na antiga,
terão esse direito posto em
prática. Para além de que a
grande maioria desses já não

trabalha 42 horas, trabalham
todos 35 ou próximo, por lei,
embora ganhem por 42.
Foi estabelecido um ordenado mínimo – o que é,
obviamente, bom – e ao mesmo
tempo inviabilizaram-se os
vencimentos mais elevados
celebrados
por
hospitaisempresa com dificuldades em
arranjar pessoal e com disponibilidade financeira para isso.
Mas os contratos existentes,
naturalmente, mantêm-se e,
portanto, também nesse aspecto
da equidade o acordo falhou.
Ainda em termos de pagamento, mesmo os da nova carreira,
quando subirem de grau,
por concurso externo ao
hospital, há a garantia de
passarem a ser pagos por ele,
automaticamente, ou terá de
haver “disponibilidade financeira” do seu hospital? Além de
que, sendo as novas carreiras
externas aos hospitais, todos em
cada hospital poderão subir ao
grau mais elevado; se subirem
todos, serão todos pagos pelo
valor máximo? Ou haverá
cotas administrativas para os
aumentos, de acordo com as
“disponibilidades financeiras”,
segundo o exemplo agora dado
no acordo para os da carreira
antiga?
E o problema da desierarquização hospitalar, o acordo
veio resolvê-lo? Não. Não está
nele estabelecido que quem
tem o grau mais elevado
deve ter funções de direcção,
ou orientação do Serviço,
ou da Unidade. Aliás, do
nome dos graus de carreira
foi intencionalmente retirada
a designação de “Chefe”,
passando-a a “Sénior” – podese ser velho, ou antigo, mas
chefe é quem os amigos da
administração quiserem.

Se não se aceita que alguém com
funções de chefe possa ter menos
graduação, ou qualificações,
que outros no Serviço, como se
poderá entender que um Director
de Serviço ganhe menos que os
seus colaboradores mais novos
e inexperientes? Ou que todos
os mais velhos e experientes
ganhem menos que os recém
especializados e contratados?
Dir-se-á que já agora é assim,
e até com diferenças muito
maiores, e isso é verdade, mas
fraco foi então o resultado do
acordo estabelecido com o
Ministério. Daqui a dois anos
será melhor? Não sei, isso
veremos. Agora foi largamente
insuficiente e lesivo dos que
há tantos anos trabalham nos
hospitais, muito mal pagos,
sobretudo em comparação com
os colegas em exclusividade,
agora finalmente extinta. Mas
para esses nada precisa de ser
alterado.
Resumindo, já se viu que há
uma discriminação brutal dos
médicos de carreira hospitalar,
relegando a sua transição para
o novo regime de trabalho para
a vontade da administração de
cada hospital, e ainda assim
pagando um preço, qual castigo
(?), no serviço de urgência. Uma
carreira profissional implica
uma progressão, por provas
dadas e com atribuição de novas
funções, responsabilidades e
prerrogativas, acompanhadas
de maior rendimento. Não
se sabe se a subida de grau
nesta nova carreira implicará
automaticamente a subida para
o vencimento correspondente
em
cada
hospital-empresa
público, para não falar já nos
público-privados; só o ordenado
minino está, para já, garantido.
Mas mesmo que isso aconteça,
a hierarquização profissional
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em cada hospital continuará
decisivamente dependente da
sua administração.
Para não falar já na introdução
dum regime de avaliação de
desempenho. Que, sendo em
si mesma positiva, irá muito
provavelmente acabar em algo
tipo SIADAP, cujo objectivo
foi apenas o de limitar, por
cotas, a progressão em termos
de vencimento, reservando-a
aos mais amigos do avaliador.
Um exemplo de como uma
boa ideia pode ter um mau
resultado. Que, no caso da nova
carreira médica, pode ser o de
servir de veículo para bloquear,
por falta de “disponibilidade
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financeira”, a quem se quiser,
e pelo tempo que for preciso, o
aumento de vencimento a cada
subida de grau.
Este acordo surge com boas
intenções mas como um emaranhado de regras e excepções
que resultam na manutenção
dum desequilíbrio e duma
desigualdade manifestos, geradores da continuação dum
desinteresse cada vez maior dos
mais diferenciados e experientes
nos hospitais, com repercussão
necessária na formação dos
mais novos e na qualidade
futura da nossa medicina
hospitalar. Conseguiu apenas,
agora, cercear os contratos

mais caros e estabelecer um
contrato mínimo obrigatório.
Sem a afirmação duma carreira
médica hospitalar tecnicamente
e funcionalmente independente
da estrutura administrativa.
Como já foi, com tão bons
resultados durante tantos anos,
nos hospitais do nosso SNS.

Bibliografia citada
Costa Almeida, C – Farpas pela nossa
saúde. Ed. MinervaCoimbra, 2009

Núcleo de História da Medicina
da Ordem dos Médicos
15 de Janeiro, terça-feira, 21h

23 de Fevereiro, sábado, 15h

«Pedro Hispano - Filósofo, Médico
de Papas e Papa »
António Aires Gonçalves

Ciclo temático em colaboração com o
Centro de História da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
Lepra/Doença de Hansen - A História e o
Silêncio - Leituras de uma Doença Antiga
Percepções da lepra na Antiguidade

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
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Nuno Simões Rodrigues
Lepras reais – D. Sancho I, D.Afonso II
Campos Magalhães
A evolução histórica do diagnóstico da lepra
Poiares Baptista
Gafos e gafarias no Portugal medievo
Ana Maria Rodrigues

histórias da história

Jorge dos Santos Bessa
Chefe de Serviço Hospitalar de Cirurgia (HCL)
Prof. da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
(Actualmente na situação de reformado)

In memoriam

Dr. José Augusto Lopes
Borges d´Almeida
No passado dia 13 de Maio do corrente ano de 2012 faleceu uma das
mais eminentes figuras da cirurgia portuguesa e de maior renome internacional, o nosso colega e amigo Dr. José Augusto Borges d’Almeida
Contactado pelo Luiz Damas
Mora para fixar, por escrito,
uma nota evocativa, a minha
resposta imediata foi um não! E
por diversas razões: a primeira,
por manifesta incapacidade
e grandeza de espírito para
tratar devidamente tão única
personalidade;
seguidamente
pelo luto. A ferida espiritual
viva e o profundo desgosto que
tão funesto acontecimento me
tinha causado não permitia a
serenidade de espírito necessária
à organização e selecção das
memórias para tão vasto
empreendimento. Ao que ele
utilizou um argumento que,
sabia, era muito forte e calava
muito fundo nos elementos da
nossa geração: “Mas tu tens
obrigação!”
E é este o motivo por que
me encontram a traçar estas
despretensiosas linhas, seguramente
muito
incompletas,
mas escritas muito mais com o
coração do que com a caneta.
O Dr. Borges d’Almeida integrou o júri que avaliou, em

provas práticas e teóricas,
públicas e eliminatórias, a minha
capacidade de vir a fazer parte
(uns concursos mais à frente) do
corpo clínico dos Hospitais Civis
de Lisboa (HCL) em conjunto
com mais uma centena de
candidatos para as escassas três
dezenas de vagas desse ano. E,
logo aí, essa figura que eu não
conhecia, se distinguia pela sua
apresentação - envergava um fato
bege de impecável corte e calças
primorosamente vincadas - e pela
sua argumentação a condizer:
profundidade, extensão e rigor dos conhecimentos, a sua
conhecida argúcia e, sempre, a
elegância da frase.
Consegui uma colocação na sua
equipa do Banco de S. José. E
digo consegui, porque, defensor
dos concursos hospitalares como
sempre foi, a avaliação pelos
pares era, para ele, um dado
essencial na vida profissional
e entre outros critérios, a
classificação obtida nas provas
era primordial para a obtenção
de um lugar na sua equipa. E foi

no Banco de S. José, nessa imensa
plataforma de trabalho, que se
iniciou e consolidou uma grande
admiração e uma profunda
amizade, esta mútua, que havia
de perdurar por toda a vida.
Ainda muito cedo na nossa
relação profissional, acompanhei-o para uma apresentação na
Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa, na rua do Alecrim.
O seu empenho era enorme e
a comunicação inseria-se na
vasta área de simplificação de
cuidados cirúrgicos, que sempre
orientou a sua vida de cirurgião.
Simplificação para o doente,
entenda-se.
Nessa época, era relativamente
frequente, o aparecimento do
chamado volvo da ansa sigmoideia, da qual resultava uma
obstrução do lume cólico e
consequente quadro de oclusão
intestinal. Quadro gigantesco,
Foto:
Borges d’Almeida, em 1963, no dia em
que tomou posse do lugar de Assistente
de Cirurgia Geral dos HCL
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pois a produção gasosa local
e a capacidade de distensão
da ansa sigmoideia conferia
ao abdomen uma dimensão
impressionante. O tratamento,
segundo a “legis artis” da época
consistia numa laparotomia seguida do desfazer manual do
volvo e, reposta a continuidade
cólica … encerramento da parede.
Algum tempo depois, ainda com o
doente internado (e se o volvo não
se tinha reproduzido) após uma
longa preparação cólica, refaziase a laparotomia e, só então se
procedia à adequada ressecção
cólica. Como se vê era, para o
doente, uma carga de trabalhos,
isto quando sobrevivia, pois esta
situação era acompanhada de uma
mortalidade nada desprezável.
A reanimação, nesta altura,
balbuciava os primeiros passos,
os antibióticos existentes, eram
ineficazes. Resolver estes casos
no Banco, com uma endoscopia
rectal, motivo da comunicação,
constituía um progresso e uma
humanização de cuidados que
desafiava a imaginação!
Eis senão quando, em plena
apresentação, aparece o Prof.
João Cid dos Santos o qual, na
discussão, levanta o problema
de a possibilidade de a torção
conduzir à necrose isquémica
da ansa. Silêncio esmagador!
Uma personalidade com aquela
autoridade, numa simples frase,
tinha destruído a comunicação.
E manifestou-se, então, toda a
qualidade e “garra” do orador:
“Há
seguramente
sinais
acompanhantes desse quadro que
nos farão perceber estarmos na
sua presença e, nos nossos casos,
nunca se verificaram”. E concluiu:
“Mas quem sou eu para discutir
problemas vasculares com o Prof.
Cid dos Santos?”
Entre outros, testemunhou este
episódio o Prof. Alves Pereira.
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Na equipa de Banco, à parte
o nervosismo próprio do que
havia a fazer e onde tudo estava
organizado através da Escala, o
ambiente era singular, podia dizer,
fraterno. Muitos conheceram
como se vivia, comia, dormia,
trabalhava no Banco de S. José.
Com a maior liberdade, porém
tudo sujeito a uma hierarquia que
se podia chamar de trabalho. Na
mesa de refeições, na longa sala
de jantar, com nove metros de
comprimento, os lugares estavam
pré-estabelecidos. O cirurgião
sentava-se à cabeceira, ladeado
pelos dois especialistas mais
antigos e vinha-se por aí abaixo,
não segundo a idade dos sentantes,
mas de acordo com a posição e
antiguidade na carreira. Esta era
a forma geral de funcionamento
em todas as equipas de Banco.
Poderia levar alguns anos a subir
uns poucos lugares na hierarquia
da mesa. A equipa do Dr. Borges
d´Almeida tinha algumas particularidades. Quem servia eram
as “Micas”, como o Dr. Borges
d´Almeida afectuosamente tratava todas as serventes a quem
cabia essa função. Elas retribuíam,
atribuindo-lhe o cognome de
“Micas”, e este simples facto
já pode dar uma boa ideia do
respeito e ao mesmo tempo da
consideração com que as pessoas
eram tratadas, por mais humilde
que fosse a sua função.
O teor das conversas era
igualmente notável, com o mote
a partir sempre da cabeceira
e a desenvolver-se pela mesa
abaixo. Era muito curiosa esta
participação porque, tal como nas
visitas, toda a gente tinha direito a
meter a sua “colherada”. A equipa
estava perfeitamente organizada.
Todos conheciam o seu posto de
trabalho e o que se lhes pedia, de
acordo com as suas capacidades
individuais. Para as faltas, não

admitia sequer uma justificação:
“Já faltaste e ainda tenho de
ouvir uma explicação?” Para as
faltas éticas, ou de lealdade, era
implacável. Esta circunstância
custou a continuidade na equipa
a mais do que um colega. Não
era fácil trabalhar com ele. Estas
exigências sabia compensá-las
com o ensino e a promoção de cada
um, de acordo com as respectivas
capacidades e competências.
Quem teve conhecimento directo do Dr. Borges d´Almeida em
sociedade sabe como, frequentemente, ele falava sem se calar.
Este “biombo” era provavelmente
um disfarce, uma protecção da sua
timidez. E admito que esta opinião
constitua uma surpresa para
leitores que julgaram conhecêlo. Não me ocorre qualquer
circunstância, em todas aquelas
situações de grande à vontade,
em que tivesse cortado a palavra a
quem quer que fosse.
E dada a grande variedade de
formação dos presentes: cirurgia,
geral e pediátrica, medicina
interna, cardiologia, anestesia,
neurologia, endocrinologia, ortopedia, etc., etc., o interesse das
conversas era máximo e, quem
soubesse ouvir (era o meu caso)
ilustrava-se grandemente.
Numa das primeiras visitas à Sala
de Observações (SO) a que assisti,
passou-se um facto extraordinário.
Um doente jovem jazia em
decúbito
dorsal,
descoberto,
com um tubo de aspiração nasogástrico e o competente soro
na veia. Não havia distensão
abdominal. O cirurgião ouviu a
história clínica atentamente. O
trauma tinha resultado de uma
queda de bicicleta, havia uma
ou duas horas, tendo o doente
batido com a barriga no guiador
e tinha dores mantidas acima
do umbigo, sem distensão
abdominal. Não havia, ainda,

qualquer radiografia. O cirurgião
fez a palpação abdominal adequada e o diagnóstico ressaltou:”tem uma perfuração da
ansa fixa do jejuno. O impacto do
guiador contra a coluna vertebral
originou esta lesão”. Desconfiado,
fui ver a intervenção. Estava tudo
certo. Extraordinária a relação
anátomo-clínica, em que eram
exímios os cirurgiões dos HCL.
Do seu curso de Medicina, pouco
ou nada sabíamos, avaliávamos
pela história que, pelo seu sabor,
merece ser referida. Quando
do seu exame de Anatomia
Descritiva, 1º ano, com o afamado
Mestre Vilhena, continuador de
José António Serrano, célebre
autor da Osteologia que conserva
o seu nome e ainda hoje é
citada como uma obra roçando
a perfeição. O aluno Borges
d´Almeida, como os restantes, era
submetido a uma prova prática
e, depois, uma prova oral. Aqui,
eram
interrogados
primeiro
pelo Assistente e seguidamente,
pelo Mestre. E este começou o
interrogatório, dizendo: “Senhor
F., tenho gostado muito do seu
exame, tanto da prática, como
das respostas ao interrogatório
do meu Assistente. Mas eu nunca
o vi nas aulas e isso impede-me
de lhe dar a classificação que o
senhor merece. Fale-me, então,
das variações da artéria hepática”.
Em resposta, saíu uma exposição
brilhante, a avaliar pela reacção
do Mestre: “O senhor prometame uma coisa; volte cá na segunda
época, para eu lhe poder dar a
nota que o senhor merece. É que
eu nunca o vi nas aulas. Prometeme? Agora, 18 está bem?”
Não se pode compreender o Dr.
Borges d´Almeida sem referir
os aspectos sociais da sua convivência. Tinha uma casa que fez
construir na Quinta da Marinha e à
qual acrescentou, posteriormente,

uma piscina. Nos anos sessenta
do século passado, quem viveu
aquela época e se recorda, sabe
que isso era uma raridade. Uma
tarde de Julho, de calor abrasador,
“estava de ananases”, como diria
o nosso Eça, entrávamos ambos na
piscina. Depois de uns mergulhos
e devidamente refrescados, o Dr.
Borges d´Almeida diz-me: “Vês
Bessa, é assim que eu gosto da
vida. Simples e agradável!” Era de
facto um homem que se contentava
facilmente com o melhor!
O 25 de Abril apanhou-nos no
Banco! E o movimento do Banco,
nesse dia, foi de respeito. As
histórias do PREC (processo revolucionário em curso) são inúmeras
e, porque mais conhecidas, não
vou referi-las, com uma excepção.
Passando
frequentemente
a
fronteira do Caia, por motivos
pessoais, a sua presença foi notada
pela brigada de vigilância, de
militares armados de Kalachnikov.
Num desses dias, um dos militares
ali destacado dirigiu-lhe a palavra:
“ O senhor passa cá tantas vezes,
que alguma coisa deve andar a
tramar! Nós temos revistado o seu
carro em profundidade e nada
temos encontrado. Hoje vamos
revistá-lo a si.” E aí vai o Dr. Borges
d’ Almeida à “apalpadeira”. Nada!
Perante aquela frustração, o militar
da metralhadora tem uma ideia
luminosa: “Tire o sapato!” E o
nosso Dr. Borges d´Almeida, numa
daquelas tiradas sob “stress”, em
que era único, ripostou: “E qual
prefere que eu descalce, o do
dinheiro, ou o da bomba?”
A sua vida internacional iniciouse, verdadeiramente, com o
estágio feito em Paris com Marc
Iselin, o grande cirurgião da mão.
Mas decididamente, não foi por
aí. Guardava uma viva memória
e grata recordação desse período,
tendo-me contado um sem número de histórias, oscilando entre

a opulência das visitas de um
familiar seu, e com os restantes
dias, em que estava limitado aos
magros proventos da sua bolsa de
estudo. Mas, era sempre luminoso
e positivo.
Mais tarde, e ainda antes da sua
entrada para o Quadro dos HCL,
estagiou em Houston (USA). Foi
aqui que se familiarizou com as
vagotomias e onde foi colega,
entre outros, de Paul Jordan.
Após as suas provas para
Cirurgião dos Hospitais, segundo
a nomenclatura da época, e tendo
atingido a plena autonomia na
sua vida profissional, começou
a desenvolver a vagotomia troncular, sem gastrectomia, como
método ideal para o tratamento
de uma doença recorrente e muito
frequente nesse período, a úlcera
duodenal (UD).
Em 1965, numa comunicação
à Sociedade Médica dos HCL,
deu conhecimento público, após
os bons resultados obtidos com
a prática da vagotomia com
piloroplastia na cirurgia electiva,
da qual tinha sido pioneiro
em Portugal, de que iniciara o
tratamento da perfuração da UD,
na urgência, por vagotomia e
piloroplastia, situação em que era
igualmente pioneiro tendo, até
essa altura, tratado seis doentes.
Foram estes modestos números
que, anos mais tarde, retomados
na urgência por vários cirurgiões,
vieram a transformar-se em
diversas centenas em todo o país.
Este foi um trabalho pioneiro
cuja replicação teve alguma
lentidão, não só em Portugal,
como no estrangeiro. O conceito
do tratamento definitivo, na
urgência, não se limitando à
compensação da complicação e
efectuando, no mesmo tempo
operatório, o tratamento curativo
definitivo da patologia em causa,
levou décadas a ser praticado com
Novembro | 2012 | 65

histórias da história

regularidade. Tantos anos quantos
foram necessários à colocação, nas
chefias de urgência, de cirurgiões
polivalentes e autónomos, leiase, Chefes de Serviço, situação
existente tradicionalmente no
Banco de S. José, em exclusividade
nacional.
Na sequência dos primeiros
resultados
das
vagotomias,
apresentados no Congresso de
Cracóvia, onde foi com o Prof.
Mendes Ferreira, conheceu e
estabeleceu laços duradouros
de amizade, com o Prof. Louis
Hollender, de Estrasburgo e com
o Dr. G. Grassi, de Roma. Com
eles veio a fundar o Collegium
Internationale Chirurgiae Digestiva.
Foi esta Sociedade que realizou, em
Lisboa, em 1980 o seu X congresso,
do qual Borges d´Almeida foi
Presidente.
Foi um extraordinário privilégio
acompanhá-lo, como Secretário
Geral,
na
organização
do
Congresso, embora as suas
naturais exigências se tivessem
multiplicado e só uma grande
amizade e respeito tivessem
levado a ultrapassar os diferendos
que foram surgindo ao longo dos
anos que durou a organização. O
Congresso foi um grande sucesso,
não tanto pela sua dimensão
(entretanto houve outros maiores)
como pelo impecável rigor com
que decorreram os trabalhos
científicos, nas instalações da
Fundação Gulbenkian, e o
vasto programa social. Todos
os seus internos apresentaram
comunicações, submetidas a um
júri internacional, em número
superior a trinta. A sessão
inaugural realizou-se no Teatro
de S. Carlos, com a assistência
do Presidente da República e o
1- No original, em francês. Em tradução
livre: “O senhor quereria ocupar o meu
lugar?” – “Com todo o gosto. O do
doente, é que nunca!”
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programa musical preenchido
com música de Carlos Seixas,
interpretada por Adriano Jordão.
O encerramento realizou-se no
Casino do Estoril, numa gala de
extraordinário brilho.
Foi seguidamente admitido na
“Académie de Chirurgie” de Paris,
motivo pelo qual um grupo de
amigos lhe organizou um jantar
de homenagem, no Hotel Ritz,
em Lisboa. Contou com mais
de trezentas pessoas, incluindo
cirurgiões de todo o país. Esta
reunião de amigos, nome mais
apropriado, atingiu um esplendor
difícil de reproduzir!
Nessa altura, já o Prof. Araújo
Teixeira, com uma visão e uma
disponibilidade sem igual no país,
tinha começado os seus Cursos
Internacionais no Hospital de S.
João, onde introduzira, no capítulo
novas tecnologias, um método que
teve um tremendo sucesso. Para
além dos critérios de escolha dos
cirurgiões europeus e americanos
mais em voga em cada ano, pelos
avanços cirúrgicos conseguidos
com novas técnicas, a transmissão,
ao vivo e em directo, das operações
realizadas por cada um deles, do
bloco operatório (BO), constituiu
um enorme sucesso. Havia na
sala da assistência trezentos
pares de olhos (tantos eram os
lugares disponíveis na Aula
Magna) críticos e ansiosos, que
viviam todos os pormenores das
intervenções. Um cirurgião, ágil
no domínio da língua em que se
exprimia o operador/convidado,
fazia a ligação entre a assistência e
o BO. Desde o primeiro dos seus
cursos, o Prof. Araújo Teixeira
convidava
sistematicamente
o Dr. Borges d´Almeida que,
entre outras qualidades, podia
facilmente
apoiar
cirurgiões
espanhóis, franceses, italianos
ou ingleses, tais eram as suas
facilidades no manejo das diversas

línguas europeias.
O Prof. Maurice Mercadier
era um reputado e respeitado
cirurgião parisiense, com grande
ligação à cirurgia americana.
Tinha uma estatística operatória
de cirurgia da pancreatite
aguda (PA). E, igualmente, uma
grande presença em palco e uma
imensa agressividade verbal.
Quem assistiu, seguramente não
esqueceu a humilhação porque fez
passar o Prof. Cristóbal Pera, de
Barcelona, ali mesmo no Hospital
de S. João quando, no fim da sua
conferência lhe atirou: “Pois fique
a saber que a minha estatística
pessoal de cirurgia da PA é maior
do que toda a estatística espanhola
reunida!” Foi Mercadier escolhido
um dia para operar um quisto
hidático hepático que, veio a
revelar-se de grande facilidade
técnica, por estar simplesmente
suspenso da face inferior do
fígado, por um pequeno pedículo.
Nessa intervenção, era o Dr. Borges
d´Almeida quem fazia a ligação
com a sala. Perante a frustração
que era aquela operação, o Prof.
Mercadier isolou o colédoco
normal e abriu-o, gesto totalmente
proibido naquela época. Houve
uma certa agitação na sala e o
Dr. Borges d´Almeida começou
a fazer uma série de perguntas
incómodas que o Prof. Mercadier
considerou porventura atrevidas
e atirou-lhe: “Monsieur, voulezvous prendre ma place?” Ao que o
Dr. Borges d´Almeida respondeu,
sem hesitar: “Volontiers! Plutôt
que celle du malade.” 1
Falta acrescentar que o microfone
foi imediatamente desligado e
não houve mais som nem imagem
durante aquela operação.
Este episódio ficaria incompleto se
não descrevesse um outro, passado
entre estas mesmas personagens,
em Estrasburgo, 1981, na reunião
europeia, promovida pelo Prof.

Hollender sobre o tratamento das
PA. A sessão final, das conclusões,
era presidida pelo supracitado
Prof. Mercadier. E, no alinhamento
delas, acrescentou algo como:
“Não posso deixar de referir que
o nosso colega Borges d´Almeida,
que apresentou a maior série
de PA, acentuou fortemente o
interesse da abstenção cirúrgica.”
De facto, a nossa equipa assumia,
na prática, a sintética expressão
de Warshaw: “In the treatment of
Acute Pancreatitis, keep the patient
alive and treat the complications”.
Esta era a grandeza dos líderes
dessa época.
Mais tarde, ainda durante os anos
80, registou-se a sua admissão na
Académie de Médecine, “sous la
coupole”. O Dr. Borges d´Almeida,
como sempre, rodeou o assunto
da maior seriedade científica.
Apresentou a experiência da sua
equipa de Banco com a amputação
segmentar no baço traumático,
trabalho devidamente baseado na
investigação anatómica pioneira,
da autoria do Prof. Esperança Pina,
mais tarde acolhida no tratado de
Anatomia de Couinaud.
Ora, com o Dr. Borges d´Almeida,
frequentemente se registava
um qualquer “fait divers” que
muitas vezes constituía o sal da
vida. Quando ia começar a sua
apresentação na vasta sala do
Quai Conti e já com os fatídicos
dez minutos em contagem,
ao colocar os óculos de visão
próxima, partiu-se o segmento
que, sobre o nariz, mantém as
lentes em posição e, na ausência do
qual a leitura se torna impossível.
O tempo prosseguia a sua marcha
inexorável e ansiosamente, o
orador percorreu a plateia com
o olhar. Com insuperável alívio,
encontrou a figura da sua mulher,
que adorava, a Teresinha, e achou
que estava salvo. Dirigiu-se ao
lugar dela e com os óculos dela,

que na altura lhe cedeu, retomou
o seu lugar na Tribuna e procedeu
à sua comunicação, sem outros
percalços. A comunicação foi muito
bem aceite e, no final, recebeu
os cumprimentos da praxe. Um
dos Académicos, cujo nome
não retive, após as protocolares
“Félicitations!”
inclinou-se
e
segredou-lhe: “Bien trouvé le coup
des lunettes, monsieur!”.
A sua passagem pela Universidade
foi como um meteoro, com rasto
luminoso! Não é este o momento
nem o lugar para analisar as
circunstâncias que rodearam a
sua saída, oficialmente devida à
falta de um Serviço onde pudesse
leccionar. Mas foi lamentável que
se tivesse interrompido um curso
verdadeiramente internacional,
ministrado frequentemente pelas
personalidades marcantes
da cirurgia europeia, ou
mundial, as quais, sempre
que passavam por Lisboa,
convidava a proferir uma
lição da sua especialidade
no seu curso de cirurgia.
A doença que o vitimou foi
diagnosticada já depois da
sua reforma, altura em que
cessou toda a sua actividade
clínica. Foi mais uma
circunstância para mostrar
a
sua
combatividade.
Ainda
acompanhado
da sua Teresinha foi a
Bruxelas procurar o mais
reputado cirurgião da área
respectiva, van Kamgh, que
o tratou e acompanhou até
ao final da sua vida, pois
criou ali mais um amigo do
peito.
Entretanto, com a sua
reforma, os HCL deixaram
sair este seu ilustre e único
membro, sem tomarem
qualquer iniciativa que
assinalasse
a
notável
qualidade e o precioso

contributo institucional legado por
aquele extraordinário colega, que
ia deixá-los. Nem nesse momento,
nem depois!
Foi de uma forma tranquila que o
Dr. Borges d´Almeida nos deixou.
Em sua casa, como sempre quis,
rodeado dos carinhos que,
entretanto, tinha sabido preparar.
Foi um líder, um organizador
insuperável, um formador excepcional e perdurará indelevelmente na memória de quantos
tiveram o privilégio de usufruir
da sua incomparável convivência. Estas linhas constituem
uma sentida homenagem e
pretendem ser um pequeno
contributo para que, quem não
pôde partilhar da sua invulgar
personalidade, possa ficar a
conhecê-lo um pouco.
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Cristina Moisão

3ª 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.
- Hospital dos Escolares ou de
Santo André: na Rua dos Cegos,
com frente para a Rua de S.
Tomé, no Bairro dos Escolares,
na freguesia de Santo Estevão
de Alfama. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.1
- Hospital de Afonso Martins
Albernaz: na freguesia de S. João
da Praça, às portas da Alfama;
fundado por Afonso Martins
Albernaz. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.2
- Hospital de Santa Maria: dos
alfaiates, situado no monturo
da Orca, na freguesia de S.
João da Praça, entre o Beco da
Alfama e o Largo do Terreiro do
Trigo; composto por uma casa
térrea, com 12,10 m x 5,50 m.
Foi incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.3
- Hospital de Santa Maria
dos Francos: dos hortelões e
almoinheiros, situado na Rua
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Nova dos Ferros,4 na freguesia
de S. Pedro da Alfama. Foi
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.5
- Hospital de São Jorge: dos
armeiros, barbeiros, caldeireiros,
hortelões e escolares (?); situado
na Rua da Betesga, freguesia de
Santa Justa. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.6
- Hospital dos carniceiros:
situado
na
Travessa
da
Sombreiraria, ao Poço do chão,
na freguesia de S. Nicolau
(Ruas do Ouro e da Conceição).
Foi incorporado no Hospital
de Todos-os-Santos.7 Existiu
também uma Albergaria dos
Carniceiros, na Carniçaria Velha,
referenciada em 1285.8
- Hospital de Santa Maria
das Mercês: dos carpinteiros,
correeiros, odreiros e pedreiros;
localizado às Pedras Negras,
freguesia de S. Nicolau, sendo

gerido por uma irmandade.
Parece ter tido em anexo a
Albergaria
dos
Sapateiros,
referenciada na Rua de São
Nicolau9 ou na rua dos Coreeiros
em 1283.10. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.11
- Hospital de São Vicente
do Corvo: dos carpinteiros
da ribeira, situado na Rua de
Castelo Picão, no bairro dos
escolares, freguesia do Salvador.
Foi incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.12
- Hospital dos Clérigos pobres:
localizado na Rua da Betesga,
freguesia de Santa Justa. Foi
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.13
- Hospital do Corpo Santo:
dos mareantes (?), situado na
freguesia da mesma invocação.
Embora
incorporado
no
Hospital de Todos-os-Santos14,
encontramo-lo ainda descrito

São Cosme (médico, decapitado cerca do ano de 287 por ordem do imperador
Diocleciano), Museu de Santa Clara-a-Velha, Coimbra (Cristina Moisão, 2010)

cerca de 1551: “O hospital e confraria
do Corpo santo está na freguesia dos
Mártires.”15
- Hospital de São Pedro Mártir:
dos corretores, localizado na Rua
de São Pedro Mártir, freguesia
de Santa Justa, à Mouraria; Tinha
de área 11,73 m x 9,53 m. Foi
incorporado no Hospital de Todosos-Santos.16
- Hospital do Espírito Santo da

Alcáçova: situado na freguesia
de Santa Cruz do Castelo e
governado por uma confraria; foi
incorporado no Hospital de Todosos-Santos.17 Encontram-se duas
outras referências, possivelmente
da mesma instituição: um hospital
existente ao tempo de D. Afonso
IV, para o qual a rainha D. Brites
foi autorizada a comprar bens
de raiz,18 junto à Alcáçova, e um

1- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
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. 10-11
4- Mário Carmona, O Hospital Real de
Todos-os-Santos da Cidade de Lisboa, 1954,
p. 154
5- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
6- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
7- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
8- Carlos Guardado da Silva, Lisboa
Medieval – a organização a e estruturação
do espaço urbano, Lisboa, Edições Colibri,
2008, p. 282
9- IANT/TT, Chancelaria de D. Pedro, Doc.
1128, fl. 534, 1366 Agosto 19, in Carlos
Guardado da Silva, Lisboa Medieval – a
organização a e estruturação do espaço
urbano, Lisboa, Edições Colibri, 2008, p. 254
10- Carlos Guardado da Silva, Lisboa
Medieval – a organização a e estruturação
do espaço urbano, Lisboa, Edições Colibri,
2008, p. 282
11- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
12- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
13- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
14- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
15- 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. 56
16- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
17- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
18- Júlio de Castilho, Lisboa Antiga –
Segunda Parte – Bairros Orientais, 2ª ed.,
vol. IV, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa,
1936, p. 122
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19- Carlos Guardado da Silva, Lisboa Medieval
– a organização a e estruturação do espaço
urbano, Lisboa, Edições Colibri, 2008, p. 240
20- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
21- Mário Carmona, O Hospital Real de Todosos-Santos da Cidade de Lisboa, 1954, p. 56
22- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
23- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
24- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
25- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
26- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 10-11
27- Fernando da Silva Correia, Os Velhos
Hospitais da Lisboa Antiga, Revista
Municipal nº 10, Câmara Municipal de
Lisboa, 1941, p. 11
28- 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. 63
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Gravura de Lisboa onde se destaca o antigo Hospital de Todos-os-Santos.
Olisippo. Lisabona. Anónimo. 2ª metade do séc. XVI. In - Georgius Braun. Civitates Orbis Terrarum,
1593, vol-5, Museu da Cidade, Lisboa.

outro denominado Hospital da
Rainha também na Alcácova, que
se encontrava instituído em 1335,
desconhecendo-se a data da sua
fundação.19
- Hospital dos Ganha-dinheiros:
dos jornaleiros e trabalhadores,
localizado na Rua doAnjo, freguesia
de São Nicolau (cruzamento das
Ruas do Ouro e da Conceição). Foi
incorporado no Hospital de Todosos-Santos.20 Parece ter terminado o
funcionamento cerca de 1500.21
- Hospital de Santa Iria: em Santa
Iria da Azóia. Incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.22
- Hospital de Santa Maria da
Pomba ou de São João de Braga:
situado na Rua da Regueira, na
freguesia do Salvador, ao Chafariz
dos Cavalos. Incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.23
- Hospital de D. Maria Aramenha:
dos alfaiates, localizado na Rua

das Portas da Cruz, na freguesia
de Santo Estevão de Alfama. Foi
incorporado no Hospital de Todosos-Santos.24
- Hospital dos Ourives: na Rua do
Arco do Rossio, incluída depois na
Rua do Lagar do Sebo, freguesia
de S. Nicolau. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.25
- Hospital de Santa Maria dos
Mártires: dos peleteiros (curtidores
de peles), localizado na Rua Nova
de El-Rei, freguesia dos Mártires.
Foi incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.26
- Hospital dos pescadores de
Cataquefarás: localizado na Rua
da Amoreira, junto ao Tronco
(cadeia), freguesia de S. Nicolau; foi
incorporado no Hospital de Todosos-Santos,27 Era provido pelos
pescadores, ainda se encontrando
descrito com localização própria
em 1551.28

- Hospital de Santana ou
Hospital dos Incuráveis: dos
tanoeiros, situado nas Fangas
da Farinha. Existem dúvidas se
foi incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos, uma vez que
pode ter existido outro hospital
com a mesma designação.29
Encontramos dele a seguinte
descrição: “O Hospital de Santana
às fangas da farinha é muito
antigo, onde há sempre enfermos de
enfermidades incuráveis. E afirmase que há agora alguns doentes de
vinte e trinta anos. Há nele duas
enfermarias, uma por baixo com
treze leitos, e outra por cima com
doze. E tem cuidado da casa uma
enfermeira.”30
Hospital
dos
Tecelões:
localizado na Rua da Mangalaça,
freguesia de Santa Justa. Foi
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.31
- Hospital de São Vicente dos
Romeiros ou S. Vicente dos
Meninos: situado na freguesia
da Sé, junto à Porta de Ferro.
Foi incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.32
- Hospital de Nossa Senhora
das Virtudes ou da Vitória: para
incuráveis, localizado ao Poço
do Chão. Referenciado como
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos33, encontramolo ainda referido em 1551: “O
Hospital de Nossa senhora da
Vitória é antigo. Há sempre nele
enfermos incuráveis, tem duas
enfermarias, uma por baixo, e outra
por cima, com catorze leitos.”34
- Hospital do Espírito Santo, de
Benfica: localizado junto à Igreja
paroquial. Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.35
- Hospital do Santo Espírito,
do Lumiar: localizado junto ao
adro da igreja paroquial; era
possuidor de muitos bens. Foi
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.36

- Hospital do Santo Espírito,
de Bucelas: Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.37
- Hospital do Santo Espírito, da
Charneca: Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.38
- Hospital do Santo Espírito, da
Sapataria: localizado em sobral
de Monte Agraço, para doentes
e peregrinos. Foi incorporado
no Hospital de Todos-osSantos.39
- Hospital de Sacavém, ou de
Gonçalo Vaz: Foi incorporado
no Hospital de Todos-osSantos.40
- Hospital de Oeiras: Foi
incorporado no Hospital de
Todos-os-Santos.41
- Hospital de Nossa Senhora,
dos Olivais: Foi incorporado no
Hospital de Todos-os-Santos.42
- Hospital de Alverca: um dos
mais antigos. Foi incorporado
no Hospital de Todos-osSantos.43
- Hospital de Nossa Senhora,
da Ameixoeira: situado junto
à igreja paroquial; gerido por
uma confraria. Foi incorporado
no Hospital de Todos-osSantos.44
- Hospital e Mercearia de
Sancha
Dias:
contíguos,
localizados na freguesia dos
Mártires, junto à Casa do
Espírito Santo. A Mercearia
tinha 11 camas.45
- Hospital de São Mateus:
localizado junto à ermida da
mesma invocação, no actual
Poço do Borratem, foi mais
tarde
transformado
numa
mercearia por João da Regras.
No mesmo local foi erigido
mais tarde o Hospício de S.
Camilo de Lelis. É possível que
este hospital mais não fosse que
a albergaria de Payo Delgado.46
- Hospital de Nossa Senhora
dos Remédios e de Santo
Estevão:
dos
pescadores
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histórias da história

Vestígios arqueológicos ao nível do rés
do chão do antigo Hospital de Todos-osSantos ao Rossio. Trabalhos coordenados
pelos arqueólogos Rodrigo Banha da
Silva e Marina Carvalhinhos (1999-2001);
técnicos do Museu da Cidade.
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“chrischeyros”, situado em
Alfama, freguesia de S. Miguel
(?).47 O Sumário referencia-o
na freguesia da Santo Estêvão,
com uma ermida associada,
designada por ermida de
Nossa Senhora dos Remédios,
referindo que tinha onze camas
para mulheres pobres.48
- Hospital dos Pescadores
linheiros: situado em Alfama,
freguesia de Santo Estevão, às
Portas da Cruz, no cruzamento
da Rua do Paraiso com as
Portas da Cruz.49 Tinha três
camas, sendo sustentado pelos
pescadores linheiros apenas em
camas e casa.50
- Hospital do Espírito Santo da
Pedreira: situava-se no local da
Pedreira de Lisboa (Rua Nova
do Almada).51 “A igreja do santo
Espírito da pedreira está na freguesia
de são Gião e são Nicolau. (...)
fundada antigamente por dom Adão
e dona Sancha (...) Há mais dez
merceeiras, que têm seu aposento
dentro na casa;”52 Incorporado
no Hospital de Todos-os-Santos,
cerca de 1503.53
- Hospital dos Tanoeiros:
localizado na Rua do Poço do
Chão (Rua do Ouro, Sapateiros
e Vitória), na freguesia de S.
Nicolau.54
- Hospital da Ermida de Nossa
senhora da Ajuda: referenciada
em 1551: “A Ermida de Nossa
senhora da Ajuda é anexa à Sé. Está
fora dos muros. (...) Há nesta ermida
um hospital, (...) com gasalhado
para pobres a que os confrades dão
cama, lume e água; (...) E tem duas
confrarias: uma de Nossa Senhora e
outra de São Sebastião.”55

Conclusão
No presente estudo fazemse referência à existência
comprovada de 77 hospitais
em funcionamento na cidade
de Lisboa e seu termo durante
a Idade Média; se atendermos
às
suas
capacidades
e
calculando uma média de
5
leitos
por
instituição,
obtemos quase 400 camas
destinadas a acolhimento de
doentes ou inválidos, número
considerável para a demografia
lisboeta de então. Certo é que
o Humanismo se sobrepunha
à Ciência na instituição e
administração destes hospitais;
contudo não deixariam de
prestar os adequados cuidados
de saúde aos seus doentes.
Poderemos ainda constatar
que o estudo universitário da
Medicina se instituiu desde o
início no Estudo Geral, cerca
de 1289, formando Físicos que
prestavam provas das suas
aptidões; contrariamente ao
que tem sido afirmado com
frequência, também a Cirurgia
se distinguia como autónoma,
pelo menos assim o era em
1384, já libertada de conexões
a outros grupos profissionais
como barbeiros e sangradores.
Por fim, consideramos que este
tema está longe de se encontrar
esgotado. Muito haverá ainda
por descobrir na Medicina
medieval portuguesa...

Conselho Nacional Executivo

Relatório e Contas 2011
Publica-se nesta edição o Relatório e contas de 2011 do Conselho
Nacional Executivo, devidamente aprovados em CNE e em Plenário
dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos.
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