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Osteodistrofia Renal
Renal Osteodistrophy

Nuno D. ALVES, Marta SOUSA

Acta Med Port 2012 Nov-Dec;25(6):xxx-xxx

A doente tem 35 anos, Diabetes Mellitus tipo 1 diagnosticada aos sete anos, e insuficiência renal crónica (IRC)
devido a nefropatia diabética pela qual iniciou hemodiálise
aos 30 anos seguida de diálise peritoneal. Atualmente a
doente apresenta hiperparatiroidismo (paratormona sérica
= 1133,10 pg/mL), anemia (hemoglobina = 10,1 g/dL), queixas de astenia e náuseas. Durante o tratamento médico
obtiveram-se radiografias da mão.
Osteodistrofia renal é a constelação de achados radiográficos em doentes com IRC, nomeadamente devido a

hiperparatiroidismo secundário: reabsorção subperióstea
(setas brancas), osteoporose (cabeça de seta branca), osteosclerose, osteomalacia, tumores castanhos (cabeças de
seta pretas), e calcificações de tecidos moles e vasculares
(setas pretas).1,2
O achado patognomónico na radiografia da mão é a
reabsorção subperióstea (setas brancas), que é mais frequentemente observada na vertente radial das falanges
intermédias nas mãos.3
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Código Deontológico
O médico ao serviço do doente
capítulo XI
Segredo médico

Artigo 86.º
(Âmbito do segredo médico)
1.O segredo médico impõe-se em todas as circunstâncias dado que resulta
de um direito inalienável de todos os doentes.
2.O segredo abrange todos os factos que tenham chegado ao conhecimento
do médico no exercício da sua profissão ou por causa dela e compreende
especialmente:
a) Os factos revelados directamente pela pessoa, por outrem a seu pedido
ou por terceiro com quem tenha contactado durante a prestação de cuidados ou por causa dela;
b) Os factos apercebidos pelo médico, provenientes ou não da observação
clínica do doente ou de terceiros;
c) Os factos resultantes do conhecimento dos meios complementares de
diagnóstico e terapêutica referentes ao doente;
d) Os factos comunicados por outro médico ou profissional de saúde, obrigado, quanto aos mesmos, a segredo.
3. A obrigação de segredo médico existe, quer o serviço solicitado tenha ou
não sido prestado e quer seja ou não remunerado.
4.O segredo médico mantém-se após a morte do doente. É expressamente
proibido ao médico enviar doentes para fins de diagnóstico ou terapêutica
a qualquer entidade não vinculada ao segredo médico.

Dezembro | 2012 | 5

e

editorial

Absolutamente
deplorável e sem
qualquer desculpa

Quando a Ordem dos Médicos se esforça para preservar a dignidade da Classe Médica contra
os seus detractores e adversários, é visceralmente doloroso ver um médico lançar um ataque
vergonhoso, venenoso e mentiroso contra os médicos, em geral, e os cirurgiões, em particular.
Fiquei chocado e perplexo
com as declarações, algumas
contraditórias, outras inaceitáveis, ainda outras erradas,
do Presidente do Conselho
de Administração (CA) do
Centro Hospitalar de S. João,
no programa “olhos nos
olhos”, da TVI24, no dia 17/12,
no decurso de uma entrevista
com Judite de Sousa e Medina
Carreira.
Reconhecidamente, o Presidente do Conselho de Admi6 | Dezembro | 2012

nistração do Centro Hospitalar
de S. João tem muitas
qualidades, é inteligente,
elabora algumas ideias interessantes e tem diversas
iniciativas meritórias, mas
é lamentável que não se
fique essencialmente pelas
qualidades e pelas iniciativas
que são meritórias e vá
muitíssimo mais além.
A forma como apresentou
o rácio de cirurgias por
médico, de modo completa

e deliberadamente viciado, e
o modo como se referiu aos
Colegas Cirurgiões que não
operam, como se para tal não
houvesse, em qualquer caso,
nenhuma justificação, são
absolutamente deploráveis e
violam grosseiramente o artº
128º do Código Deontológico.
Todos os cirurgiões do
Hospital de S. João, quando
disso derem nota entre amigos
ou à população, ficarão com o
estigma da dúvida se são dos

que até trabalham alguma
coisa, dos que trabalham
pouco, ou se são uns perfeitos
malandros, na ideia que o
Presidente do CA procurou
transparecer.
Usando o raciocínio do
próprio, no qual obviamente
não me revejo, então também
poderíamos
chamar
de
malandro ao Presidente do
CA, enquanto Internista, por
não ver doentes em Consulta,
na enfermaria ou na urgência.
Na verdade, o Presidente
do CA auto-qualificou-se
segundo os seus critérios
muito pessoais.
Certamente
até
haverá
mais médicos no CHSJ com
funções de Direcção que
não desenvolvem actividade
clínica, mas o Presidente do
CA poupou-os na sua infeliz
intervenção. Fixou-se apenas
nos cirurgiões…
Sendo um homem perspicaz,
as afirmações do Presidente
do CA visaram alguma
finalidade concreta e não foram
proferidas inconscientemente.
Quais são os objetivos futuros
desta intervenção?!... Terão
sido emitidas em consonância
prévia com a tutela? Foram
feitas para “mostrar serviço” a
alguém? Aguardemos…
Como é evidente, se algum
médico ou outro trabalhador
do CHSJ não cumpre a Lei,
a responsabilidade do CA
do CHSJ é fazê-lo cumprir.
Espero que o Presidente
do CA não tenha ido ao
programa para se queixar da
sua própria incapacidade em
fazer cumprir a Lei. Mas mais
confrangedor, ou pior ainda, é
afirmar que não sabe porque
é que os referidos cirurgiões
não operam… Não sabe?!!...
É evidente que sabe, pelo que

especulo, sem certeza, que
terá mentido deliberadamente
para piorar a imagem pública
que pretendeu transmitir
desses médicos. Lamentável.
Se um Presidente de um CA
de um Hospital tem trinta
cirurgiões que não operam e
não sabe porquê, só tem uma
solução óbvia, demitir-se do
cargo que ocupa!
Tenho de admitir que possam
existir problemas pontuais
no CHSJ, mas os problemas
resolvem-se, de forma eficiente,
discreta e competente, dentro
da instituição, não se trazem
para a comunicação social
como uma criança que vai
fazer queixinhas…
Por outro lado, as fragilidades
da análise do rácio cirúrgico
são mais do que evidentes e,
aparentemente deliberadas!
A equipa cirúrgica foi
considerada como se fosse
constituída apenas por um
cirurgião especialista. Errado!
Todos conhecem as regras
da Ordem dos Médicos,
para preservar a segurança
dos doentes. Apenas este
factor permitiria duplicar
o número de cirurgias em
que cada cirurgião é parte
activa e necessária. Mais
ainda, há doentes que,
pela sua complexidade ou
polipatologia, são operados
por duas equipas cirúrgicas,
nomeadamente em Hospitais
mais diferenciados, como o
CHSJ!
Vicia os resultados não retirar
do denominador os cirurgiões
que já não operam, têm outras
funções e responsabilidades
ou estão doentes. Conheço
vários. Não operam de forma
perfeitamente justificada mas
continuam a ser muito úteis
à organização. Parece que o

Presidente do CA percebe
muito pouco de gestão de
recursos humanos.
O número de cirurgias está
muito desactualizado! Segundo
o relatório da monitorização
mensal da actividade assistencial do SNS, publicado
pela
ACSS/Ministério
da
Saúde, em Outubro de 2012
já tinham sido realizadas
208218 cirurgias programadas
convencionais. Ou seja, o
ano de 2012 terminará com
cerca de 300000 cirurgias
programadas convencionais.
Para que foi o Presidente do
CA buscar o alegado número
de 196695 cirurgias feitas,
segundo afirmado, em 2010?!
Não foram consideradas as
cirurgias de ambulatório e de
urgência. Propositadamente,
para que o número de
cirurgias
no
numerador
fosse mais pequeno. Em
Outubro, o número de
cirurgias de ambulatório
realizadas no ano 2012 já ia
em 240000 e o de cirurgias
de urgência em 89000. Na
perspectiva do Presidente do
CA terão sido efectuadas por
enfermeiros?!...
O rácio de cirurgia por
cirurgião no activo é, por isso
mesmo, muito superior ao
apresentado.
Para além disso, como bem
referiu o Colégio de Cirurgia
no seu comunicado, há muitas outras razões para não
se fazerem mais cirurgias no
SNS, nomeadamente a falta de
financiamento e a insuficiência
de tempos cirúrgicos, o
que é da responsabilidade
da Administração, como a
Ordem dos Médicos tem
publicamente afirmado.
O Presidente do CA também
não devia esquecer que um
Dezembro | 2012 | 7
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cirurgião tem muitas outras
funções e obrigações numa
enfermaria, na urgência, no
ensino, na investigação, na
organização.
A
forma
infeliz
como
o Presidente do CA se
referiu ao absentismo visou
igualmente ferrar um labéu
sobre os profissionais do
CHSJ.
Recordamos
ao
Presidente do CA que um
estudo feito nos EUA [Arch
Intern Med (Agosto 2012)]
demonstrou que os médicos
sofrem
de
esgotamento
(burnout) em percentagens
impressionantes.
Segundo os autores deste
estudo, “o facto de que
quase 1 em cada 2 médicos
ter sintomas de esgotamento
implica que as origens do
problema têm raízes no
ambiente do sistema de
saúde mais do que nas
características de indivíduos
mais
suscetíveis”.
Mais
de um terço dos médicos
tinha sintomas de exaustão
emocional e mais de um
quarto evidenciava um alto
nível de despersonalização.
Será que o modelo de
gestão do CA do CHSJ e a
controversa
personalidade
do seu Presidente agravam o
burnout dos seus profissionais
e, consequentemente, o nível
de absentismo?
Mais deploráveis são estas
afirmações porque provêm
de alguém que ameaça tão
facilmente os médicos que
falam publicamente, com
verdade, de lhes instituir
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processos disciplinares/judiciais, que teve, e talvez ainda
tenha, conflitos graves com
muitos profissionais do seu
Hospital, que proíbe doentes
de fora da área geográfica de
se inscreverem no S. João, que
vai reduzir dramaticamente
as horas de limpeza do
Hospital, sem nenhum estudo
que avalie as consequências
para os doentes e no aumento
de infecções hospitalares, que
impõe autorizações prévias
a qualquer alteração da
prescrição a doentes HIV, etc.
Em
alguns
aspectos
a
entrevista do Presidente do
CA foi voluntária e extraordinariamente deplorável e mistificadora. Não havia necessidade.
Outras afirmações mereceriam uma análise específica,
mas
ficará
para
outra
oportunidade.
Resta uma pergunta: o que
pretende verdadeiramente o
Presidente do CA do CHSJ?
Uma coisa é certa, a entrevista
do Presidente do CA afectou
seriamente a imagem dos
cirurgiões portugueses e de
todos os médicos em geral.
Os Cirurgiões do Hospital de
S. João têm a solidariedade da
Ordem dos Médicos.
A Ordem dos Médicos
continuará a desenvolver
todos os esforços, como tem
feito e demonstrado, para
defender e afirmar, de um
modo responsável e exigente,
a dignidade, qualidade e
dedicação e empenho dos
Médicos portugueses.

In “ Correio da Manhã” -6 de Dezembro de 2012
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informação

Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos
Conselho Nacional Executivo da OM

Comunicado:

Declarações do Presidente do CA do CHSJ

A Direcção do Colégio de Cirurgia
Geral da Ordem dos Médicos foi
questionada por muitos colegas
e pela comunicação social,
face às declarações proferidas
pelo médico António Ferreira,
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de S. João, no programa olhos
nos olhos na TVI24, no dia 17/12,
no decurso de uma entrevista
com a Sr.ª Dra. Judite de Sousa e
o Sr. Prof. Medina Carreira.
Analisadas aquelas declarações
de forma serena e ponderada,
que na generalidade se podem
considerar oportunas e com
pontos de relevante pertinência
e sensatez, e a merecer a maior
atenção por parte do Ministério
da Saúde, pecam de forma
grave e leviana, tornando-se
inaceitáveis e merecedoras do
repúdio da Direcção deste Colégio, quando se referem à cirurgia
e aos cirurgiões.
Ao englobar no mesmo “saco”
todas as especialidades cirúrgicas
e ao dividir aritmeticamente
números de cirurgias efectuadas
por cirurgião e por semana, mês
ou ano, o Sr. Dr. António Ferreira
revelou uma falta de rigor e
uma
leviandade
intelectual
intoleráveis. A actividade dos
cirurgiões não é a de operadores.
10 | Dezembro | 2012

A Cirurgia Geral representa cerca
de 1/3 de todas as especialidades
cirúrgicas, e a forma como foram
referidos alguns números pode
induzir facilmente em erro
quem não conhece a realidade
do funcionamento dos serviços
hospitalares e conotá-los facilmente com a Cirurgia Geral.
A actividade de um cirurgião,
numa sala de operações, não
é exercida de forma isolada,
sendo necessários pelo menos
dois para operar. É sempre
obrigatória a presença de um
segundo ou terceiro especialista
em cirurgias mais delicadas,
e isso não significa que os três
façam aquela operação! Para
além disso existe o Serviço
de Urgência, a enfermaria, a
consulta externa, o ambulatório,
a pequena cirurgia, a formação
dos internos, a actividade docente, a actualização técnica
e científica e todo o desgaste
de anos de carreira pré e pós
graduada quase sempre com a
maior dedicação e empenho e
sem o devido reconhecimento e
compensação.
Não
podemos
deixar
de
referir o insuficiente acesso a
blocos e tempos cirúrgicos, da
responsabilidade da tutela, um
dos factores que mais limita a

produtividade cirúrgica dos
cirurgiões do SNS.
Referir que 30 “cirurgiões” do
CHSJ nunca foram ao Bloco
Operatório durante o ano, e que
alguns outros só o fizeram por
duas vezes, carece de certificação
e justificação, e a ser verdade,
atentas as possíveis causas de
forma séria, devem ser retiradas
todas as consequências de ordem
profissional e disciplinar para
eventuais prevaricadores e para
o Conselho de Administração,
que se mostrou incapaz de
exercer devidamente as funções
a que está obrigado.
A Direcção do Colégio de
Cirurgia Geral da Ordem dos
Médicos, reitera toda a confiança
na generalidade dos cirurgiões
portugueses, garantes da defesa e tratamento adequado de um
número considerável dos seus
compatriotas, alguns infelizmente com doenças graves e
que exigem grande dedicação,
conhecimentos e entrega profissional.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2012
Colégio de Cirurgia Geral da
Ordem dos Médicos
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informação

Paulo Sancho
O Consultor Jurídico

Serviço de urgência pediátrica

Publicamos em seguida a informação do Departamento Jurídico sobre o procedimento adequado
quando um determinado serviço de urgência não dá cumprimento aos requisitos exigidos pelo
Colégio da Especialidade, criando, desse modo, riscos para a saúde e vida da população assistida.
O parecer que se publica refere-se a um serviço de pediatria, mas é um exemplo a seguir em
circunstâncias semelhantes, seja em que área for.
Uma directora de um serviço de
pediatria de um centro hospitalar,
veio dar conhecimento ao Sr.
Presidente da Ordem dos Médicos
de um ofício enviado ao Presidente
do Conselho de Administração do
referido centro no qual refere que a
urgência do serviço que dirige não
cumpre os requisitos exigidos pelo
Colégio da Especialidade criando,
desse modo, riscos para a saúde e
vida da população assistida.
A médica em causa relata, ainda, a
inexistência de transporte neonatal
inter-hospitalar na região, facto
agravante das condições de
assistência aos doentes.
Perante a situação descrita e os
riscos que a mesma envolve para
os doentes e para os médicos, a
referida directora vem, por via
da participação feita, declinar a
responsabilidade clínica e judicial
do que possa ocorrer face à
escassez de recursos humanos.
Vejamos o que se nos oferece dizer.
Pelas orientações do Colégio da
Especialidade de Pediatria da
Ordem dos Médicos (vide edição
da Revista da Ordem dos Médicos
de Janeiro de 2012, pag. 23), um

serviço de urgência como o do
centro hospitalar em causa exige a
presença mínima de dois médicos
pediatras durante 24 horas.
A existência de um serviço de
urgência de pediatria aberto
e de uma Maternidade em
funcionamento implica, assim,
um número mínimo de dois
especialistas em Pediatria por
forma a não ocorrer uma potenciação inaceitável de risco para os
doentes.
A notificação em apreço feita
pela directora do serviço de
pediatria ao Presidente do
Conselho de Administração do
centro hospitalar descrevendo a
falta de condições mínimas de
exercício é correcta mas deve ser
complementada com um pedido
de tomada de medidas urgentes
para a reposição das condições
técnicas exigíveisa.
Com a reclamação deveria,
ainda, ter a directora de serviço
exigido que, na impossibilidade
do CA satisfazer os requisitos
mínimos impostos pelo Colégio
da Especialidade, lhe fosse
transmitida e confirmada por

escrito a ordem de que terá de
trabalhar em condições técnicas
que não cumprem os requisitos
mínimos.
Consequentemente, os médicos
que trabalhem no serviço e que
subscrevam o documento verão
excluída a sua responsabilidade
disciplinarb e justificada a sua
eventual actuação quando se
vislumbre a existência de uma
responsabilidade funcional (faut
de service) na ocorrência de eventos
adversos relacionáveis com a falta
de recursos humanos.
Caso não sejam tomadas medidas
ou existam fortes probabilidades
de ocorrerem eventos adversos
por incumprimento dos requisitos
mínimos, quer em recursos
humanos, quer técnicos, a directora
de serviço deverá comunicar,
fundamentadamente, os factos à
Ordem dos Médicos e ao Ministro
da Saúde.
A Ordem dos Médicos poderá,
então, desencadear os mecanismos
correlacionados com a verificação
de idoneidade do serviço ou
outros que sejam adequados à
situação participada e verificada.
Dezembro | 2012 | 11
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a- A comunicação escrita deverá ser
transmitida com uma formalidade que dê
garantias à reclamante, designadamente
a entrega com cópia-recibo, devidamente
carimbada pelo Secretariado do CA.
b- ESTATUTO DISCIPLINAR DOS
TRABALHADORES QUE EXERCEM
FUNÇÕES PÚBLICAS
Artigo 5.º - Exclusão da responsabilidade disciplinar
1 - É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas
de legítimo superior hierárquico e em
matéria de serviço, quando previamente
delas tenha reclamado ou exigido a sua
transmissão ou confirmação por escrito.
2 - Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz expressamente menção desse facto ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou
confirmação por escrito.
3 - Quando a decisão da reclamação ou a
transmissão ou confirmação da ordem ou
instrução por escrito não tenham lugar
dentro do tempo em que, sem prejuízo,
o cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador comunica, também
por escrito, ao seu imediato superior hierárquico, os termos exactos da ordem ou
instrução recebidas e da reclamação ou
do pedido formulados, bem como a não
satisfação destes, executando seguidamente a ordem ou instrução.
4 - Quando a ordem ou instrução sejam
dadas com menção de cumprimento imediato e sem prejuízo do disposto nos n.os
1 e 2, a comunicação referida na parte final do número anterior é efectuada após
a execução da ordem ou instrução.
5 - Cessa o dever de obediência sempre
que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer
crime.

Para além das exposições/reclamações supra aludidas a directora
do serviço poderá comunicar aos
pacientes, no âmbito do dever de
informação para o consentimento,
as condições de funcionamento
do serviço e especialmente em
casos onde possa ocorrer com
maior probabilidade ou gravidade
algum evento adverso.
O que os médicos que trabalham
na urgência pediátrica não podem
fazer é recusar a prestação de
cuidados médicos a pacientes que
acedam ao serviço de urgência
com a alegação da equipa estar
irregularmente constituída criando, assim, uma eventual rotura de
prestação de cuidados de saúde.
Em conclusão:
A directora do serviço de pediatria
deverá complementarmente e
de modo mais fundamentado
explicitar as condições de trabalho
do seu serviço e eventuais ocorrências que se tenham registado e que
sejam potenciadoras de risco no
tratamento dos pacientes.
Esta reclamação complementar
deve ser dirigida ao Conselho
de Administração do centro
hospitalar
em
causa
com
conhecimento à Ordem dos

Médicos e ao Ministério da Saúde.
Em situações especiais em
que o risco de intervenção seja
anormalmente elevado e existam
alternativas mais seguras para os
doentes na referenciação a outros
serviços deverão os médicos
do serviço estar instruídos para
promover a sua concretização.
Todavia sempre se dirá que
embora
os
procedimentos
aconselhados possam determinar
a exclusão da responsabilidade
disciplinar no âmbito hospitalar
e, em sede civil, apontar para uma
responsabilidade funcional do
Hospital, a verdade é que subsiste,
sempre, a hipótese de uma
responsabilização criminal que é
de cariz pessoal.
Daí
termos
sublinhado
a
importância da prévia explicitação
informativa do funcionamento do
serviço de urgência de pediatria
do Hospital aos doentes e aos
seus acompanhantes, para que
eles possam ficar claramente
consciencializados da situação e
optar (ou não) pelo tratamento em
unidade alternativa.

11 de Dezembro de 2012
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Concursos SOPEAM 2012
Os Concursos Literários e Artísticos promovidos pela Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos
(SOPEAM), abertos a médicos sócios desta Sociedade e a estudantes de medicina estão a receber candidaturas até dia
28 de Fevereiro de 2013. Os respectivos regulamentos estão publicados no site nacional da Ordem dos Médicos em:
https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca&id=c61fbef63df5ff317ae
cdc3670094472 (com destaque na página inicial).
Os regulamentos referem-se a prémios de fotografia, poesia, teatro e escultura.
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Carta Aberta sobre o anunciado
encerramento da MAC

Três meses depois da Ordem dos Médicos lhe ter enviado a carta que se segue e de não termos
obtido qualquer resposta, não resta outra alternativa que não seja transformá-la em carta aberta.
Carta Aberta a sua Excelência o
Senhor Ministro da Saúde, MI
Dr Paulo Macedo
A Ordem dos Médicos sentese na obrigação de reafirmar
publicamente que uma medida
com o impacto potencial do
encerramento da MAC não pode
ser tomada sem divulgação e
escrutínio público dos eventuais
estudos técnicos que lhe dão
suporte, caso esses estudos
efectivamente existam.
Encerrar a MAC não pode basearse apenas em meras afirmações
públicas de alegados “ganhos”
para o SNS, sem uma análise das
consequências para as mulheres e
recém-nascidos, afirmações essas
proferidas porque tem interesse
nesse encerramento, pelo que
potencialmente
condicionadas
por óbvios conflitos de interesse.
Alguém tem receio do contraditório?
Segue o texto enviado no princípio
de Setembro:
“As afirmações públicas relativas
ao putativo próximo encerramento
da Maternidade Alfredo da Costa

(MAC), por parte de membros
da hierarquia governamental, são
suficientemente conhecidas.
O próprio Conselho de Administração
do Centro Hospitalar Lisboa
Central, como é de conhecimento
público, comunicou aos Diretores e
Responsáveis dos Serviços da MAC
que o encerramento desta Instituição
ocorreria, de forma faseada, até ao
final de 2012.
As razões invocadas foram de ordem
estatística, por excesso de capacidade
instalada na região de Lisboa, e
económica, argumentando o CA que
a existência de uma Unidade isolada
traria mais custos de funcionamento
do que a sua deslocalização para o
atual Hospital de D. Estefânia.
Reconhecendo que não é adequado que
uma Maternidade esteja desinserida
de uma estrutura hospitalar que
a
complemente,
condicionante
parcialmente ultrapassada pela sua
integração no CHLC, a Ordem
dos Médicos, defensora de decisões
de sólido carácter técnico, entende
ter o dever de expressar as suas
preocupações relativamente a esta
anunciada decisão.
Com efeito, não é admissível proceder
ao encerramento de uma instituição

com a História, a Qualidade, a
Produtividade, os Recursos Técnicos
e Humanos e o espaço de Formação pré
e pós-graduada que a MAC comporta
sem que a decisão seja, do ponto
de vista técnico, clínico e humano
absolutamente irrepreensível.
Por este motivo, vimos solicitar a
V. Exa., para análise e sustentação
da posição da Ordem dos Médicos,
o envio dos estudos técnicos que
fundamentam a decisão de encerrar/
transferir a MAC, que descrevam
os custos e os benefícios financeiros
do encerramento/transferência da
MAC e que descrevam o modo e os
procedimentos da execução desse encerramento/transferência da MAC,
nomeadamente o destino e a futura
acessibilidade das mulheres e das
crianças portuguesas às equipas,
competências e recursos da MAC, e
o que vai acontecer à formação pré
e pós-graduada aí ministrada e às
idoneidades formativas.
Quando a própria Troika reconhece a
necessidade e benefícios económicos
da rápida construção do Hospital
de Todos os Santos, valerá a pena
encerrar precipitadamente a MAC?
Que razões terão então levado
à decisão do encerramento da
Dezembro | 2012 | 13
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MAC, quando parecia lógico que se
aguardasse pela construção do novo
hospital?
Será verdade que parte da MAC
vai ser colocada em contentores
(!), de caríssimo aluguer mensal?
Que custos financeiros tem o
encerramento da MAC?
Para além de todas as outras
questões, resultará, de facto, algum
benefício financeiro significativo do
impetuoso encerramento da MAC?
Onde estão as contas? E como vai ser
reorganizada a área materno-infantil
da grande Lisboa?
Excelência,
Recordamos que a MAC está
classificada, desde 2001, no âmbito do
Programa de Saúde Materno Infantil,
como Hospital de Apoio Perinatal
Diferenciado, constituindo, muito
mais do que um simples local de
partos, uma instituição de referência
na saúde pré-natal, neonatal, préconcepcional e ginecológica.
Em Janeiro de 2010, a MAC recebeu
a certificação como “Hospital
Amigo dos Bebés”. Serão os futuros
contentores igualmente amigos
da Qualidade, das mulheres e dos
bebés?!
14 | Dezembro | 2012

Ao contrário do que tem sido
transmitido na comunicação social, o
número de partos efectuados na MAC
aumentou significativamente de 2010
para 2011. Também o movimento
assistencial no primeiro semestre de
2012 aumentou relativamente ao de
2011, mesmo depois do aparecimento
de novos hospitais.
No Serviço de Medicina Materno
Fetal existem consultas multidisciplinares diferenciadas, abertas
e mantidas desde 1989, que se
tornaram referências nacionais, pela
quantidade dos casos atendidos e pela
qualidade dos cuidados fornecidos.
São consultas que acolhem populações
com necessidades especiais, quer sob
o ponto de vista clínico (Diabetes,
Hipertensão, Gémeos, Doenças
Imunológicas e infeção a VIH), quer
sob o ponto de vista social.
Só foi possível atingir este nível de
cuidados, apostando em equipas
multidisciplinares, que incluem
médicos, enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais, nutricionistas
e fisioterapeutas que encaram a
grávida de uma forma holística,
cientes que a saúde tem componentes
individuais e de suporte social que

vão para além da avaliação médica e
que a eficácia desta abordagem só se
revela com o entendimento de todos
os profissionais.
De referir que estas consultas recebem
grávidas referenciadas por colegas e
hospitais de áreas muito alargadas, de
toda a zona sul do País.
O Centro de Diagnóstico Prenatal
da MAC, para além do apoio a
toda a patologia obstétrica da
Unidade, é ainda local de referência
e de consultadoria de muitos casos
enviados também de outros hospitais.
A diferenciação deste Centro faz
dele o local com melhor experiência
nacional para o tratamento intrauterino da anemia fetal na gravidez,
para além de ser um Centro que
pratica as mais recentes técnicas de
estudo fetal e de cirurgia fetal.
A diferenciação dos serviços é
possível porque apoiada por um
Serviço de Neonatologia, que sempre
se desenvolveu a par de inovação
terapêutica e tecnológica, com a
maior capacidade em Lisboa para
receber recém-nascidos, equipada com
a última tecnologia, o que permite
melhores resultados na ventilação,
sobrevivência e sobrevivência intacta

de recém-nascidos de baixo peso e
muito baixo peso.
A MAC tem neste momento 30
Internos em formação específica
de Ginecologia e Obstetrícia,
distribuídos pelos 6 anos de internato
da especialidade. É a Instituição
com maior capacidade formativa na
Especialidade e também primeira
escolha para os internos com melhor
qualificação, dada a qualidade de
formação, reconhecida, ano após ano,
por todos os Internos.
Para além dos Internos da
Maternidade, todos os anos a MAC
recebe 20 Internos de outros Hospitais
Distritais e Centrais (caso do Hospital
S. Francisco Xavier, Fernando da
Fonseca e do Hospital D. Estefânia;
neste último caso, a solicitação de
estágios é já anterior à integração da
MAC num Centro comum). Vêm à
MAC fazer estágios em Medicina
Materno-Fetal, ecografia obstétrica e
ecografia ginecológica, infertilidade,
colposcopia e planeamento familiar (1
hospital).
O Serviço de Neonatologia recebe
também cerca de 30 internos anualmente para fazerem o Estágio obrigatório de Neonatologia (nomea-.

damente o estágio de cuidados
intensivos); A MAC é também o
local da realização do ciclo de estudos
especiais na área da Neonatologia
para os Pediatras que queiram
desenvolver esta competência.
Na área da formação pré-graduada,
que tem sido omitida, recorda-se
que a MAC, desde 2005, é a sede
da disciplina de Ginecologia e
Obstetrícia da Faculdade de Medicina
da Universidade Nova de Lisboa.
Recebe, anualmente 128 alunos do 4º
ano e 80 alunos do mestrado integrado
da mesma Faculdade. Apenas um dos
Assistentes da cadeira não pertence à
MAC.
Estas
características
permitem
à MAC ser um importante
local de investigação científica e
progresso clínico nas áreas daa suas
competências.
Por tudo isto, que consideramos
mais do que suficiente, é com
muita preocupação que recebemos
esta informação do encerramento/
transferência da MAC, sabendo
desde já que constitui um retrocesso
em relação aos cuidados de assistência
na área da saúde reprodutiva, com
prejuízo para as utentes, já que a

exiguidade de espaço no Hospital
D. Estefânia certamente obrigará a
reduzir a capacidade de produção e
ensino.
A Ordem dos Médicos, como
provedora do(a)s utentes e garante
da Qualidade da formação pósgraduada, está particularmente
preocupada com o mais que possível/
provável
desmantelamento
das
equipas pluridisciplinares que levam
anos a constituir, sabendo que o valor
de uma equipa é muito superior ao de
cada um dos seus elementos.
Mas também estamos, como sempre
estaremos, disponíveis para colaborar
com as melhores soluções para a
Saúde, colaborar na sua execução
técnica, e emitir os pareceres que nos
sejam solicitados.”
Senhor Ministro, continuamos
a aguardar os esclarecimentos
solicitados.
Deveremos esperar sentados e
concluir que afinal o Ministério da
Saúde não dispõe das respostas
adequadas?
Ordem dos Médicos, Dezembro
de 2012

Teste genético diagnóstico
O Colégio da Especialidade de Genética Médica tomou conhecimento da publicitação da venda directa ao público de um teste genético diagnóstico do qual questiona a adequação da
informação divulgada num comunicado que publicamos em seguida.
A Direcção do Colégio da Especialidade de Genética Médica tomou conhecimento da publicitação da venda directa
ao público de um teste genético diagnóstico com a designação “Baby101”.
A Direcção do Colégio questiona a adequação da informação divulgada, nomeadamente a omissão de que algumas
das doenças listadas estão incluidas no programa nacional de diagnóstico precoce, a avaliação da frequência das
doenças listadas em 1 em 300, e ainda a inclusão de situações que têm como regra a resolução espontânea ou de outras
para as quais não existe terapêutica específica.
Mais solicita a Direcção do Colégio que as entidades competentes averiguem da legalidade do procedimento referido.
A nosso ver trata-se da venda de um meio complementar de diagnóstico que configura a obtenção de informação
genética como resultado da realização de teste genético (Lei 12/2005, Artº 6º, em particular nº 2 nº 3 e nº7) violando a
obrigatoriedade da prescrição médica e comunicação médica também em consulta médica (Lei 12/2005, Artº 9º, em
particular nº 1 e nº 3).”
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Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

ARS Norte coloca em cau-

sa tratamento a doentes com
patologia respiratória crónica

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte)
emitiu um parecer onde limita a prescrição de cuidados respiratórios domiciliários de Oxigenoterapia, Aerossolterapia e
Ventiloterapia a consultas de especialidade hospitalar, na sequência da aplicação do despacho nº 10430/2011 de 1 de
Agosto. Esta medida impede que os médicos especialistas
em Medicina Geral e Familiar, responsáveis pela primeira linha
de atuação no Serviço Nacional de Saúde, continuem a prescrever alguns dos meios complementares de diagnóstico e
terapêutica (MCDT) acima referidos a doentes com problemas
respiratórios crónicos.
Segundo a Direcção Geral de Saúde,
as doenças respiratórias crónicas
constituem uma das principais
causas de morbilidade e mortalidade
em Portugal, com uma prevalência
muito elevada. O que a ARS Norte
determina, com esta medida, é que
uma enorme fatia da população que
é diariamente afetada por problemas
respiratórios permanentes tenha
de recorrer sempre a um médico
especialista, em unidade hospitalar,
sujeitando-se a todas as complicações
decorrentes dos tempos de espera
para consultas.
Facilmente se compreende que
se trata de mais uma iniciativa
iníqua, contrária aos princípios
fundamentais do Serviço Nacional
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de Saúde e que penaliza os doentes
que não têm possibilidade de
recorrer ao sector privado. A longo
prazo, será também lesiva do bom
funcionamento
das
consultas
hospitalares de especialidade, uma
vez que os tempos de espera médios
tenderão a subir exponencialmente.
Por estas razões, o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos recomenda, de imediato, a
suspensão da aplicação da Circular
Normativa emitida pela ARS Norte,
em defesa do superior interesse dos
doentes.
1 de Outubro de 2012
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Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos

Medicamentos com taxa extra?

A Ordem dos Médicos está perplexa com as últimas notícias.
Durante anos ouvimos a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos a
afirmar que os médicos não queriam prescrever os medicamentos genéricos e os medicamentos
mais baratos...
Durante anos ouvimos a Associação Nacional de Farmácias e
a Ordem dos Farmacêuticos a
afirmar que queriam uma Lei que
permitisse às farmácias trocar os
medicamentos prescritos pelos
médicos por outros alegadamente
mais baratos.
Agora verificamos que a Associação Nacional de Farmácias,
sem contabilizar a imensa
quantidade de outros produtos
vendidos nas farmácias, muitos
sem qualquer comprovação
científica,
se
queixa
dos
medicamentos baratos e diz que
as Farmácias têm dificuldades
financeiras.
Afinal a Associação Nacional
de Farmácias não queria vender
medicamentos baratos, queria
apenas trocar medicamentos
por uma mera lógica de negócio,
mesmo que isso fosse prejudicial,
como é efectivamente, para os
doentes.
As Farmácias queixam-se agora
de um sistema que construíram
ao longo de anos, em que alvarás
públicos atribuídos gratuitamente
eram transacionados entre farmacêuticos por valores milionários.

Os dados publicados desde a
introdução da nova Lei da DCI
demonstram que a sua entrada
em vigor em nada alterou o
anterior padrão de evolução da
taxa de genéricos em Portugal,
pelo que toda a argumentação
que lhe serviu de base era
completamente falsa, tal como
a Ordem dos Médicos, desde
sempre, alertou.
Incrédula com a notícia da
possibilidade de introdução de
uma taxa a pagar pelos doentes
nas farmácias, por receita, a
Ordem dos Médicos afirma-se
totalmente contra esta medida.
Com as dificuldades financeiras que os doentes já
são obrigados a enfrentar
actualmente, verificando-se que
muitos doentes estão a faltar
a consultas e a não comprar
medicamentos por incapacidade
económica, é completamente
inadmissível impor-lhes uma
taxa suplementar por receita
na aquisição de medicamentos
na farmácia. Esta situação
seria agravada pelo facto do
Ministério da Saúde e a nova
Lei obrigarem à separação de

genéricos e medicamentos de
marca e, por conseguinte, à
emissão de receitas em número
superior ao que seria necessário.
Aliás, o Governo deve ponderar
abrir farmácias públicas nos
Centros de Saúde para permitir
a venda de medicamentos
mais baratos aos doentes, não
se compreendendo porque é
que um negócio rentável, que
poderia contribuir para financiar
o SNS, foi deixado totalmente na
mão de privados.
A Ordem dos Médicos está
disponível para rever de forma
global a política do medicamento,
sendo inaceitáveis e intoleráveis
quaisquer políticas ou medidas
sectoriais que visem favorecer
um parceiro comercial com
prejuízo dos doentes.
CNE, Dezembro de 2012
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Dificuldades consequentes ao DL 138/2012
Publicamos a carta que a Ordem dos Médicos dirigiu aos Ministros da Saúde e da Economia
a propósito das dificuldades colocadas pelo DL 138/2012 relativas à carta de condução, nomeadamente no que concerne à avaliação da aptidão física, mental e psicológica e emissão do
competente atestado médico. Incluímos o parecer jurídico que foi igualmente enviados aos dois
Ministérios. A tabela comparativa dos anexos pode ser consultada no site nacional da OM.
«Exmo Sr Ministro da Saúde
Exmo Sr Ministro da Economia
Assunto: dificuldades consequentes ao DL 138/2012
São imensas as dificuldades para médicos e doentes, enorme a sobrecarga para o SNS e significativos os custos
suplementares decorrentes da entrada em vigor deste novo diploma, que transpõe parcialmente para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, alterada pelas Diretivas
n.os 2009/113/CE, da Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/UE, da Comissão, de 28 de novembro, relativas à carta de
condução, nomeadamente no que concerne à avaliação da aptidão física, mental e psicológica e emissão do competente
atestado médico.
Nesse sentido, sem reduzir a Qualidade mas simplificando processos, vimos propor a V. Exas a revisão das condições
mínimas constantes do anexo V ao Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir aprovado pelo Decreto Lei nº
138/2012, de 5 de Julho, aproximando-as das que constam no anexo III da Directiva e reduzindo ao absolutamente
indispensável o número de patologias em que, para a emissão do atestado médico, há necessidade de análise prévia de
pareceres de determinadas especialidades médicas.
Os relatos que muitos Colegas têm feito chegar á Ordem dos Médicos são bem ilustrativos das crescentes dificuldades
burocráticas na emissão de atestados para as cartas de condução.
Exemplificando com algumas situações concretas:
4.2 - Condutores do Grupo 1 - é emitido ou revalidado título de condução, mediante a avaliação positiva de
cardiologista, a quem tenha sofrido enfarte do miocárdio; seja portador de um estimulador cardíaco; sofra de anomalias
da tensão arterial; tenha sido submetido a angioplastia coronária ou a bypass coronário; tenha valvulopatia, com ou
sem tratamento cirúrgico; sofra de insuficiência cardíaca ligeira ou moderada; apresente malformações vasculares.
Este ponto faz com que mais de um terço da população portuguesa (mais de dois terços na faixa etária acima dos 65 anos), que tem
a tensão arterial elevada, necessite de uma avaliação por um médico cardiologista. Faz também com que pessoas com antecedentes
de um enfarte do miocárdio, angioplastia ou bypass entretanto tratados e que já tiveram alta da consulta hospitalar tenham de
voltar à consulta de cardiologia e com que tenham de ser enviadas pela primeira vez pessoas com insuficiência cardíaca ligeira
ou moderada. Tudo isto sem existir qualquer razão médica para que estas situações não possam ser geridas adequadamente e com
qualidade pelo seu médico de família. Haverá no país capacidade para que todas estas pessoas sejam observadas numa consulta
de cardiologia do Serviço Nacional de Saúde? Não há seguramente. Terão os condutores de recorrer a consultas privadas?
Para além dos custos directos, quais serão os custos indirectos em exames complementares de diagnóstico desnecessários,
prescrição de medicamentos mais dispendiosos e perda de tempo dos cidadãos? Tudo isto sem qualquer benefício para a saúde
do próprio ou aumentar a protecção dos restantes cidadãos. E terão os médicos hospitalares, não conhecedores destes doentes,
obrigatoriedade de passar estes relatórios médicos? E, se não os passarem, como poderão os utentes ter a sua carta de condução?
5.2 - Condutores do Grupo 1 - é emitido ou revalidado título de condução a quem sofra de diabetes mellitus em tratamento
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com antidiabéticos orais ou insulina mediante apresentação de relatório do médico assistente que comprove o bom controlo
metabólico e o acompanhamento regular e que ateste que o interessado possui a adequada educação terapêutica e de autocontrolo.
A expressão autocontrolo do ponto anterior parece querer referir-se à auto-monitorização da glicémia capilar. Esta
actividade, praticada extensamente no passado, é desprovida de interesse na esmagadora maioria das pessoas com
diabetes tipo 2 (cerca de 90% dos diabéticos em Portugal) e há literatura científica que mostra poder ser causa de maior
incidência de depressão e ansiedade. Assim, tem vindo a ser abandonada para a generalidade dos diabéticos, sendo
aplicada em situações pontuais. Além disso, os custos das fitas necessárias para esta auto-monitorização é muito elevado
e desvia recursos que poderiam ser aplicados em actividades bem mais eficazes na redução das complicações da diabetes.
5.3 - Condutores do Grupo 2 - deve ser ponderada a emissão ou revalidação do título de condução a quem sofra de diabetes mellitus em
tratamento com antidiabéticos orais ou insulina mediante apresentação de relatório de diabetologista ou endocrinologista que comprove: não
ter ocorrido qualquer episódio de hipoglicemia grave nos 12 meses anteriores; o bom controlo metabólico da doença, através da monitorização
regular da glicemia, pelo menos duas vezes por dia e sempre que necessário para efeitos da condução; que o condutor possui o controlo
adequado da situação e a adequada educação terapêutica e de autocontrolo e que não existem outras complicações associadas à diabetes.
Tal como referido acima, o facto de alguém com diabetes ser condutor de um veículo do grupo 2 não altera a sua situação clínica e não
faz com que tenham de ser observado por um endocrinologista ou diabetologista. A esmagadora maioria dos diabéticos portugueses
são adequadamente tratados e vigiados pelo seu médico de família. Esta exigência irá sobrecarregar as consultas de endocrinologia e
diabetologia no Serviço Nacional de Saúde e causar maior demora no acesso por parte das pessoas que realmente delas necessitam (aquelas
com situações mais graves e complicas em que o médico de família necessita de apoio de uma consulta especializada). A obrigatoriedade da
monitorização da glicémia capilar para todos os diabéticos é, como se disse também acima, cientificamente errada e altamente dispendiosa.
12.1 - Doença pulmonar obstrutiva crónica - é emitido ou revalidado o título de condução a quem sofra de doença pulmonar obstrutiva
crónica desde que apoiado em parecer médico da especialidade.
Novamente, a maioria das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica de gravidade ligeira ou moderada (que constituem a larga
maioria dos casos) é vigiada adequadamente pelo seu médico de família e não necessita de ser observada por um médico especialista em
pneumologia, nem existe capacidade para tal no Serviço Nacional de Saúde.
12.2 - Doenças hematológicas e onco-hematológicas - é emitido ou revalidado o título de condução a quem sofra de anemia, leucemia,
leucopenia, linfoma, trombopenia, transtornos da coagulação ou em tratamento com anticoagulantes mediante a submissão a exame
médico por hematologista e com parecer favorável.
Uma parte significativa da população do sexo feminino em idade pré-menopausa tem frequentemente formas ligeiras de anemia. Uma
minoria não desprezível da população é originária de regiões (de Portugal ou do estrangeiro) onde são comuns formas genéticas de
anemia, quase sempre com manifestações clínicas inexistentes ou ligeiras e sem qualquer implicação na capacidade de condução. A
maioria das pessoas com formas ligeiras de trombocitopénia não têm indicação clínica para qualquer tipo de tratamento e permanecem
assintomáticas. A maior parte das pessoas a realizar tratamentos com anticoagulantes fá-lo por indicação de especialistas em medicina
geral e familiar, cardiologia, medicina interna, neurologia, endocrinologia e outras especialidades. O envio das pessoas atrás mencionadas
a uma consulta de hematologia é desnecessário e até inapropriado atendendo ao reduzido número destes especialistas que existe no país.
12.5 - Outras situações - a carta ou licença de condução não deve ser emitida ou renovada a candidato ou condutor que
sofra de afeção não mencionada nos números anteriores suscetível de constituir ou provocar uma diminuição das suas
capacidades para o exercício da condução com segurança, exceto se fundamentado em parecer médico da especialidade favorável.
Este ponto transmite a noção geral de que qualquer avaliação médica só é adequada se feita por um médico da especialidade
a que a doença se refere, esquecendo que em muitas situações existem várias especialidades médicas que podem tratar a
mesma doença e que na maior parte dos casos a situação é gerida pelo médico de família sem envolver outros especialistas.
Os médicos são técnicos bem preparados e conhecem os seus limites, pedindo sempre que necessário o parecer de colegas de outras
especialidades aquando da emissão do atestado da carta de condução. Ao tornar obrigatórias avaliações de outros especialistas que
deveriam ser decididas pelo médico de família ou o médico assistente, esta legislação vem criar situações de injustiça para com os
cidadãos e sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde de actos desnecessários e sem fundamento técnico-científico. Este diploma
deveria prever a necessidade de avaliação por médicos de especialidades específicas apenas para situações cuja gravidade a isso obriga
ou quando o médico que emite o atestado tem dúvidas acerca da situação específica daquele condutor.
Solicitamos a melhor atenção de V. Exas. para a resolução global dos problemas elencados e apelamos para uma
inteligente e coerente simplificação de procedimentos.
Colocamos a Ordem dos Médicos ao dispor de V. Exas. para qualquer forma de colaboração que possa ser entendida
como útil.
							Com os melhores cumprimentos,
								José Manuel Silva
							Presidente da Ordem dos Médicos»
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Parecer Jurídico: Atestados
para emissão de licenças de
condução
Regulamento da Habilitação
Legal para Conduzir (DecretoLei n.º 138/2012, de 5 de julho)
Foi solicitado a este Departamento
Jurídico que se pronunciasse
relativamente
às
alterações
introduzidas pelo Regulamento
da Habilitação Legal para
Conduzir, aprovado pelo DecretoLei n.º 138/2012, de 5 de Julho,
designadamente no que respeita à
emissão de atestados necessários à
obtenção da carta de condução.
Em primeiro lugar, e após análise
ao decreto-lei referido em epígrafe,
concluímos
que
qualquer
médico pode emitir os atestados
necessários à obtenção da carta
de condução, não permitindo
a letra da lei inferir que os
médicos assistentes dos cidadãos
integrados no SNS não o devam
fazer.
É aliás, também esse o
entendimento da Direcção-Geral
da Saúde, a qual, transmitiu, no
ponto 3. da Orientação nº 20/2012,
que “a avaliação da aptidão física
dos candidatos a condutor e dos
condutores dos grupos 1 é realizada
por médicos no exercício da sua
profissão. Esta é a regra geral. (…)
A avaliação médica em questão passa
a ser realizada, no caso dos ACES,
no âmbito das Unidades Funcionais
que realizam consultas médicas.”
Em cumprimento do art.º 28º do
RHLC, “o condutor será avaliado por
autoridade de saúde na Unidade de
Saúde Pública, quando ocorrerem as
circunstâncias constantes da norma”,
ou seja, quando o “médico que,
no decurso da sua atividade clínica,
detete condutor que sofra de doença
ou deficiência, crónica ou progressiva,
ou apresente perturbações do foro
psicológico suscetíveis de afetar a
segurança na condução (…).”
Ora, na avaliação que os médicos
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façam das pessoas com vista à
emissão dos atestados para a
obtenção da carta de condução
os clínicos devem observar as
condições mínimas de saúde
fixadas no anexo ao Regulamento,
preenchendo relatórios cujos
modelos foram aprovados, em
02/11/2012, por Despacho Conjunto
do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I.P. e da DireçãoGeral da Saúde (http://www.
imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/
Condutores/CartaConducao/
Documents/Despacho_IMTDGS_02Novembro2012.pdf). Estes
relatórios – relatório de avaliação
física e mental dos condutores,
respectivo atestado médico a
emitir após aquela avaliação,
relatório de avaliação psicológica e
respectivo certificado da avaliação
– ficam nos arquivos clínicos dos
médicos e apenas podem ser
comunicados à Autoridade de
Saúde ou, conforme esclarecem
os pontos 17 e seguintes da
Orientação nº 15/2012 da DGS, às
Juntas Médicas, caso haja recurso.
No que respeita aos atestados,
estes também devem obedecer a
um modelo específico e apenas
terão as menções de apto, inapto ou
ainda apto com restrições.
Por outro lado, e no que às
condições mínimas de saúde
diz respeito, é de notar que
a Directiva n.º 2006/126/CE,
do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de Dezembro,
com as alterações introduzidas
pela Directiva 2009/113/CE da
Comissão, de 25 de Agosto de
2009 fixou as referidas condições
mínimas, o que consideramos
razoável e proporcional, na
medida em que está em causa a
segurança rodoviária e, como tal,
a saúde e a vida de um número
indeterminado de pessoas.
Contudo, as condições mínimas
fixadas no Regulamento parecem,

de uma forma geral, mais restritivas
do que aquelas que constam do
anexo III da mencionada Directiva
– para o efeito, e de modo a
melhor se perceberem as aludidas
diferenças, juntamos uma tabela
comparativa dos anexos referidos.
Aliás, confrontado o anexo V do
Regulamento com o anexo III da
Directiva verifica-se que enquanto
neste as expressões utilizadas
para referenciar os médicos não
fazem pressupor, na maioria
das situações, a intervenção
de médicos especialistas de
áreas específicas, o anexo V do
Regulamento impõe, em muitos
casos, que sejam feitos exames e
emitidos pareceres/ relatórios por
médicos de uma determinada
especialidade.
Assim, e sem prejuízo de perceber
as cautelas do legislador nas
exigências que estabelece devemos,
contudo, atentar nos princípios
da autonomia e do respeito por
qualificações e competências,
consagrados nos artºs 3º e 36º do
Código Deontológico.
Com efeito, por via dos aludidos
princípios, deveria caber apenas
e só ao médico que está a avaliar
o doente, para efeitos de emissão
de atestado com vista à obtenção
da carta de condução, determinar
se e quais os especialistas que
devem intervir na avaliação, bem
como, como bem nos relembra a
consulente, quais os tratamentos
e exames complementares a que
devem estar sujeitos.
Note-se, que tendo em conta a
redacção do referido Anexo V são
inúmeros os exemplos em que, ao
obrigar-se o condutor/ candidato
a condutor a ser examinado por
um médico especialista, ou que o
seu estado de saúde seja devida
e regularmente monitorizado,
irá dar lugar a uma sobrecarga
de consultas de especialidade,
designadamente, no SNS, a

maioria delas desnecessárias, bem
como à prática de actos médicos
dispensáveis, com o consequente
e natural aumentos dos custos
directos e indirectos.
É aliás contraditória a atitude do
legislador quando, por um lado,
determina a obrigatoriedade das
pessoas serem observadas ou
examinadas por especialistas de
uma determinada especialidade
e simultaneamente permite, no
caso da visão, a observação ser
feita por técnico com competência
específica para o efeito.
Somos, portanto, da opinião
que deveria ser interpelado o
Governo, na pessoa dos Ministros
da Economia e da Saúde, no
sentido de alterar* as condições
mínimas constantes do anexo V
ao Regulamento da Habilitação
Legal para Conduzir aprovado
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pelo Decreto Lei nº 138/2012, de 5
de Julho, aproximando-as das que
constam no anexo III da Directiva
e reduzindo ao absolutamente
indispensável, o número de
patologias em que há necessidade
de análise prévia por parte de
determinadas
especialidades
médicas.
De sublinhar ainda que, pelo
menos no âmbito do SNS, a
esmagadora maioria dos médicos
são especialistas sendo residual o
número daqueles que têm direitos
adquiridos para a prática da
medicina geral.
Ou seja, existe uma diferença
significativa entre a realidade
portuguesa e a europeia, porquanto
em Portugal a medicina geral
e familiar é uma especialidade
médica, enquanto que, ao nível da
Directiva, e considerando o espaço

geográfico da sua aplicação, tal
não se verifica.
Dito de outro modo, o legislador
português poderia não ter sido
tão restritivo na transposição da
Directiva em causa, porquanto
os médicos, na sua esmagadora
maioria,
têm
a
formação
bastante e suficiente para, com
responsabilidade e face ao doente
em concreto, determinar quais os
médicos de outras especialidades
que devem intervir na avaliação.
A Consultora Jurídica
Diana Ferreira de Almeida
04-12-2012
 Chama-se a atenção para o facto de, tal
como referido em anterior Informação,
ser necessário que se identifiquem em
concreto as alterações que se considerem
tecnicamente adequadas e que respeitem
o disposto na Directiva.

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

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
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É possível reduzir ainda mais o número
de camas hospitalares em Portugal?

Publicamos de seguida um comunicado da OM sobre o anúncio feito pelo Governo sobre a
redução do número de camas hospitalares em que a instituição alerta que essa redução irá,
potencialmente, prejudicar os doentes.
O Governo anunciou que pretende
reduzir o número de camas
hospitalares para diminuir os custos
em Saúde.
Anunciou essa intenção através
da implementação de algumas
medidas teorizadas no papel, como
se o SNS não estivesse a funcionar
convenientemente.
A Ordem dos Médicos apoia todas
as medidas de boa gestão e incentiva
a aposta na cirurgia do ambulatório,
que em Portugal encontra algumas
dificuldades por falta de apoios
adequados na comunidade, que
impedem altas mais precoces em
muitas situações.
Porém, a Ordem dos Médicos chama
a atenção para o facto de, segundo o
relatório da OCDE de 2011:
- Portugal ter apenas 3,3 camas/1000
habitantes, contra uma média de 4,9
na OCDE e 8,2 na Alemanha.
- Portugal ter um tempo médio de
internamento, por todas as causas,
somente de 5,9 dias, contra uma
média de 7,2 dias na OCDE e 9,7 dias
na Alemanha.
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Não há espaço por onde reduzir
mais camas sem prejudicar
potencialmente os doentes! A Ordem
dos Médicos recorda que ainda há
doentes internados em macas em
muitos hospitais portugueses.
Para além disso, a redução do
número de camas não leva
necessariamente a uma redução
da despesa, porque os doentes
continuam a precisar de serem
tratados, e, recentemente, um
relatório de Bruxelas apontou
mesmo a possibilidade dos cortes
na Saúde induzirem um aumento
da despesa.
A Ordem dos Médicos sublinha
que, segundo a OMS, o ideal é que
existam 4,5 camas por cada 1000
habitantes, podendo justificar-se
mais em caso de necessidade.
Como se pode concluir facilmente,
pela objectividade das estatísticas
da OCDE, reduzir ainda mais o
número de camas hospitalares em
Portugal certamente irá afectar a
acessibilidade dos Doentes aos
Cuidados de Saúde e colocar o

nosso país num patamar inferior de
Qualidade do SNS.
Além do mais, o SNS já funciona
no limite da excelência, graças à
qualidade dos seus profissionais,
por isso apresenta extraordinários
indicadores, não sendo admissível
que se passe a mensagem que é o
Ministério da Saúde que vem agora
descobrir a fórmula mágica de
redução suplementar do número de
camas sem prejuízo da Qualidade e
dos Doentes.
O Secretário de Estado Dr Manuel
Teixeira afirma que “com os recursos
disponíveis, o SNS terá de continuar
a responder às necessidades”.
Como é público, actualmente o
SNS já não está a responder às
necessidades de muitos doentes,
pelo que não se consegue descortinar
como será possível continuar a
cortar na Saúde sem piorar estas
circunstâncias.
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Fernando Maltez
Presidente do Colégio
da Especialidade de Doenças infecciosas

Médicos poderão ter de justificar
a prescrição de antibióticos
Em resposta à notícia de que os médicos poderão ter de justificar a prescrição de antibióticos nos
hospitais, publicamos em seguida a informação do Colégio da Especialidade de Doenças infecciosas
em que se defende que o combate à resistência bacteriana deverá ter uma estratégia mais ampla,
«que envolva a vigilância de outros sectores, como o público e o uso indiscriminado de antibióticos
no ambulatório, muitas vezes dispensados em farmácias que vendem à condição e sem receita
médica, ou como a sua utilização excessiva na medicina veterinária ou na indústria alimentar».
A eclosão das resistências aos
anti-microbianos, constitui hoje,
um dos mais preocupantes e
dispendiosos problemas de saúde
pública. O uso indiscriminado de
antibióticos, quer na patologia
humana, quer na patologia animal
ou mesmo na área agro-pecuária,
são factores que propiciaram o
aumento previsível da resistência
bacteriana. Este é um problema
global e não apenas nacional,
com variadas razões e não apenas
hospitalares.
Nos hospitais, o aparecimento de
novas patologias como a infecção
por VIH, a maior frequência
de procedimentos invasivos de
diagnóstico, o uso crescente de
tratamentos imunossupressores
ou os internamentos mais
prolongados, duma população
cada vez mais envelhecida,
são algumas das razões que
conduziram a um aumento das
infecções hospitalares, enquanto
a utilização intensiva e por vezes
inapropriada de antibióticos, com

a permanente selecção sobre a flora
bacteriana hospitalar, favoreceu
os microrganismos resistentes.
Embora com importância crescente na comunidade, que não
deve ser descurada, a emergência de estirpes resistentes é
um problema eminentemente
hospitalar, proporcional ao uso
que nele se faça de antibióticos.
Desta crescente prevalência a nível
hospitalar, de bactérias com amplo
espectro de resistências, que em
alguns casos abrange quase todos
os antibióticos disponíveis e que
se acompanham de altas taxas de
morbilidade e de mortalidade,
nasceu a necessidade duma
política de antibióticos que não
é mais do que a sua prescrição
racional, assente cada vez mais
em bases científicas, embora com
especificidades próprias de cada
hospital e de cada Serviço, no
que diz respeito aos padrões
de sensibilidade. Relembramos
a vosso pedido, alguns dos
princípios gerais que devem ser

respeitados:
1) no tratamento da infecção
declarada ter presente a resposta
de infecções típicas, à terapêutica
antibiótica correcta; usar antibiótico dirigido, de acção electiva
e espectro estreito; saber quais
as bactérias mais prováveis, em
situações particulares; colher amostras de fluidos orgânicos, antes
de instituir terapêutica; preferir
por regra, um antibiótico único,
em vez da associação; admitir a
falha terapêutica, na ausência de
resposta em 5 dias (diagnóstico,
antibiótico ou posologia erradas,
resistências, colecção purulenta
exigindo drenagem cirúrgica).
2) no tratamento empírico, basear
a escolha dos antibióticos a usar,
na origem provável da infecção,
em possíveis dados das amostras,
no estado imunológico do doente
e nos padrões de resistência no
hospital. Há variações de hospital
para hospital. É nas infecções
hospitalares mais graves que
se pode justificar o recurso em
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primeira linha aos antibióticos
mais recentes. As combinações
de antibióticos em terapêutica
empírica de situações mais
graves e urgentes, permitem
maior cobertura e podem
proporcionar efeitos sinérgicos
e atrasar o desenvolvimento de
resistências, contudo, podem
ocorrer interacções, antagonismo
e aumento da toxicidade.
3) na profilaxia, saber que a
flora saprófita habitual que o
antibiótico vai destruir ou alterar,
desempenha um papel protector
contra
estirpes
patogénicas.
Se administrarmos indiscriminadamente um antibiótico e
sobretudo se for de largo espectro,
vamos criar no doente condições à
infecção por uma estirpe resistente
ao antibiótico que estamos a administrar profilaticamente. O seu uso
alargado e indevido, vai promover
a emergência de estirpes resistente
e comprometer a sua utilidade
terapêutica futura. Recomendase profilaxia, obviamente, com
antibióticos activos contra as
bactérias provavelmente envolvidas e de espectro estreito.
4) Reconhecer, que é criticável
o
recurso
sistemático
aos
antibióticos de introdução mais
recente. Devem ser usados como
alternativas, apenas, quando os
mais conhecidos se mostram
inoperantes e em situações
muito graves, em que haja uma
boa razão para acreditar na
sua eficácia. Em terapêutica
antibiótica dirigida, guiada por
testes de sensibilidade, nem
sempre é necessário optar pelo
mais moderno. É preciso bom
senso, não se devendo contudo
ser conservador, ao ponto de
impedir um doente, de beneficiar
dum fármaco que seja uma mais
valia. O preço não deverá impedir
a prescrição dum antibiótico
essencial, que foi escolhido
24 | Dezembro | 2012

por critérios farmacológicos e
bacteriológicos.
5) Existência de Comissões de
Controlo da Infecção com acções
de sensibilização e informação
a nível hospitalar, com visitas
regulares ao laboratório e às
enfermarias e vigilância rotativa
dos Serviços.
6) Elaboração de protocolos terapêuticos das situações infecciosas
mais prevalentes
7) Respostas microbiológicas
no mais curto espaço de tempo e
informação periódica e regular do
laboratório de microbiologia, da
evolução das sensibilidades aos
antibióticos, dos microrganismos
isolados.
8) Programas transversais de
educação e de treino
9) Estratégias de prevenção e de
controlo (precauções universais,
imunizações actualizadas dos
profissionais de saúde, isolamento
de doentes com microrganismos
resistentes, restrições no trabalho
quando existem infecções, uso
correcto dos dispositivos intravasculares e dos meios invasivos).
Foi nos anos 60 que os hospitais
começaram a ter Comissões de
controlo da infecção e desde
então têm sido publicados
vários estudos para a prevenção
da infecção nosocomial, quer
nacionais, quer internacionais,
que são periodicamente revistos.
O modo de a combater, há
muito que está legislado e a
DGS tem igualmente divulgado
diversas normas e despachos
para aplicação local, regional e
nacional. As regras de actuação de
médicos e de hospitais estão bem
definidas e muitos têm normas
de orientação, para utilização
correcta dos antibióticos, sendo
apenas necessário que elas sejam
de facto implementadas de forma
rigorosa e que haja a indispensável
sensibilização e colaboração das

administrações hospitalares. A
infecção hospitalar apesar de
multidisciplinar, tem morbilidade
e
mortalidade
indesejáveis,
sendo um problema clínico que
deverá envolver profissionais
preparados na epidemiologia,
na patogenia e na terapêutica da
infecção. O infecciologista deve ser
ouvido, nas decisões de escolha
apropriada da terapêutica antimicrobiana empírica ou dirigida e
deve ser chamado a implementar
as medidas de controlo da
infecção nosocomial e do uso
de antibióticos nas Instituições.
A importância do assunto,
justifica por si só, a existência
de Comissões, trabalhando em
exclusividade de tempo e integrando obrigatoriamente um
infecciologista.
O combate à resistência bacteriana
deverá ter uma estratégia mais
ampla, que envolva igualmente
uma
vigilância
de
outros
sectores, como o público e o uso
indiscriminado de antibióticos
no ambulatório, muitas vezes
dispensados em farmácias que
vendem à condição e sem receita
médica, ou como a sua utilização
excessiva na medicina veterinária
ou na indústria alimentar.
O problema da TB MR e ER tem
causas diferentes. A TB é uma
doença endémica em Portugal,
alimentada por problemas sociais
e embora possam haver aqui e ali
práticas erradas de prescrição por
parte dos clínicos, as razões da sua
existência, são fundamentalmente
extra-hospitalares, por má adesão
dos doentes. O assunto deve ser
abordado de outra forma e em
momento diferente.
Lisboa,22 de Novembro de 2012
Pelo Colégio da Especialidade de
Doenças infecciosas
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Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos

Nota aos médicos sobre o Despacho 15630/2012
Divulgamos em seguida a nota do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos sobre
o Despacho 15630/2012, publicada no portal da OM no dia 13 de Dezembro.
Analisado o Despacho 15630/2012
do Secretário de Estado da Saúde,
retira-se do seu teor que:
1. O concurso em questão visa
apenas e só os médicos que
concluíram o internato da
especialidade na 2.ª época do
internato médico de 2012;
2. O despacho refere que, em
fase posterior, será definido um
mecanismo de recrutamento
dos médicos que não ficaram
colocados no âmbito deste
concurso, mas não estabelece
qualquer prazo;
3. Os médicos que tenham
concluído o seu internato de
especialidade na 2ª época de 2012,
são OBRIGADOS a concorrer,
pois se o não fizerem (ou se se
recusarem a celebrar o contrato
de trabalho) cessarão, no prazo
máximo de sessentas dias a
contar da data da verificação de
qualquer um daqueles factos,
o respectivo contrato (salientese que, segundo o nosso
entendimento, neste caso ficarão
em situação de desemprego sem
direito a subsídio).
4. O concurso é aberto ao
abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de
Fevereiro, em conjugação com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º
do Decreto–Lei n.º 112/98, de 24
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de Abril; ora, diz o artigo 3º n.º 2
do DL 45/2009 (diploma que veio
introduzir alterações ao diploma
dos internatos médicos e que
revogou o diploma DL 112/98,
que continha o regime das vagas
carenciadas) que “o disposto
nos n.ºs 5 a 7 do artigo 12.º-A do
Decreto-Lei n.º 203/2004, (…) na
redacção do presente decreto-lei,
aplica-se aos médicos abrangidos
pelo n.º 1 do artigo 2.º do DecretoLei n.º 112/98 (…), salvo oposição
dos interessados a apresentar,
por escrito, no prazo de 30 dias
a contar da data de entrada em
vigor do presente decreto-lei”;
isto é o regime de contratação
dos médicos que fizeram o seu
internato numa vaga preferencial
(anteriormente designada por
vaga protocolada), aplica-se
aos médicos que tenham sido
colocados em vagas carenciadas
que (repita-se), entretanto, foram
extintas pelo DL 45/2009;
5. O concurso irá permitir a
celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo
indeterminado ou de contrato
individual de trabalho por tempo
indeterminado ao abrigo do
Código do Trabalho, consoante
se trate de, respetivamente,
estabelecimentos
do
sector
público
administrativo
ou

entidades públicas de natureza
empresarial;
6. A abertura dos procedimentos
simplificados de recrutamento
referidos pelo despacho tem
de ser desencadeada no prazo
máximo de dez dias úteis a contar
da sua publicação, devendo os
procedimentos ser tramitados
com especial celeridade;
7. Os procedimentos de recrutamento em causa observam o
regime fixado no n.º 5 do artigo
12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004,
ou seja, são considerados e
ponderados o resultado da prova
de avaliação final do internato
médico e a classificação obtida em
entrevista de selecção a realizar
para o efeito.
8. O presente Despacho, ao limitar
a abertura de vagas a médicos
que tenham concluído a sua
especialidade na segunda época
de 2012, exclui todos os restantes
profissionais que possam aspirar
legitimamente ao preenchimento
de uma vaga no Serviço Nacional
de Saúde. A Ordem dos Médicos
não pode deixar de lamentar
o incumprimento de preceitos
constitucionais em processos de
recrutamento do Ministério da
Saúde, introduzindo profundas
injustiças e desigualdades de
oportunidade no sistema de

concursos.
Beneficia uns e prejudica outros.
Se todos os concursos fossem
fechados, os médicos nunca
mais teriam uma segunda
oportunidade para melhorar a
sua colocação ou para regressar
ao sector público. No final, alguns
dos agora beneficiados também
seriam prejudicados no futuro.
Este procedimento, tal como
está definido, viola o princípio
de liberdade de acesso à função
pública (artigo 47º da Constituição)
e o princípio da igualdade
(artigo 13º da Constituição),
colocando em causa referenciais

de transparência, equidade e
igualdade de oportunidades na
administração pública.
Além disso, é uma medida
que favorece a injustiça do
sistema, premiando a idade dos
candidatos em detrimento do
seu desempenho e competências
adquiridas. Por último, não
resolve as assimetrias existentes
na colocação de profissionais uma
vez que a ACSS não avaliou prévia
e correctamente as necessidades
de cada unidade de saúde em
termos de especialidades médicas.
Em defesa da transparência
e de princípios éticos, para a

Ordem dos Médicos todos os
concursos devem ser abertos,
todos os lugares necessários
aos Hospitais e aos Doentes
devem ser colocados a concurso,
todos devem ter a mesma
igualdade de oportunidades e
os concursos devem privilegiar a
análise e valorização curricular,
respeitando a valia técnicocientífica das Carreiras Médicas,
nunca sobrepondo a circunstância
da data do exame aos critérios de
Qualidade.

Dificuldades burocráticas para adquirir anestésicos locais
Na sequência de um contacto de uma unidade de saúde privada sobre dificuldades burocráticas para adquirir anestésicos locais a OM contactou o Infarmed e obteve a resposta que
transcrevemos em seguida, omitindo a identificação da entidade demandante.
Informação do Infarmed - «De
acordo com o disposto no artigo
79.° do Decreto-Lei n.o 176/2006,
de 30 de agosto, as entidades ou
serviços de saúde públicos ou
privados para que possam ser
detentores de autorização de
aquisição direta de medicamentos,
devem dispor de serviço farmacêutico com farmacêutico responsável, bem como de regime de
internamento.
Atualmente, existem diversas
entidades públicas ou privadas
que necessitam de possuir
medicamentos com a classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais para assegurar o normal
funcionamento das mesmas,
mas que não dispõem nem
de internamento, nem de serviços farmacêuticos e nem de
farmacêutico responsável.
Ora, para colmatar esta situação,
foi proferida a Deliberação
n.O 022/CD/20 11, de 3 de
fevereiro, por parte do Conselho
Diretivo do INFARMED, I.P.,

segundo a qual não se prevê a
existência de internamento ou
sala de recobro, nas entidades
públicas ou privadas, aplicável
às entidades com carência de
medicamentos com classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais, para o normal exercício da
sua atividade. Da mesma forma,
não se prevê a obrigatoriedade
da responsabilidade técnica ser
assumida por um farmacêutico,
podendo em alternativa a este ser
assumida por médico ou médico
dentista.
Nos termos da Deliberação supra
mencionada, porém, a autorização de aquisição direta de
medicamentos com a classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais depende da apresentação de
pedido ao INFARMED, I.P., desde
que, entre outros, preencha o
seguinte requisito: Licenciamento
prévio concedido por parte da
Administração Regional de Saúde,
I.P. competente.
Desta forma, o licenciamento

prévio supra mencionado é
condição essencial e imprescindível para a concessão da
autorização de aquisição direta de
medicamentos com a classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais, pelo que a sua inexistência
inviabilizará a continuidade do
pedido.
Relativamente à Clínica (…):
por ser uma Unidade Privada
Prestadora de Cuidados Médicos e Cirúrgicos, com várias
especialidades, entre as quais
Obstetrícia, tal como foi atestado
no Regulamento Interno remetido ao presente Instituto, foi
submetido pela referida entidade
um pedido de aquisição direta de
medicamentos com a classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais.
Assim, atendendo à documentação
exigida para a correta instrução
do pedido, limitou-se este
Instituto a solicitar o envio da
mesma, entre os quais, a Licença
de Funcionamento emitida pela
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Administração Regional de Saúde,
para o exercício da atividade, para
a prossecução do referido processo
de autorização de aquisição
direta ao abrigo do disposto na
Deliberação n.O 022/CD/2011, de
3 de fevereiro.
Posteriormente, veio a referida
entidade remeter declaração
emitida pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I.P. (ARSLVT) na qual
indica que a supra mencionada
clínica não se encontra sujeita ao
regime jurídico do licenciamento
regulamentado pelo Decreto-Lei

n.o 279/2009, de 6 de outubro,
dependendo o mesmo da
publicação de uma portaria que
aprove os requisitos técnicos para
esta área, que se aguarda, ficando
deste modo os consultórios
médicos sujeitos ao licencíamento
na modalidade do procedimento
simplificado.
Deste modo, e após confirmação
do descrito junto da ARSLVT, foi
dado seguimento ao pedido de
autorização em causa.
Em face do exposto, para que este
Instituto possa dar por finalizado
este processo e emitir a respetiva

autorização de aquisição direta de
medicamentos com a classificação
farmacoterapêutica de anestésicos
locais, é necessário que a Clínica
(…), para além de fotocópia da
carteira profissional actualizada da
Ordem dos Médicos, já entregue
nesta Autoridade, proceda à
submissão dos documentos em
falta que lhe foram solicitados
através do Oficio n.o 021241, de 11
de maio de 2012.
O INFARMED, I.P. encontrase disponível para qualquer
esclarecimento adicional.»

Nomeações para os ACES
são exemplo pouco edificante
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos manifestou, desde a primeira hora, a
sua indignação pela forma como foi conduzido o processo de nomeação dos directores executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da região Norte.
Numa altura em que a competências técnicas em pelo
prioridade absoluta ao nível da menos 80% das nomeações.
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título imediato, se proceda a um
inquérito sobre a sua validade e os
critérios adotados.
De uma vez por todas, o poder
político deve reger-se pela absoluta
transparência de processos e actuar
com o sentido de responsabilidade
que a gestão da causa pública exige.
Porto, 4 de Outubro de 2012
O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
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Bem-estar e qualidade de vida na menopausa
A Sociedade Portuguesa de Menopausa (SPM) editou um guia sobre bem-estar e qualidade
de vida na menopausa. Cerca de 75% das mulheres sofrem com as chamadas ondas de
calor derivadas da deficiência estrogénica. Mais de 25% destas, têm afrontamentos por
mais de 5 anos, sendo estes acompanhados por calafrios, suores intensos, palpitações e
mal-estar. Nos primeiros cinco anos da pós-menopausa, a mulher pode perder até 5%
da massa óssea por ano, perdendo neste período até 25% da sua massa óssea, o que
aumenta o risco de fraturas e pequenos traumas. A doença cardiovascular é a principal
causa de morte na mulher pós-menopáusica, sendo as mais prevalentes o enfarte
agudo do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais (AVC’s). É também nesta
fase da vida que a mulher pode registar degeneração macular da retina, principal
causa de cegueira após os 60 anos nos países desenvolvidos. Mesmo neste cenário
pouco animador, é possível viver com qualidade de vida e sem as desagradáveis
alterações e consequências da menopausa. Para orientar e guiar o ginecologista na
sua consulta de menopausa, a SPM lançou um guia sobre o uso dos fitoestrogénios na ginecologia. «Oferecer
uma visão objetiva da utilidade destas moléculas naturais, permitindo ao médico complementar o seu arsenal
terapêutico com o objetivo primordial de melhor tratar as mulheres em menopausa». É desta forma que Mário
de Sousa, ginecologista e Presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Menopausa, descreveu
a publicação (patrocinada pelo laboratório ISUS) que foi distribuída aos ginecologistas a partir da semana em
que se assinalou mais um Dia Mundial da Menopausa (18 de Outubro) sob o lema Viva Bem a 2ª Fase da Vida.

A deficiência em Portugal

A Plural&Singular é um projeto editorial dedicado à temática da deficiência, cuja primeira edição foi
lançada, simbolicamente, a 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A revista, de
periodicidade trimestral, está disponível para download, estando vocacionada a pessoas com deficiência,
cuidadores, instituições, profissionais, federações, empresas, especialistas e outras entidades ligadas a esta
área. Nesta edição com o tema de capa «A deficiência em Portugal: ontem, hoje e amanhã», é feita uma
reflexão sobre a evolução, ao longo das décadas, do estatuto das pessoas com deficiência no nosso país.
A revista inclui uma entrevista com o neurocientista brasileiro, Alberto Costa sobre a sua descoberta: a
memantina, utilizada pelos doentes de Alzheimer, pode ser usada para melhorar as habilidades cognitivas
das pessoas com Síndrome de Down. Em jeito de ‘despedida’ de Guimarães – Capital Europeia da Cultura
2012 a revista foi ainda ao encontro dos responsáveis da CerciGui para conhecer os espetáculos que deram
continuidade ao «Ópera para Todos», protagonizados por alunos desta associação vimaranense. O site
onde se pode fazer o download da revista é: http://pluralesingular.com
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Prescrição off label:

que responsabilidades jurídicas?
Realizou-se no dia 10 de Outubro uma sessão clínica organizada pelo Hospital da Luz, em
Lisboa, cujo debate foi subordinado ao tema ‘Responsabilidades por prescrição de medicamentos off label’. A conferência foi proferida pelo advogado e docente universitário Rui Patrício
e sublinhou a relevância do consentimento informado no contexto deste tipo de prescrição,
bem como a ponderação da relação risco-benefício.
Rui Patrício começou por explicar
que «para medicamentos offlabel, as soluções jurídicas são
igualmente off-label» e enquadrou
as questões de causalidade
e imputação explicando que
«como em qualquer outro caso
de averiguação de eventuais
responsabilidades por um resultado, é necessário apurar a
causalidade ou a imputação, quer
naturalística, quer juridicamente
relevante, o que constitui, antes
de mais, um problema de prova».
As questões de prova são, aliás,
elemento de relevância decisiva
em termos jurídicos. Enquanto
criação de uma certeza subjectiva
do julgador a prova consubstancia
a obrigação que uma determinada parte demonstrar um
determinado facto. No caso
específico da prescrição off
label a prova levanta novos
problemas, como foi explicado
pelo orador, nomeadamente no
que se refere à imputação e risco
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e à necessidade de ponderar
a relação risco-benefício num
contexto de «liberdade e intenção
terapêuticas». Nesse enquadramento o consentimento informado ganha especial relevância
em termos de prova: «quer em
matéria de responsabilidade
civil, quer em matéria de
responsabilidade criminal, as
modernas teorias da imputação,
com base no risco e na sua gestão,
permitem dar especial relevância
à ponderação da relação riscobenefício no caso de prescrição
de medicamentos off-label, sendo
crucial para estabelecer a existência ou não de ilicitude e,
havendo ilicitude, numa segunda
linha de análise, para estabelecer
se houve ou não culpa. Também
aqui, temos, entre o mais, uma
questão de prova no centro do
problema», explicou.
«Não havendo no caso de
prescrição de medicamentos offlabel, a ‘segurança institucional’

que existe noutros casos, o
consentimento informado assume
especial importância, podendo
ter efeitos no caso da exclusão
de responsabilidade por danos,
excepto casos de morte e danos
graves. Nestes casos, tudo gira
em redor da questão da relação
risco-benefício. Em matéria de
consentimento informado, devem
observar-se as linhas gerais,
por analogia, do que se prevê
para ensaios clínicos, mas com
cuidados acrescidos, na medida
em que aqui não há o formalismo
e as garantias que existe nos
ensaios clínicos. Também aqui a
questão da prova assume relevo».
Ou seja, enquanto que nos ensaios
clínicos se deve efectuar um
contrato de seguro e estabelecer
um clausulado minucioso, no
caso da prescrição off label não
existe qualquer contrato firmado. Ainda assim deverá ser
assegurada, à semelhança das
melhores práticas em ensaios

clínicos, a redução dos riscos
através de uma monitorização
cuidadosa e um consentimento
devidamente informado, com
real compreensão da informação
transmitida, evitando as manipulações linguísticas que podem
facilmente ocorrer quando se
apresentam as probabilidades
da relação risco-benefício apresentação essa que pode

ser feita com especial enfoque
nos riscos ou nos benefícios
potenciais, o que não é de todo
displicente na decisão do doente
em aceitar ou não a prescrição off
label.
Referindo-se especificamente à
responsabilidade criminal, Rui
Patrício explicou que «consoante
o resultado verificado (morte,
dano físico grave ou dano físico

simples), podemos ter diferentes
formas de responsabilidade»
e
salientou
que
não
obtenção
de
consentimento
devidamente informado gera
«responsabilidade
autónoma,
possivelmente cumulável com
as responsabilidades por algum
daqueles resultados», isto é pelo
dano morte ou físico.

Medicamentos falsificados
Uma operação internacional anual de combate à comercialização de medicamentos falsificados
permitiu concluir que os portugueses correm graves riscos de saúde devido à compra de medicamentos pela Internet, em websites não autorizados. No início do mês de Outubro, em nota
de imprensa conjunta da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), foram apresentados os resultados da última intervenção
internacional nesta área e é explicado que a operação Pangea V mantém os mesmos resultados
alarmantes para a saúde dos portugueses que já havíamos noticiado na ROM de Julho/Agosto, a
propósito da operação de 2011.
A operação Pangea V, que
decorreu entre os dias 25 de
Setembro e 2 de Outubro de 2012,
indicia exactamente os mesmos
resultados que a operação do
ano passado: mais uma vez ficou
demonstrado que os portugueses
continuam a correr sérios riscos
de saúde devido à compra de
medicamentos pela internet em
websites não autorizados.
Cerca de 100 países estiveram
envolvidos nessa operação dedicada ao combate aos fármacos
falsificados e ao alerta para os
perigos associados à compra destes
medicamentos através da internet,
que culminou com a detenção
de 79 indivíduos e a apreensão
em todo o mundo de 3.758.393
medicamentos falsificados, potencialmente letais e com um valor
estimado de 10,5 milhões de
dólares (cerca de 8 milhões de €).
A operação foi coordenada pela

INTERPOL e pela Organização
Mundial das Alfândegas (World
Customs Organization – WCO)
representada em Portugal pela
Autoridade Tributária e Aduaneira, com a colaboração das agências
do medicamento, em Portugal o
INFARMED, pela indústria farmacêutica (Pharmaceutical Security
Institute – PSI) e, pela primeira
vez, o Centro para a Farmácia
Segura na Internet (Center for
Safe Internet Pharmacies – CSIP)
que juntou à operação as maiores
empresas mundiais de comércio
electrónico.
Durante as acções de fiscalização
foram inspeccionadas a nível
internacional 133.278 encomendas
postais, das quais 6.740 ficaram
aprendidas por conterem medicamentos ilegais e/ou contrafeitos.
No seu conjunto o número de
encomendas postais apreendidas
compreende mais de 3,5 milhões de

medicamentos (em unidades). A
nível nacional foram apreendidas
41 encomendas postais (menos 13
do que o ano passado), de um total
de 3.835 inspeccionadas (menos
382 encomendas inspeccionadas
do que em 2011) e com isso
travou-se a entrada no país de
33.658 unidades de medicamentos
ilegais com um valor estimado
de cerca de 130.000 dólares (cerca
de 100.000€), sendo que uma
única encomenda bloqueada na
alfândega foi responsável por 70%
da totalidade de medicamentos
apreendidos em Portugal. Os
medicamentos falsificados que
foram apreendidos incluíam,
à semelhança dos outros anos,
fármacos destinados ao tratamento
do cancro, antibióticos e ainda
medicamentos para a disfunção
eréctil e emagrecimento.
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Mais valor pelo mesmo dinheiro?
Em 2006, Stuart Murray(1) escreveu um trabalho sobre parcerias público-privadas (P3s), estruturas organizativas que se estavam a tornar muito populares, um pouco por todo o mundo,
o qual intitulou de ‘Mais valor pelo mesmo dinheiro?’ (‘value for Money?’). Na província canadiana British Colombia, esse tipo de estrutura era fortemente encorajada para a maior parte
nos projectos que envolviam novos capitais. O estudo sobre P3s apresentado pelo investigador
analisava a eficácia desse tipo de parcerias nomeadamente ao nível do financiamento. Algumas
das principais conclusões que apresentou indiciavam falta de transparência e uma má relação
custo-eficácia desse tipo de organizações. Pela sua actualidade, publicamos um resumo das
conclusões desse estudo.
As parcerias público-privadas
são uma opção organizacional em
voga apesar da falta de evidência
objectiva de que sejam uma
solução melhor e mesmo tendo
uma pior relação custo-eficácia
e sendo menos transparentes do
que os processos tradicionais.
Esta análise não é nova e retirase das conclusões de um estudo
que tem cerca de 6 anos e que foi
apresentado pelo investigador
canadiano,
Stuart
Murray.
Nesse estudo evidencia-se que o
modelo P3 tem custos superiores
e que, quanto ao lucro, como é
natural, uma emrpesa privada
não participa numa parceria
público-privada por uma questão
de boa vontade ou generosidade:
se o fazem é com o objectivo
de gerar lucros, os quais são
naturalmente incorporados no
custo dos contratos de P3. A
complexidade desse sistema
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organizativo, nomeadamente no
que se refere aos processos de
negociação, leva com frequência
a atrasos e aumento de custos,
quer para o Estado quer para
os parceiros privados, afirma
o autor. Relativamente a esta
questão do cumprimento de
prazos e de orçamentos, Stuart
Murray explica que os parceiros
privados estão dispostos a dar
garantias contratuais do seu
cumprimento mas… por um
preço. Ou seja, as penalizações
são previstas acabam por ser
incluídas no preço contratado.
Um estudo realizado por uma
associação britânica referia que
as entidades públicas de saúde
estavam a pagar prémios de 30%
sobre os custos de construção
para assegurar que os hospitais
P3 estavam prontos a tempo e
dentro do orçamento inicial…
Uma medida cuja eficácia é

claramente duvidosa e que,
conforme realça Stuart Murray,
não faz qualquer sentido.
O
que
este
investigador
concluiu, há seis anos atrás,
foi que apesar desse modelo
organizacional poder, por vezes,
ser adequado, geralmente é
desnecessariamente dispendioso
e não serve o interesse público.
As P3s envolvem empréstimos de
entidades privadas para financiar
projectos públicos. Contudo, os
resultados de financiamentos
privados resultam num custo
mais elevado do capital porque
as entidades bancárias que fazem
os empréstimos têm menor
confiança nas empresas privadas
do que no Estado, cobrando,
portanto, juros mais elevados
que compensem o acréscimo do
risco.
Stuart Murray recomendou
o abandono da tipologia de

parceria público-privada como
política preferencial. Essa forma
de organização só deve ser
adoptada quando, de facto, o
sector privado possa providenciar
poupanças significativas de
recursos que, de outra forma,
estejam indisponíveis para o
sector público. «Mesmo nesses
casos a implementação de P3s
precisa de várias mudanças»
com vista à melhoria, explica.
«Todos os grandes projectos
de infraestruturas devem ser
sujeitos a análises de custobenefício
comparando
a
proposta de efectuar o projecto
com a opção de não levar a
cabo esse mesmo projecto. Esta
análise deve ser conduzida de
forma independente e prévia à
análise ‘mais valor pelo mesmo
dinheiro?’»; Muito crítico dos
relatórios de avaliação geralmente
efectuados com características
excessivamente subjectivas e
manipuláveis, Stuart Murray
defende que a análise referente
à perspectiva ‘mais valor pelo
mesmo dinheiro’ deve, ter como
meta a criação de uma medida
objectiva do valor do projecto
de P3 quando comparado com a
organização pública tradicional,
sendo obrigatoriamente feita

por uma entidade auditora
externa.
«Estes
relatórios,
incluindo comparações com
o sector público, deviam ser
feitos e tornados públicos
antes de qualquer projecto
receber a aprovação final»,
acrescenta,
defendendo
a
consistência e transparência do
processo e a correcta avaliação
da transferência de risco. O
investigador defende que as
entidades
auditoras
sejam
devidamente financiadas para
assegurar a sua capacidade
e
eficácia
de
escrutínio
independente e objectivo das
infraestruturas P3 e alerta que,
depois da fase de construção
dos projectos realizados em
parcerias
publico-privadas,
qualquer desvio orçamental
deveria ser financiado em partes
iguais pelas entidades do sector
público e privado envolvidas.
Esta recomendação deve-se ao
facto de, geralmente, os contratos
que original as P3s deixarem a
totalidade do risco para o sector
público, por exemplo, em caso
de falência da entidade privada
envolvida, ou seja: diminui-se
o risco quer para as entidades
bancárias quer para as empresas
privadas envolvidas neste tipo

de parcerias mas aumenta-se
exponencialmente o risco para
o Estado, facto que, obviamente,
não se coaduna com o interesse
público.
«As P3s têm sido definidas como
uma forma de ‘parceria’ que
usa os melhores elementos dos
sectores público e privado, mas,
na realidade, são apenas contratos
com vista ao fornecimento de
serviços, e, consequentemente, a
relação público-privada pode ser
vendida por simples dinheiro»,
concluiu, sublinhando o seu
conceito de que não existe nesta
forma de organização uma
verdadeira parceria: «As P3s
são formas de privatização nas
quais uma empresa privada
(ou consórcio de empresas)
assumem o design, construção,
operacionalização e, em muitos
casos, o financiamento de
projectos de infraestruturas
públicas (hospitais, pontes, etc.).
(…) O Governo paga à empresa
(ou consórcio) um valor mensal
pelos seus serviços durante a
duração do contrato».
(1)
Stuart Murray é um
investigador com formação académica
na área da economia e relações
industriais, com mais de quinze anos de
experiência como investigador e analista
dos mercados de trabalho.
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Portugal sem fumo:
uma reflexão nacional
A iniciativa ‘Portugal sem Fumo 2012’ teve lugar no Salão Nobre da
Escola Nacional de Saúde Pública, no passado dia 25 de Outubro.
Para além das conclusões e recomendações emanadas por um painel
de especialistas nacionais em tabagismo - que foram apresentadas por
Ana Escoval -, Sofia Ravara deu a conhecer os resultados de um estudo
inédito sobre o mesmo tema, realizado no nosso país no decurso deste
ano. Seguiu-se um debate, com a intervenção directa de comentadores políticos e da área da saúde (Ricardo Batista Leite, deputado do
PSD, e Manuel Pizarro, deputado do PS), moderado presencialmente
pela jornalista Marina Caldas e virtualmente por Carlos Martins.
O tabagismo continua a ser
a principal causa de morte e
doença, com consequências
devastadoras na saúde, na
saúde pública e pondo em
causa a eficácia dos sectores da
sociedade comprometidos com
o bem-estar dos indivíduos. Por
outro lado, é responsável pelo
empobrecimento das famílias
e contribui para o aumento
significativo das desigualdades
sociais e em saúde. Por isso,
a implementação de políticas
abrangentes de controlo de
tabagismo poderá contribuir
para diminuir os seus impactos,
reduzir a carga de doença e
mortalidade, com benefícios
34 | Dezembro | 2012

económicos e sociais relevantes.
Os países que implementaram
políticas abrangentes de controlo
de tabagismo mostraram ganhos
na saúde pública evidentes.
Portugal atravessa um momento
muito difícil, a par com uma crise
social e económica dilacerante e
avassaladora. Recentemente foi
reorganizado pelas autoridades
de saúde um novo plano nacional
de controlo do tabagismo, sob
a égide da Direção Geral de
Saúde, que poderá revelar-se
como um potencial relevante
para o progresso do controlo de
tabagismo em Portugal, após a
extinção do CPT há alguns anos
atrás ao qual se seguiu um vazio

instrumental neste domínio.
Portugal sem Fumo é um fórum
de debate público que se realiza
anualmente, impulsionado por
um painel multidisciplinar de
personalidades e representantes
de entidades públicas, privadas
e sociais, para discussão da
temática do tabagismo e medidas
de saúde pública associadas.
Este ano a reflexão centrou-se
na procura de resposta para as
seguintes questões:
- O que deve e pode ser feito
tendo em vista o controlo de
tabagismo em Portugal?
- Qual a participação dos diversos
agentes/atores
incluindo
a
sociedade civil, decisores polí-

ticos, profissionais de saúde e o
sistema de saúde?
- Qual o modelo de avaliação da
efetividade a implementar?
Com início em 2007 (ano em que
a Comissão Europeia publicou
um Livro Verde dedicado ao
tema “Por uma Europa sem
Fumo:
opções
estratégicas
a nível comunitário”, com o
objectivo de reflectir sobre a
temática do tabagismo e as
políticas a adoptar pelos EstadosMembros, sob orientação da
Comissão, no âmbito da luta
anti-tabágica), teve como um dos
principais objectivos organizar
debates que dêem origem a
recomendações em forma de
White Paper, que se pretendem
transversais a toda a sociedade
e úteis para análise e debates
posteriores, nomeadamente na
sensibilização da opinião pública
para a temática da luta antitabaco e para a necessidade de
promoção de iniciativas concretas
nos vários níveis de intervenção
social (intervenção governamental,
parcerias entre o sector público,
privado e social e participação
da sociedade civil).
O tabagismo é a principal causa
de morte e doença evitável em
todo o mundo, com elevadas
consequências para a saúde
pública, bem-estar social e
elevados custos económicos
associados. Ao nível nacional,
é preocupante a tendência
dos jovens para apresentarem
prevalências
de
fumadores
semelhantes entre os sexos
(habitualmente, maiores no
sexo masculino, nos restantes
grupos etários) e acima da média
nacional. Foram precisamente
essas algumas das principais
conclusões do fórum em 2012: é
cada vez mais difícil lutar contra o
tabagismo em Portugal, os jovens
fumam mais, faltam apoios à

prevenção e ao tratamento e o
aumento do preço do tabaco
pode não ser suficiente para essa
finalidade. O estudo “Tabagismo
em Portugal 2012” mostrou
ainda que o reconhecimento e as
preferências dos portugueses na
procura de auxílio para deixar
de fumar continuam a centrarse no médico de família e no
Centro de Saúde. No entanto, os
Cuidados de Saúde Primários
necessitam ainda de tornar
mais efectiva a atual Rede de
Consultas de Cessação Tabágica,
as competências profissionais
(formação pré e pós graduada
massificada, em intervenção
breve), de melhorar os recursos,
a motivação, os incentivos e
o modelo de monitorização e
avaliação periódicas das várias
modalidades de intervenção,
com a introdução de medidas
corretivas, quando tal for
necessário, para melhorar a sua
efectividade.
Adicionalmente, os peritos consideram que, na atual conjuntura
económica, é cada vez mais
imperativo um auxílio económico
às famílias nomeadamente pela
comparticipação de medicamentos
para a cessação tabágica, em
linha com os medicamentos
para o tratamento de outro tipo
de adições que já são comparticipados.

O estudo mostra ainda que,
embora possa não ser suficiente,
um dos principais motivos para
deixar de fumar é o preço do
tabaco, pelo que o grupo de
peritos sugere como uma das
prioridades para o novo Programa
Nacional para a Prevenção
e Controlo do Tabagismo, o
aumento substancial do Preço
final de Venda ao Público para
todos os produtos de tabaco, a
ser acompanhado pelo aumento
de impostos sobre os mesmos,
cujas receitas para o Estado
deverão reverter para auxiliar
o tratamento para a cessação
tabágica, a formação dos
profissionais de saúde e outros,
a prevenção e o controlo do
tabagismo.
O estudo “Portugal Sem Fumo
– 2012” teve como investigadora
principal Sofia Ravara (pneumologista, investigadora da Universidade da Beira Interior) e um
painel de reflexão sobre os resultados que incluiu um grupo de
especialistas oriundos das mais
diversas
áreas
relacionadas
com o tabagismo e entre os
quais figuram José Belo Vieira
(médico de MGF, da Associação
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar), Ana Escoval
(administradora hospitalar e
professora da ENSP), Sérgio
Vinagre (médico de saúde
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pública da ARS do Norte) e
Carlos Martins (médico de MGF,
Plataforma MGFamiliar), entre
muitos outros.
A discussão reflectiu sobre
vários aspectos: Portugal tem
uma prevalência global bruta
de consumo do tabaco das mais
baixas da Europa. No entanto,
a prevalência específica para
a idade e género, é elevada
para ambos os sexos. Por outro
lado, o consumo nas mulheres
continua
a
aumentar
de
modo significativo (incluindo
a grávida) e a percentagem
de não fumadores (nunca
fumadores) tem diminuído.
Acresce que a proibição parcial
de fumar não é fiscalizada e não
protege totalmente a população
portuguesa da exposição ao
Fumo Ambiental de Tabaco
(FAT), sobretudo os grupos mais
vulneráveis como as crianças.
Actualmente está prevista uma
alteração da proibição de fumar
nos locais públicos. Assim,
será que devemos introduzir a
problemática de numa falsa baixa
prevalência de tabagismo em
Portugal, dando relevância a este
aspeto bem como a outros que
são preocupantes no quadro do
perfil tabágico português? Quais
as consequências da exposição
precoce ao fumo ambiental do
tabaco (FAT) e da apresentação
do tabagismo como norma social?
O que pensam os portugueses
de uma política totalmente livre
de fumo em todos os espaços
públicos sem excepção? O que
pensam os portugueses sobre
o cumprimento da lei? A atual
legislação com os seus progressos
e retrocessos com a avaliação da
exposição ao FAT objectiva uma
mudança de modo a garantir a
proteção ao FAT, se não incluir
medidas 100% livre de FAT? Nos
últimos anos o preço de tabaco
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tem aumentado, mas não de
acordo com uma política fiscal
integrada para todos os produtos
de tabaco. Como reagiram os
portugueses ao aumento do
preço? Quais as alterações ao
padrão do consumo? Qual o
impacto nos jovens? A maioria
dos fumadores quer deixar de
fumar. No entanto, fumar é uma
dependência e muitos fumadores
valorizam os benefícios de
fumar. Para deixar de fumar os
fumadores precisam de incentivos
reais e apoio à cessação. Estudos
recentes observaram uma baixa
motivação dos portugueses para
deixar de fumar. As campanhas
de educação para a saúde
promovendo a cessação tabágica
não têm acontecido. De que modo
é que uma política abrangente
de controlo de tabagismo pode
motivar os fumadores para deixar
de fumar? Quais as medidas
a implementar? Nos últimos
anos houve uma grande aposta
na formação de profissionais
de saúde em cessação tabágica
e na criação de consultas
especializadas, nos hospitais e nos
centros de Saúde. Foram também
criados recursos na comunidade,
como aconselhamento e apoio
à cessação nas farmácias, locais
de trabalho, linha telefónica
de apoio “Deixar de Fumar”,
“site” de tabagismo “parar.

net”, programas de cessação
nas autarquias, etc. No entanto,
Portugal apresenta uma das mais
baixas taxas de ex-fumadores
da Europa. A maioria dos
fumadores deixa de fumar sem
apoio. Será que estes recursos
são conhecidos e utilizados pelos
portugueses? Qual a opinião
dos portugueses sobre os locais
de aconselhamento e apoio à
cessação? De que modo é que os
recursos e programas de cessação
se poderiam articular para
uma maior custo-efetividade e
integração dos recursos? Que
incentivos devem ser atribuídos
aos profissionais de saúde
para intervirem ativamente na
cessação tabágica? Que medidas
deveriam ser implementadas
para divulgar e agilizar a rede
de recursos e para ultrapassar as
barreiras ao acesso aos programas
de
tratamento?
Quais
as
modalidades de comparticipação
de fármacos para a cessação
tabágica que deveriam ser
publicamente financiadas e qual
a efetividade das mesmas? Uma
das principais conclusões foi
que, naturalmente, a saúde de
todos os portugueses depende de
boas práticas de saúde pública e
de boas políticas de saúde para
todos e que essa estratégia precisa
da participação dos profissionais
de saúde e dos cidadãos.
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Reunião Geral de Colégios
A tomada de posse dos Colégios da Especialidade que tiveram eleições em Outubro realizou-se
no passado dia 21 de Novembro no auditório da Ordem dos Médicos em Lisboa. Essa cerimónia
integrou-se na Reunião Geral de Colégios durante a qual José Manuel Silva realçou o trabalho
indispensável dos Colégios como base de muitas das decisões da instituição e alertou para a necessidade da consciência dos médicos como elementos fundamentais de uma racional aplicação
de recursos.
Nesta reunião geral dos Colégios
da Especialidade da Ordem
dos Médicos, o bastonário da
OM, José Manuel Silva, referiu
a necessidade de os médicos
assumirem as responsabilidades
na plenitude e as obrigações da
OM em definir o estado da arte
e dar orientações clínicas aos
colegas, algo que só se pode
fazer com base no trabalho
desenvolvido pelos Colégios
da Especialidade. Apelando
a uma atitude proactiva, José
Manuel Silva salientou como é
importante o papel dos Colégios
na colaboração com o Conselho
Nacional da Auditoria e Qualidade (CNAQ) e com a DGS
para a elaboração das Normas
de Orientação Clínica e para
todas as críticas que desejem
fazer às NOCs já existentes.
Referindo-se ainda às normas
salientou que as mesmas não
seriam eficazes sem as auditorias
cujo objectivo é detectar os

desvios, situação em que «todos
nós temos a obrigação de nos
empenharmos na melhoria pois
a heterogeneidade é sinónimo
de falta de qualidade». «este
processo é exemplar a nível
europeu», explicou, «porque
pusemos uma associação profissional e a tutela a trabalharem em conjunto para a
melhoria contínua da formação
pós-graduada dos médicos».
Álvaro Beleza, coordenador
do CNAQ, defendeu a criação
de um verdadeiro e funcional
departamento de qualidade
dentro da estrutura da OM e
referiu o empenho e trabalho de
Luz Rodrigues, do Colégio de
Farmacologia Clínica, enquanto
coordenador científico das NOCs
que estão a ser elaboradas. Álvaro Beleza recordou ainda que
as normas podem sempre ser
revistas e que todas as críticas
construtivas são bem vindas em
qualquer momento da vida de

uma norma. No mesmo sentido
que havia falado o presidente
da OM, o coordenador do
CNAQ explicou que o trabalho
desenvolvido no âmbito das
NOCs está a ser analisado a
nível internacional e Espanha já
demonstrou o seu interesse em
aprender connosco como encetar
um processo idêntico. Quanto a
potenciais falhas na audição de
colegas de diferentes Colégios,
Álvaro Beleza explicou que,
devido a erros de comunicação,
nem sempre a DGS chama
todos os médicos indicados pela
Ordem para se pronunciarem
sobre uma determinada norma
de orientação clínica. «Estamos
aqui para racionalizar, respeitando o estado da arte»,
sublinhou.
Outro assunto abordado nesta
reunião foi a recertificação tendo havido quem defendesse a
recertificação por boards europeus e quem considerasse que se
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deveria pugnar pelo sistema de
carreiras médicas como garante
da actualização e evolução
dos médicos ao longo da sua
carreira.
Fernando
Gomes,
presidente do Conselho regional
do Centro e coordenador do
departamento
internacional
da OM, prestou alguns esclarecimentos aos membros das
direcções dos Colégios, especificamente sobre os boards da
UEMS – União Europeia dos
Médicos Especialistas: «a UEMS
é uma associação privada com
lucros elevados que comprou
recentemente uma sede em
Bruxelas. (…) a nível europeu,
23 dos 27 países não aceitam
que seja a UEMS a solucionar
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a questão da recertificação
(…) e quer a Grã-Bretanha
quer a Alemanha estão entre
os que se recusam a dar um
peso significativo aos boards
europeus» e explicou que o
Conselho Nacional Executivo
não poderia concordar com a
intervenção de uma associação
num âmbito cuja competência é
dos Colégios da Especialidade:
a atribuição (ou a retirada) de
idoneidade aos serviços.
Victor Fernandes, do Colégio
da Especialidade de Cirurgia
Plástica e Reconstrutiva, que
apelou a uma definição clara da
postura da OM face à aceitação
ou não da representatividade na
UEMS, explicou que apesar de

ser muito crítico dos boards há
mais de uma década, «reconheço
o trabalho de alta qualidade feito
ao nível da definição curricular,
o que nos ajudou a melhorar
o nosso próprio programa de
formação». Já Rosário Malheiro,
do Colégio de Estomatologia, foi
peremptória ao afirmar: «a partir
do momento em que o nosso
bastonário admita que acima
dele há alguém que pode falar
sobre nós e definir-nos enquanto
profissionais, então não seremos
nada. A entrega da família
portuguesa à europeia faz-me
pensar que estaremos na senda
de recertificações troikianas.
(…) Ninguém nos obriga a
frequentar terceiros para validar

as nossas competências, (...)
somos pessoas do conhecimento
e da troca internacional. (…)
Não somos menos válidos se não
quando fazemos menos ciência»,
defendeu, fazendo a apologia de
que na recertificação podemos,
à semelhança das NOCs e
de vários outros campos, ser
um excelente exemplo para
a Europa. Quanto à UEMS,
considerou que a presença da
OM poderia ser relevante: «a
actividade de lobbie é muito
importante. Devemos estar
presentes nem que seja para
mostrar que somos diferentes e
vertebrados», concluiu Rosário
Malheiro. Lopes dos Santos, do
Colégio de Pediatria, explicou

que na sua área específica
o board da UEMS é de facto
um grupo de trabalho. Em
resposta às várias posições, das
quais citámos apenas alguns
exemplos, Fernando Gomes
explicou a complexa orgânica da
UEMS (suposta e originalmente,
constituída por secções mono
especializadas e boards que
surgem como grupos de
trabalho) e como alguma dessa
estrutura se tornou híbrida com
o passar dos anos, deixando
os aspectos meramente científicos para segundo plano:
«secções que se fundiram com
boards, também existem boards
organizados como verdadeiras
sociedades
científicas
com

órgãos e contas próprias, áreas
em que não existe secção mono
especializada mas existem grupos de trabalho, etc. etc. Tudo
isto sem qualquer cobertura
estatutária». O responsável pela
área internacional da OM explicou ainda que se verificava no
passado que alguns colegas dos
Colégios não representavam
as posições da OM nem as do
seu Colégio, mas sim as suas
convicções pessoais. Esta análise
foi o que levou a «uma decisão
muito clara do CNE: a OM retirou
dos boards qualquer presença
institucional». Fernando Gomes
acrescentou ainda que, apesar
de várias solicitações, «os
colegas que vão participar nas
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reuniões internacionais não
fazem os devidos resumos nem
transmitem para memória futura» as discussões e conclusões
desses encontros, o que não
torna tão eficaz quanto deveria
ser essa participação.
Outro ponto da ordem de
trabalhos da Reunião Geral
de Colégios foi o estudo sobre
demografia
médica.
José
Manuel Silva voltou a apelar
ao empenho dos Colégios para
que essa análise seja o mais
fidedigna possível pois este
estudo «tem muita relevância
para o futuro das especialidades
e da demografia médica. A
este propósito, Pedro Soares
de Oliveira, do Colégio de
Anatomia Patológica, alertou os
colegas para a necessidade de
terem em atenção quem são os
médicos activos pois: «dos 251
que estão inscritos em Anatomia
Patológica, só 169 estão activos».
«A inclusão dos inactivos
deturpa a real demografia
médica», referiu, acrescentando
que além da contagem ‘populacional’ é essencial um estudo
demográfico dos serviços, ou
seja, a indicação por parte
de cada serviço de quais as
reais necessidades de recursos
humanos para o exercício
adequado das diferentes especialidades. O bastonário da
OM solicitou aos colegas dos
Colégios que elaborassem as
suas previsões tendo em conta
os vários modelos desejáveis.
Foram
ainda
referenciados
problemas com o preenchimento de vagas tendo Sera-fim
Guimarães, enquanto coordenador do Conselho Nacional
do Internato, explicado alguns
dos
constrangimentos
que
se começam a sentir para a
colocação dos internos. Um dos
exemplos que deu de dificuldade
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é quando o Colégio atribui
uma capacidade formativa que
excede o que o serviço considera
que tem. A este propósito José
Manuel Silva aproveitou para
realçar como são fundamentais
as visitas de atribuição e
reavaliação de idoneidades
formativas, com critérios bem
definidos e rigorosos e alertou
para a necessidade de o fazer
com urgência no que se refere
aos hospitais em que houve
fusão pois as condições foram
modificadas e devem ser
analisadas.

Tomaram de seguida posse os
Colégios da Especialidade de
Cirurgia Plástica Reconstrutiva
e Estética, Farmacologia Clínica,
Hematologia
Clínica,
Medicina Tropical, Medicina
Física e de Reabilitação, Medicina
Legal,
Neurocirurgia,
Psiquiatria da Infância e da
Adolescência e Radiologia e dos
Colégios da Subespecialidade
de Gastrenterologia Pediátrica,
Neuropediatria, Medicina da Reprodução, Oncologia Pediátrica,
Ortodoncia e da Competência de
Gestão dos Serviços de Saúde.
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Internacionalização da economia:
que papel para a Saúde?
No âmbito das comemorações dos 110 anos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT),
realizou-se no dia 12 de Dezembro a conferência «Internacionalização da economia: que papel
para a Saúde?», proferida por Carlos JN Martins, membro do Conselho Consultivo do IHMT e
assessor do Ministro da Saúde. Esta conferência encerrou as 3as Jornadas Científicas do IHMT.
Na cerimónia solene de encerramento das Jornadas, Paulo
Ferrinho, Director do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical,
realçou o empenho de todos
os membros da comissão
científica e organizadora para
o sucesso das 3as Jornadas
Científicas deste Instituto que
tiveram lugar no dia 12 de
Dezembro de 2012. O Director
do Instituto dirigiu algumas
palavras de enaltecimento do
trabalho de qualidade que os
doutorandos apresentaram neste
encontro. Paulo Ferrinho referiu
igualmente que o sucesso das
jornadas é um bom pronúncio
para o 2.º Congresso Nacional
de Medicina Tropical que se
realiza nos dias 20 a 23 de Abril
de 2013, no Instituto de Higiene
e Medicina Tropical e salientou
com agrado o reconhecimento
público que em 2012 foi
devotado a quatro colaboradores
do Instituto: Miguel Viveiros,
Pedro Aguiar, José Marcelino e
Ana Abecassis, aos quais foram
atribuídos prémios de diferentes
instituições.
João Crespo, vice-reitor da
Universidade Nova de Lisboa,

em representação do Reitor
da UNL, referiu a necessidade
de se encontrar um equilíbrio
entre a responsabilidade social
das instituições e a indispensabilidade de fazer investigação
de qualidade, salientando o
contributo do IHMT para esse
desígnio.
A mesa de honra era ainda
composta
pelo
embaixador
António Russo Dias, presidente
do Conselho do IHMT, Henrique
Silveira, subdirector do Conselho de Gestão do IHMT e
Lenea Campino, presidente do
Conselho Científico do IHMT.
Seguiu-se a conferência de
Carlos Martins, assessor do
Ministro da Saúde para a
área da internacionalização,
que efectuou precisamente
uma reflexão sobre o papel da
saúde na internacionalização
da
nossa
economia
que
começou destacando o trabalho
desenvolvido pelo Instituto de
Higiene e Medicina Tropical,
reconhecendo o «relevante
serviço prestado ao país e
à cooperação externa desde
1902, tendo construído ao
longo destes 110 anos uma

impar credibilidade nas áreas
das ciências biomédicas, da
medicina tropical e da saúde
internacional, designadamente
no ensino e formação, na
investigação, na prestação de
serviços à comunidade, na
cooperação e desenvolvimento,
contribuindo para a resolução
de problemáticas de vital
importância para a saúde global
em geral e das regiões tropicais
em particular», realçando o facto
de a Organização Mundial de
Saúde ter atribuído ao IHMT «o
estatuto de Centro Colaborador
para Políticas e Planeamento da
Força de Trabalho em Saúde»,
bem como «o trabalho de
liderança que tem desenvolvido
na e com a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa».
A
conferência
de
Carlos
JN Martins teve como nota
principal as potencialidades
da cadeia de valor da saúde e
as oportunidades em matéria
de internacionalização e cooperação.
Numa época em que «o progresso
tecnológico, as alterações sociais e
as novas configurações da ordem
mundial têm proporcionado
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Carlos JN Martins,
assessor do Ministro da Saúde

grandes alterações no sector de
bens e serviços da cadeia de valor
da saúde», o orador apresentou
alguns dados estatísticos que
demonstram a relevância do
sector da saúde num contexto de
internacionalização da economia
nacional: «na década 2001-2011 o
comércio mundial de produtos de
saúde cresceu a uma taxa média
de 8,5%, enquanto o comércio
mundial registou uma taxa
média anual de 6,2%. Em 2011 o
seu valor ultrapassou os 490 mil
milhões de euros, o que significa
que em termos percentuais
e absolutos este foi um dos
sectores menos afectados pela
crise internacional que começou
em 2007. E se aditarmos o valor
registado no sector do turismo
de saúde, sensivelmente 70 mil
milhões de euros, temos um
valor superior a 500 mil milhões
de euros. Portugal, só na área
de produtos farmacêuticos e de
dispositivos médicos, registou
também um forte crescimento
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entre 2005 e 2011, passando de
335 milhões para 730 milhões, o
que significa um crescimento de
117%. No entanto, se aditarmos
o que é possível contabilizar
da nossa cadeia de valor da
saúde, designadamente serviços
médicos e outros serviços,
podemos afirmar que em 2011
ultrapassamos os mil milhões de
euros. Constata-se claramente
uma forte aceleração na taxa de
crescimento das exportações
nacionais de produtos de saúde
neste período quantificado de 6
anos, com uma taxa média anual
positiva de 14%, com ganhos de
quota no mercado global de 36%,
o que significa que as empresas
portuguesas não se limitaram
a aproveitar o crescimento
mundial da procura de produtos
de saúde, como tiveram capacidade para conquistar mercado, mesmo em países mais
exigentes e com players cada
vez mais competitivos, diria
mesmo agressivos». Apesar
desses bons indicadores, o
assessor do Ministro da Saúde
foi peremptório em considerar
que «o valor das exportações
nacionais é ainda baixo». Nos
últimos dez anos, as relações
comerciais com a Alemanha,
Angola e França traduzem 63%
do crescimento das exportações
nacionais. Mas, mercados como o
Reino Unido e Espanha também
foram determinantes e temos
crescimentos significativos na
Arábia Saudita, Argélia, Venezuela,
Marrocos,
Turquia,
India e China, um crescimento
que se deve, segundo Carlos
Martins, essencialmente à diversidade da nossa capacidade
instalada e à qualidade da nossa
produção. «De referir que em
2007 exportávamos para 19
mercados e em 2011 estávamos
consolidados em 37 mercados.

(…) Portugal tem afirmado
igualmente nos últimos anos a
inquestionável excelência dos
seus centros de investigação na
área das ciências da vida, sendo
reconhecido como país de topo
mundial e nunca recebemos
tantos prémios internacionais,
individuais e colectivos, como
nos últimos anos. E, neste
contexto de reconhecimento
internacional, recordo que em
2011 o Instituto Gulbenkian
de Ciências ficou em 9.º lugar
como a melhor instituição não
localizada nos EUA para os
doutorandos trabalharem e em
2012 a Fundação Champalimaud
ficou em 1º lugar».
Ainda assim, «podemos fazer
mais e melhor, considerando
o potencial integrado que tem
a cadeia de valor da saúde ou
das ciências da vida, enquanto
motor do crescimento da nossa
economia, do desenvolvimento
social do nosso país e da
sua afirmação no mundo,
entendendo-a como geradora
de riqueza, como geradora de
emprego, de progresso tecnológico e incorporadora de
conhecimento e de tecnologia»,
explicou, salientando os factores
de diferenciação que nos podem
ajudar a obter ainda melhores
resultados: «excelência das escolas de formação e dos recursos humanos; investigação com
reputação e afirmação internacional; flexibilidade e qualidade
do sector produtivo; utilização
da marca “União Europeia”;
boa rede de distribuição; capacidade de adopção e utilização
das tecnologias de informação;
e, qualidade reconhecida do
sistema nacional de saúde».
Temos ainda, como referiu,
oportunidades a explorar: o
crescimento económico dos
Palop’s e América Latina, alguns

nichos de mercado emergentes;
o contexto histórico nacional
em termos de abordagem à
exportação e internacionalização,
externalização de I&D da
indústria farmacêutica, atracção
de
ensaios
clínicos
para
Portugal, a diretiva europeia
sobre cuidados de saúde
transfronteiriços e o turismo de
saúde.
Para podermos manter uma
política eficaz de internacionalização «precisamos de ter
sustentabilidade para reforçarmos a nossa excelência e a
competitividade». Em seguida,
o assessor do Ministro da
Saúde referenciou alguns dos
caminhos que considera consensuais como resposta para que
Portugal tenha maior competitividade internacional na sua
cadeia de valor da saúde, entre
os quais: «consolidar a rede
de
cooperação/colaboração
de empresas, universidades e
entidades públicas; reorganizar
e concentrar os recursos disponíveis, humanos e financeiros,
potenciando a integração e a
coordenação de todos os players
da cadeia de valor; potenciar
o reconhecimento de Portugal
como um país com qualidade e
excelência dos seus centros de
investigação, das suas escolas de
formação, das suas empresas e
das suas unidades de prestação
de cuidados de saúde; atrair
doentes para hospitais nacionais
e ganhar quota de mercado,
afirmando Portugal como um
destino de turismo médico,
integrado este num programa
competitivo de turismo de saúde;
definirmos centros de elevada
diferenciação para tratamento
de patologias com elevado grau
de complexidade; promovermos
a qualidade da informação e a
uniformização de processos e

Zulmira Hartz e Jorge Seixas, da comissão organizadora das Jornadas
do IHMT, Gentil Martins (fila de atrás), ex-bastonário da OM

procedimentos na nossa cadeia de
valor, assim como a certificação
e acreditação de qualidade por
reconhecidas entidades internacionais; assumir que Portugal
tem todas as condições para
ser um país de referência nas
ciências da saúde; e entender a
diretiva europeia dos cuidados
transfronteiriços não só como
a abertura de uma porta à livre
circulação de pacientes dentro
do mercado europeu, mas como
uma oportunidade também
para atrair investigadores e
investimento».
«Assumindo que é inquestionável o reconhecimento do
nosso sistema nacional de
saúde em termos internacionais,
assim como é incontornável a
qualidade e excelência do nosso
ensino e da nossa formação,
dos nossos recursos humanos,
da
nossa
investigação
e
tecnologia, das nossas instalações e equipamentos, da nossa
indústria e dos nossos serviços, foi entendido que estão

assim
reunidas
condições
objectivas para a afirmação da
competitividade de Portugal
no sector da saúde e para a sua
internacionalização», referiu,
explicando qual a postura do
Governo no contexto que serviu
de mote a esta conferência.
«Temos uma oferta de grande
qualidade, qualidade essa que é
ampliada quando pensamos no
sector da saúde como um todo
e nas diversificadas capacidades
instaladas, sejam elas públicas,
privadas e/ou sociais. (…) Só
estimulando a criação de novos
centros de excelência da saúde,
em vários pontos do país, é que
será possível assumir um desafio
estruturante e transversal ao
sector de internacionalização»,
o que deve acontecer tendo em
conta a necessidade de afirmar
Portugal «como um destino de
excelência para o tratamento
de determinadas patologias,
como um país com uma oferta
transversal,
decorrente
de
parcerias, protocolos e acordos
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público-privados, e também
através do desenvolvimento
de polos empresariais com a
presença de universidades e
de centros de investigação» e a
nossa articulação com o exterior
e, mais especificamente, a CPLP.
A «inovação com a criação do
produto turismo de saúde,
destacando-se a vertente do
turismo médico» deve, conforme
referenciou o conferencista, ser
«complementado por serviços
associados ao bem-estar e ao
termalismo».
Outra medida importante para o
sucesso deste ‘projecto nacional’
é a «estruturação do Cluster da
saúde»: «acreditamos que, de
forma integrada e transversal,
o Cluster da saúde português
será seguramente um motor de
crescimento da economia e do
desenvolvimento social do país,
desafio esse que deverá sustentar
o seu sucesso na articulação e na
cooperação entre o sector público
e o sector privado, com enfoque
nos seus recursos humanos e com
o envolvimento dos investidores.
Estamos a falar de um Cluster
de saúde que tenha como
atividades principais os cuidados
de saúde, o sector farmacêutico,
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os dispositivos médicos e os
consumíveis, os meios de
diagnóstico e terapêutica, mas que
assume a existência no mesmo de
centros de I&D, de universidades,
de polos tecnológicos, de serviços
partilhados, da distribuição,
do retalho, das tecnologias de
informação, da indústria química
e dos serviços, desde a arquitetura
até à economia da saúde, passando
pela engenharia e pela construção
civil».
Carlos
JN
Martins
defendeu a integração de serviços
«em regra não contemplados nas
definições de cadeia de valor da
saúde» e explicou que é prática
corrente noutros países onde
há: «arquitetos a projetarem
edifícios de saúde, engenheiros
a elaborarem projetos de especialidade,
economistas
a
elaborarem projetos de viabilidade e de financiamento de
unidades e sistemas de saúde,
assim como temos empresas
de construção civil, agregando
equipamentos e mobiliário, a
construírem edifícios da área da
saúde».
O
trabalho
desenvolvido
pelo Ministério da Saúde neste âmbito tem envolvido o
Ministério da Economia e do

Emprego, designadamente a Secretaria de Estado do Turismo.
«Recentemente foi assinado um
despacho conjunto, que conferiu
a responsabilidade da elaboração
de um plano de acção a um
grupo de trabalho, constituído
por representantes dos Gabinetes
do Ministro da Saúde e da
Secretária de Estado do Turismo,
da Direcção Geral de Saúde,
da Administração do Sistema
Central de Saúde, do Turismo
de Portugal, da Confederação
do Turismo Português, do Health
Cluster Portugal e da Medical
Tourism Association-Portugal.
Este grupo irá sistematizar um
trabalho que decorre há alguns
meses, contribuindo assim para
a estruturação do produto turismo de saúde de forma que o
mesmo seja capaz de gerar fluxos
turísticos na vertente médica,
termal e de bem-estar, sobretudo
na média e baixa estação».
Demonstrando que o turismo de
saúde é uma área interessante,
Carlos Martins referiu que nesse
sector tem havido um crescimento
anual significativo na Europa,
entre os 7% a 8% desde 2000,
estimando-se que cresça entre 8%
a 10% até 2015 e que as previsões

especificamente
do
turismo
médico para 2012 são de um
movimento de 100 biliões de USD,
e para 2015 estima-se que atinja
os 200 biliões. A participação bem
sucedida de Portugal neste sector
pode ser potenciada por factores
de diferenciação referidos pelo
conferencista e nos quais se
destaca a excelência do sistema de
saúde: «sistema nacional de saúde
de qualidade, com diferenciação
técnica e diversidade da oferta,
com potencial competitivo no
diagnóstico, nas intervenções
cirúrgicas, no tratamento de
reabilitação e na prevenção
da doença; Reconhecimento
internacional, estando Portugal na
12ª posição do ranking dos sistemas
mundiais de saúde elaborado
pela Organização Mundial de
Saúde; (…) Profissionais com
experiência
internacional
e
com diminutas barreiras de
comunicação nos idiomas dos
potenciais mercados emissores
para Portugal; existência de
unidades hospitalares acreditadas por sistemas internacionais,
designadamente
pela
Joint
Commission International; experiência do sector privado e do
sector público no produto
turismo de saúde, sobretudo nas
vertentes do turismo médico, do
turismo termal e do turismo de

bem-estar; (…)» o que, associado
à crescente procura externa,
«sobretudo por seguradoras e
operadores internacionais de
turismo de saúde, com particular
destaque para a vertente médica,
associada ao bem-estar e ao lazer»
potencia sinergias relativamente
a um produto «onde não existe
a questão da sazonalidade ou
questões geográficas», como é a
saúde.
O orador referiu ainda ser fundamental reforçar a atual presença
na CPLP, «com a transferência
de várias capacidades instaladas,
desde os recursos humanos até
à construção e remodelação de
unidades de saúde, passando pela
comercialização e manutenção
de equipamentos, assim como é
fundamental continuar a apostar
no potencial de exportação da
nossa indústria e na transferência
de know-how da investigação
em saúde». «Entendo que é
essencial integrarmos o processo
de desenvolvimento económico e
social de Cabo Verde, de Angola,
de Moçambique e de Timor-Leste,
assim como é inquestionável a
manutenção da nossa cooperação
em saúde na Guiné-Bissau e em
S. Tomé e Príncipe», concluiu a
este propósito, tendo realçado
a relevância fulcral do Plano
Estratégico de Cooperação em

Saúde da CPLP para 2009-2012,
«onde o Instituto de Higiene
e Medicina Tropical assumiu
uma particular responsabilidade
com a eficácia e eficiência que
o caracteriza, o qual tem como
objectivo contribuir para o reforço
dos sistemas de saúde por forma
a garantir o acesso universal a
cuidados de saúde de qualidade».
A plateia foi igualmente alertada
para a necessidade de um
reposicionamento da nossa cadeia
de valor em termos futuros,
«tendo atenção o papel crescente
do Brasil na CPLP, adequando
a nossa oferta à procura deste
mercado».
«Em conclusão, independentemente da conjuntura e dos
constrangimentos atuais, é minha
opinião que a cadeia de valor
da saúde terá um contributo
cada vez maior na captação de
novas receitas externas, por três
vias: Prestação de serviços em
território nacional e captação de
investimento externo; exportação
de bens e prestação de serviços,
com prioridade para os mercados
de negócios emergentes e para os
de língua portuguesa; e reforço e
alavancamento de outras políticas
sectoriais, de onde se destaca a do
turismo».
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Se cumpríssemos a lei dos compromissos
o hospital fechava…
O bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, visitou no passado dia 28 de Novembro, algumas das instituições de saúde da Península de Setúbal: o Hospital de São Bernardo e
os Centros de Saúde de São sebastião e a USF São Filipe, nas quais pôde conhecer, através do
diálogo com os médicos, as dificuldades, mais valias e expectativas dos colegas dessa região.
O Hospital de São Bernardo
(HSB) está a passar por uma
fase em que a gestão corrente
é complicada por falta de
nomeação do Conselho de
Administração (CA). Apesar
da falta de indicação da tutela,
o economista Alfredo Lacerda
Cabral continua a exercer
funções como presidente do
CA interino e a pugnar pela
melhoria contínua da instituição
hospitalar que tem administrado
desde 2005, com reconhecimento
do trabalho desenvolvido por
parte dos profissionais. A tarefa
de Lacerda Cabral não foi fácil
pois os profissionais de saúde,
nomeadamente os médicos, haviam tido diversos problemas
com a anterior administração e
o economista teve que enfrentar
o desafio de recuperar a imagem
desta unidade e a confiança
dos colaboradores. Onze anos
depois, nesta visita do presidente da OM, José Manuel
Silva, o ambiente é claramente
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diferente: todos os médicos do
HSB com quem falámos foram
unânimes em elogiar o trabalho
desenvolvido e a postura do
economista na presidência do
Conselho de Administração
que «não interfere nas questões
médicas», «não impôs qualquer
medida de racionamento» e «tem
feito diversas obras de melhoria
das instalações» que tornaram
o Hospital uma unidade muito
mais acolhedora e bem equipada.
O próprio administrador interino explicou que não estava
a cumprir a chamada ‘lei dos
compromissos’ e que disso deu
conhecimento à tutela, «caso
contrário o hospital fechava».
Em conversa com Lacerda Cabral
a estranheza relativamente à
falta de nomeação aumentou
pois conforme nos referiu o
economista, «já foi apresentada
a proposta de constituição
do CA do HSB há dois ou
três meses. (…) Há poucas
semanas foi nomeado o Conse-

lho de Administração do
Centro Hospitalar do Montijo,
recentemente o do Centro
Hospitalar do Oeste, de várias
unidades de saúde locais, etc»...
Sobre o seu hospital, Lacerda
Cabral explica que tem alguns
serviços com diferenciação mas
que «o facto de estar no limite
da área de Lisboa e Vale do Tejo
traz problemas» nomeadamente
porque, por decisão política,
se centralizaram muitos atendimentos no Hospital de Évora
e no Garcia D’Orta «embora a
população não queira ir para
Évora porque os transportes são
muito deficitários», explicou.
«Formalmente o nosso hospital
serve os concelhos de Setúbal
e Palmela o que se traduz em
cerca de 200 mil pessoas, mais
80 mil de Sesimbra. A região do
Alentejo tem uma rede própria
mas envia muitos utentes para
cá». Quanto a áreas em que
sente dificuldade de resposta, o
administrador interino referiu

a infeciologia e a pneumologia.
Já no que se refere a nefrologia,
o HSB recebe doentes da área
de influência do Hospital Garcia
D’Orta por este não conseguir
absorver todos, explicou. Lacerda cabral assume que o HSB
«ainda não encontrou a desejada
sustentabilidade financeira» mas
mostra-se muito crítico do sistema de financiamento: essa é
precisamente uma das situações
que provoca dificuldades ao
HSB, o sistema de financiamento
que diferencia os hospitais
centrais dos distritais, implicando, por exemplo, que um
mesmo procedimento será pago
por um valor 25% inferior numa
instituição distrital. «Contesto
estas diferenças de pagamento
que julgo que só têm justificação
nos serviços de urgência»,
referiu o economista. A este
propósito, José Manuel Silva
realçou os contornos perniciosos do sistema pois quando se
compara com o sector privado,
esse parece mais barato, apenas
porque a comparação é feita com
o preço médio. O presidente da
OM referiu ainda considerar
extremamente prejudicial o
facto de o Serviço Nacional de
Saúde ter deixado de financiar a
cirurgia da obesidade «quando
essa intervenção em doentes
com diabetes, por exemplo, cura
a diabetes» o que representa
poupança de recursos para o
sistema a médio prazo.
A suspensão da contratação,
desde
Setembro,
também
trouxe dificuldades ao HSB:
«não conseguimos cumprir o
nosso programa em termos de
cirurgia de ambulatório, quer
por falta de financiamento, quer
por falta de recursos humanos.
(…) Só consegui a contratação
de um especialista de Medicina
Interna, mas como teve uma

proposta remuneratória melhor
acabou por ir para outro
hospital»,
explica
Lacerda
Cabral, acrescentando que o
quadro médico da instituição
está a envelhecer. José Manuel
Silva explicou que se o acordo
entre
sindicatos
médicos
e Ministério da Saúde for
cumprido, os quadros do
HSB serão completos com os
jovens que se estão a formar.
Outra situação para a qual o
administrador interino deixou
um alerta foi para medidas
políticas como a da potencial
retirada da angioplastia da
península de Setúbal: «um
doente que vem do Sul tem
menos uma hora de caminho
até aqui do que até Lisboa»,
explicou, questionando-se se os
decisores pensam na qualidade
de vida dos doentes.
Nesta reunião participaram
ainda Teresa Magalhães, vogal

do CA, Mário Alcatrão, chefe
de Serviço de Medicina no HSB,
António Canelas, presidente do
Conselho Distrital de Setúbal
da OM,
Palma Rodrigues,
vice-presidente da distrital
de Setúbal da OM, Anita
Vilar, presidente da Mesa da
Assembleia Geral do Distrito
Médico de Setúbal, Manuel
Rodrigues Pereira, vogal desse
Conselho Distrital.
Abordada a questão da partilha
informática de informação
sobre os processos clínicos,
vários profissionais afirmaram
ser uma mais valia potencial
mas reconheceram igualmente
os perigos e foi referido que,
por exemplo, em psiquiatria
já há profissionais que, em
defesa dos seus doentes e do
seu direito à privacidade, não
colocam nas fichas clínicas
todos os dados que colocavam
habitualmente no passado.
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Após a reunião com o CA
interino, a visita ao hospital
começou pelo serviço de
Medicina Interna, acompanhada
pelo director de serviço, Amaro
Lourenço. Nesta fase da visita,
quer Amaro Lourenço quer
Mário Alcatrão frisaram o facto
de o CA ser «aberto ao diálogo» e
não ter, até ao momento, imposto
qualquer restrição a exames
de diagnóstico, em nenhuma
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especialidade. José Manuel
Silva realçou que tais medidas
são desnecessárias pela simples
razão de que os próprios
médicos não têm liberdade
mas
sim
responsabilidade
nas escolhas que fazem, ideia
reforçada por António Canelas
ao concluir que «em cirurgia
tem que haver racionalização»,
existindo «a necessidade de
escolhas técnicas e científicas

correctas e criteriosas, por
exemplo, em termos de compra
de material cirúrgico». O
director do serviço de Medicina
Interna explicou a dificuldade
que tem sentido em aliciar os
internos a ficar no hospital.
Sobre a questão dos centros
de excelência, o bastonário da
OM partilhou com os médicos
do HSB a sua visão de que
«excelentes devemos ser todos.
Mas é importante que existam
centros de referência definidos
no nosso país». Emília Pereira,
directora do departamento de
cirurgia explicou que o HSB é
uma instituição de referência
no que se refere ao rastreio do
cancro da mama no distrito de
Setúbal e falou de um «serviço
com aspectos muito inovadores»
mas não deixou de salientar
que a má gestão das listas de
espera prejudica o trabalho
desenvolvido e que por vezes
a capacidade de resposta é
insuficiente. «O grosso do
nosso trabalho é na patologia
oncológica» na qual referiu
essencialmente o cancro da
mama e do cólon. Quitéria Rato
e Filipe Seixas, ambos do serviço
de cardiologia, e Ana Santo
António do serviço de oncologia,
foram alguns dos profissionais
que
acompanharam
partes
desta visita. José Manuel Silva
teve ainda oportunidade de
conversar com uma estudante
de medicina da Faculdade do
Algarve a quem explicou a sua
posição quanto a esse curso:
«nós não temos massa crítica
para tantos cursos de medicina;
em termos numéricos, esses
novos profissionais irão para o
desemprego», tendo explicado
que vasta literatura especializada
a nível internacional põe em
perspectiva as vantagens que
são apontadas ao sistema de

ensino PBL (‘problem based
learning’) e referiu que um curso
de 4 anos terá necessariamente
lacunas, além de que a OM
considera que a faculdade do
Algarve não tem corpo docente
suficiente para ensinar nesse
sistema. «Além disso, havendo
dificuldades para pagar bolsas
sociais para quem está a tirar
o primeiro curso superior, que
sentido faz o Estado estar a pagar
esse segundo curso a alguns dos
estudantes?», questionou, relembrando que estamos a produzir e
a custear com dinheiros públicos
profissionais qualificados que,
potencialmente, irão sair do país.
Os orientadores da estudante de
medicina explicaram ao presidente da OM, que os alunos
que têm recebido estão muito
motivados e que chegam ao HSB
muito bem preparados.
Centro de Saúde de São
Sebastião e USF de São Filipe
Na visita ao Centro de Saúde
(CS) de São Sebastião os
representantes da Ordem dos
Médicos foram acompanhados
pelos colegas Cristina Branco,
Brás Maymone e Manuel
Salgado. Num agrupamento
de CS que tem cerca de 204 mil
utentes, em que 36% não tem
médico de família (cerca de 20

mil), existem, naturalmente
algumas dificuldades. Este
primeiro CS visitado tem
instalações de qualidade incluindo uma sala equipada
para formação e/ou reuniões
e
foram
referenciadas
algumas mais valias, como,
por exemplo, a presença de
pediatras nos CS, no caso desta
instituição, a médica Teresa
Gouveia. José Manuel Silva
concorda que a existência de
mais especialidades nos CS
é uma mais valia mas referiu
que existem defensores de
vários modelos de organização,
sendo que o essencial é «que
exista uma maior articulação
entre cuidados primários e
cuidados hospitalares», ideia
igualmente defendida pelo
vogal do Conselho Distrital

de Setúbal da OM, Manuel
Rodrigues Pereira. Também os
profissionais desta instituição
elogiaram o sistema informático,
considerando que irá «ajudar ao
raciocínio clínico e à economia
de exames complementares».
A visita à USF de São Filipe
foi acompanhada por Cristina
Branco que explicou o sistema de
visitas domiciliárias que a USF
tem implementado e que presta
um bom serviço à população.
As instalações desta unidade
também foram remodeladas e
apresentam excelentes condições, tendo os gabinetes equipados, inclusivamente, para efectuar
exames
ginecológicos.
Durante a visita o presidente
da OM trocou impressões,
entre
outros
profissionais,

Idiossincrasias burocráticas do sistema

Apesar do Ministério da Saúde ter definido que, passada a fase aguda, para a vigilância neoplásica,
se mantinha a isenção de taxas moderadoras, durante estas visitas na Península de Setúbal foi-nos
relatada a seguinte situação: está a ser exigido um atestado de incapacidade aos doentes oncológicos
em tratamento nos hospitais do Distrito para poderem beneficiar da isenção. Só com a apresentação
desse atestado multiusos que certifique o seu grau de incapacidade estão a obter as isenções no
acompanhamento fora da fase aguda. A situação torna-se mais caricata quando no hospital esses
doentes são isentos e têm naturalmente o diagnóstico feito e devidamente documentado mas não são
esses médicos (que os seguem normalmente e acompanharam toda a fase aguda da doença) quem
passa o atestado. Os doentes oncológicos estão a ser obrigados a marcar consultas de saúde pública
– com um custo de cerca de 50 euros – para obterem um atestado que lhes permita… obter a isenção!
Uma isenção de taxas moderadoras que o próprio Ministério da Saúde já lhes reconheceu como sendo
um direito…
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com as médicas Ana Paula
Silva, Paula Abreu, Filomena
Malveiro, Ana Cristina Fryxell,
a qual coordena uma equipa
comunitária de cuidados paliativos (a equipa pertence ao
ACES e presta cuidados directos
a dez doentes) e com a médica
interna Joana Azevedo. Estes
médicos falaram do esforço, no
contexto do agrupamento de
CS, em aumentar a vigilância
na gravidez e promover a
saúde materna. Uma das áreas
referida por Cristina Branco
como estando a ter melhorias
devido à intervenção dos
especialistas de Medicina Geral
e Familiar é na diabetes e no
tratamento do pé diabético.
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Outro problema abordado nos
dois centros foi a pressão para
a produtividade. «Quando vejo
um doente, tanto posso demorar
um minuto como uma hora; o
que é preciso é planeamento,
organização e estratégica»,
referenciou António Canelas,
explicitando que um acesso
mais fácil, neste contexto, pode
não ser sinónimo de um melhor
atendimento. José Manuel Silva
concordou com o efeito negativo dessa abordagem quer
para os doentes quer para o
sistema pois, se não se usa o
tempo necessário para fazer
prevenção, acabará por se
gastar mais recursos a médio ou
longo prazo.

Para resolver a falta de recursos
humanos na especialidade de
Medicina Geral e Familiar,
o presidente da Ordem dos
Médicos relembrou algumas
medidas já proposta por
si
em
diversas
ocasiões:
«contratar reformados com
um justo pagamento ou dar
incentivos aos médicos para
aumentarem as suas listas e
consequentemente trabalharem
mais horas, num sistema em
que o assumir dessas listas
alargadas seja, obviamente,
voluntário». O problema da
falta de recursos humanos terá
um fim em breve, conforme
explicou José Manuel Silva, pois
«com 300 médicos a entrar para
a especialidade de Medicina
Geral e Familiar todos os anos,
dentro de duas décadas haverá
mais 6 mil médicos; a situação
de falta de profissionais é
apenas a curto prazo e devese ao facto de a maioria dos
especialistas dessa área estarem
na casa dos cinquenta anos».
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Plenário debateu a mudança de estatutos
Realizou-se no dia 14 de Dezembro o último Plenário dos Conselhos Regionais de 2012. O
órgão máximo da OM reuniu em Coimbra mas, não se verificando o quórum necessário, não teve
carácter deliberativo e não foi possível apreciar nem aprovar quaisquer documentos. Ainda assim
os 84 delegados presentes debateram essencialmente um dos pontos da ordem de trabalhos e
que revestia este plenário de especial relevância: a mudança de estatutos e analisaram a problemática da falta de quórum que, mais uma vez, afectou o bom funcionamento deste órgão.
Já tendo sido aprovada e estando a
aguardar publicação a Lei Quadro
das Associações Profissionais Decreto da Assembleia 98/XII
da Assembleia da República que
estabelece o regime jurídico de
criação, organização e funcionamento das associações públicas
profissionais e que pode ser
consultado através do link que
se encontra no site nacional da
OM no separador ‘Legislação’
referente a 6 de Dezembro –
torna-se imperiosa a rápida
revisão dos estatutos da OM para
apresentação de uma proposta
ao Governo, dentro do prazo
estabelecido por essa Lei, ou seja
30 dias após a data da publicação.
O Conselho Nacional Executivo
(CNE) já está a analisar e discutir
este assunto e está disponível para
receber contributos dos colegas,
desde que enviados atempadamente. Dada a complexidade
desta revisão e as potenciais
implicações da mesma, o CNE

ainda não concluiu a sua análise.
Perante as questões dos membros
do plenário, José Manuel Silva,
presidente da OM, explicou
que a revisão da questão do
quórum necessário para o bom
funcionamento do Plenário dos
Conselhos está a ser devidamente
acautelada no projecto em que
se está a trabalhar. Essa é, aliás,
conforme explicou Miguel Guimarães, presidente do Conselho
Regional do Norte, uma das
áreas em que, por força da
Lei Quadro, haverá grandes
mudanças pois o plenário
passará a ter representantes de
todas as listas candidatas à direcção da OM, e não apenas das
vencedoras, naturalmente de
forma proporcional ao número
de inscritos. Vários delegados,
nomeadamente José Ávila, que
também é um dos membros do
CNE, expressarem a sua apreensão
em face da problemática que
envolve o equilíbrio essencial

de ‘maior representatividade
Vs participação mais alargada’
pois o alargamento do número
de participantes pode trazer
consequências quanto à funcionalidade dos órgãos. Miguel
Guimarães explicou que a Ordem
dos Médicos tem estado activa
neste processo mas que é de facto
complexo e que a alteração de
estatutos irá igualmente implicar
a revisão de outros regulamentos
da OM. O presidente do CRN
defendeu que a mudança será
benéfica: «estou convencido que
ao ter uma representação maior
de diferentes sensibilidades, a
participação irá aumentar e a
motivação será seguramente
maior», tendo realçado ainda
que,
neste
mandato,
tem
sido possível ter quórum em
quase todos os plenários que
se realizaram. Apesar dessa
convicção, reconheceu que «na
altura de participar, os médicos
decidem pouco», e exemplificou
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com o email criado – e divulgado resposta tem que ser rápida, questão realçada por Miguel
em várias ROMs – para que os o presidente da OM seja mais Guimarães foi a necessidade de
colegas pudessem comunicar autónomo e possa agilizar a acautelar o futuro ao definir
facilmente com o CNE e a pouca resposta. Neste contexto, José uma solução estatutária para
utilização que o mesmo tem Manuel Silva, pronunciou-se os alunos que, muito em breve,
tido. Outro exemplo que citou explicando como é questionável vão sair dos cursos de medicina
e não terão colocação para
foi o inquérito que a SRN
Vamos ter que encarar, pensar
fazer a especialidade. «A
fez sobre a possibilidade
e analisar essa realidade
solução poderá passar pela
de passar a revista Norte
Médico ao formato electró- incontornável que é a recertificação consagração de um exame
nico e que, mais uma vez,
e, ainda por cima, numa situação de autonomia». Fazendo um
quase não obteve respostas.
de pressão em termos temporais e enquadramento quanto às
quotas, Miguel Guimarães
Quanto à mudança dos
políticos
explicou que, apesar das
estatutos, Miguel Guimarães
Fernando
Gomes
queixas dos médicos, a
foi peremptório: «temos
realidade é que as quotas
uma oportunidade única de
introduzir maior representati- o actual sistema: «o presidente pagas são em valor muito inferior,
vidade,
nomeadamente
dos da OM é o único que é eleito por exemplo, às dos advogados
Distritos Médicos e, também, por 100% dos médicos. No e que, caso esse pagamento
de melhorar a eficácia do órgão entanto, tem um voto no CNE. Os transitasse para um Ministério,
máximo da OM». O presidente representantes do Sul são eleitos seria quase uma certeza absoluta
do Conselho Regional do por 51% dos médicos e têm 3 que o valor seria muito superior,
para chegar a essa conclusão
Norte alertou que, quando
a OM não se pronuncia A renovação da cédula corresponde basta analisar os valores que
foram impostos pela Entidade
atempadamente, passa a
a um objectivo estratégico (…);
Reguladora da Saúde. Miguel
ideia de que não tem opinião,
vamos
ter
imensos
problemas
com
Guimarães fez ainda um
o que torna essencial que
as receitas e este sistema é uma
enquadramento quanto à
«o CNE seja muito eficaz».
segurança para os médicos
nova cédula e explicou que «a
Defendeu igualmente que
renovação corresponde a um
os novos estatutos têm que
- Miguel Guimarães
objectivo estratégico pois a
permitir maiores poderes ao
assinatura digital qualificada
bastonário, ainda que não
absolutos, mas que é essencial votos, o Norte é eleito por 33% e significa que o cartão da Ordem
que, por exemplo, em questões tem 3 votos, e o Centro é eleito passa a ser usado em tudo o
de natureza política em que a por 16% e tem 3 votos…» Outra que seja informático. (…) vamos
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ter imensos problemas com as avançarmos excessivamente no existe um alerta» para uma análise
receitas e este sistema é uma caminho da simplificação, como minuciosa dosa documentos dos
já se falou do encaminhamento profissionais originários desse
segurança para os médicos».
país, explicou o presidente
Fernando Gomes, presidente
do Conselho Regional do O presidente da OM é o único que do CRC. A forma de evitar
Centro (CRC) da OM, en- é eleito por 100% dos médicos. No as falsificações é, explica
quadrou o contexto desta
entanto, tem um voto no CNE. Os Fernando Gomes, manter
como
interlocutores
as
Lei Quadro explicando aos
representantes do Sul são eleitos entidades que emitem os
colegas que na Europa dos
27 não existe mais nenhuma por 51% dos médicos e têm 3 votos, certificados, medida que já
está implementada nos EUA,
Ordem dos Médicos com
o Norte é eleito por 33% e tem 3
os poderes da nossa. «Exis- votos, e o Centro é eleito por 16% e Canadá, etc. Outro tema
abordado por Fernando
tem 6 instituições com
tem 3 votos…
Gomes foi a recertificação:
poderes semelhantes mas,
- José Manuel Silva
«até há pouco tempo nunca
na maior parte dos casos, a
tivemos que nos preocupar
OM portuguesa discute, a
nível europeu, não com outras das inscrições dos médicos para com a recertificação porque
ordens profissionais, mas sim um ‘balcão único’ sendo que, tínhamos essa situação acautelada
com Ministérios», o que torna na maior parte dos países em com o sistema de carreiras
o enquadramento potencial da que se simplificou muito os médicas; mas a realidade mudou.
regulação das ordens profissi- processos o que se obteve foi uma Na Grã-Bretanha, a partir do
onais como mais evidente. facilidade maior na falsificação dia 1 de Janeiro, os médicos
Fernando Gomes explicou ain- de documentos. « A falsificação têm que ser recertificados por
da que o Conselho Nacional destes documentos é uma um complexo processo, não
Executivo tem a imposição legal, realidade na Europa. Em relação como o que se faz em Espanha
enquanto órgão executivo, de à Roménia, por exemplo, até já em que basta um atestado de
um colega. Vamos ter que
entregar um projecto de
Estatutos ao Governo que,
Entendo a revisão dos estatutos encarar, pensar e analisar
essa realidade incontornável
posteriormente, apresentará
uma oportunidade de tornar a
uma proposta de Lei à
e, ainda por cima, numa
Ordem um corpo coerente (…).
situação
de
pressão
Assembleia da República,
A
Ordem
dos
Médicos
que
ouça
em termos temporais e
não sendo obrigatoriamente
muitas vozes, mas que se faça
políticos».
coincidente com o projecto
Pereira Coelho, presidente
que a OM entregue… Um
representar a uma só voz
do Conselho Regional do Sul
perigo desta situação é
- Jorge Espírito Santo
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tem melhorado muito quer em
termos de comunicação quer de
visão da posição da instituição,
razão pela qual não sente – no que
se refere ao CNE – uma grande
necessidade de uma profunda
revisão pois «a capacidade de
resposta do CNE tem sido célere
e eficaz». Especificamente sobre
essa questão dos estatutos,
Pereira Coelho explicou que as
regiões autónomas terão a devida
atenção nesta revisão estatutária
e que um dos pontos que precisa
de ser devidamente revisto é o

que diz respeito aos conselhos
disciplinares pois esse sim é um
sector em que é fundamental
aumentar a eficácia e a celeridade.
Quanto às consequências das
alterações estatutárias no planeamento das eleições para a Direcção
da OM, foi explicado que não se
prevê qualquer necessidade de
antecipar o período eleitoral que
terá lugar em Dezembro de 2013.
Antonieta Dias, delegada ao
plenário pelo CRN, apesar de
ter elogiado o facto desta OM
ser muito activa, manifestou

(CRS), reflectiu sobre a dicotomia
representatividade/eficácia e, referindo-se desiludido com a falta
de participação dos médicos,
considerou que poderá ter que
se sacrificar a representatividade
para aumentar a eficácia, visto
que é isso que os médicos
esperam da Ordem: eficácia e
rapidez. «Existem momentos de
mobilização dos médicos, mas
pontuais». Um exemplo disso foi
a greve nacional mas os interesses
nesse caso eram muito específicos,
conforme referiu o presidente do
CRS. «A Ordem tal como a temos
vivido, provavelmente, não irá
durar muitos anos», afirmou.
Realçando o lado positivo, Pereira
Coelho afirmou que a OM, ao nível
dos seus dirigentes superiores,
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Atribuído pela Ordem dos Médicos
e pela Fundação Merck Sharp & Dohme

a sua apreensão com uma
possibilidade real de perda de
autonomia da instituição e dos
médicos e referiu que é essencial
ser célere na apresentação de um
projecto adequado, mesmo que
isso implique não ouvir tantas
pessoas quantas seria desejável.
«Os médicos hoje deram um
tiro no pé»: foi desta forma que
Jorge Espírito Santo, delegado
pelo CRS, definiu a falta de
quórum neste plenário e reforçou
a ideia de que é essencial que
os estatutos prevejam sanções

para os faltosos. Segundo este
delegado, a representatividade
não tem que ser contrária a
capacidade de decisão: «um
órgão ausculta as opiniões e
outro, devidamente mandatado,
executa». Relativamente à participação mais ampla das distritais,
Jorge Espírito Santo foi um
dos delegados que referiu que,
estatutariamente, os Distritos
Médicos não têm muitos poderes.
«Entendo a revisão dos estatutos
uma oportunidade de tornar
a Ordem um corpo coerente

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.

(…). A Ordem dos Médicos que
ouça muitas vozes, mas que
se faça representar a uma só
voz», concluiu Jorge Espírito
Santo. O bastonário concordou
com o aumento da capacidade
de intervenção das distritais e
com o aumento dos poderes
explícitos mas foi explicado aos
colegas que os Distritos Médicos
já têm o direito de participar nos
Conselhos Regionais e até de
votar em assuntos que lhes digam
respeito, contudo poucos usam
essa prerrogativa. Alguns colegas
consideraram que a falta de temas
de fundo na ordem de trabalhos é
um elemento desmotivante (nesse
sentido a intervenção de António
Alvim, delegado ao plenário
pelo CRS) e que «os colegas não
se sentem úteis quando estão
apenas a aprovar documentos»
(conforme afirmou Raquel Calisto, delegada ao plenário pela
SRNorte). No entanto, e tal como
foi contraposto, os estatutos são
um tema da maior relevância
para a classe e, apesar disso,
este plenário não teve quórum
suficiente para ser deliberativo.
Houve várias manifestações de
desagrado de vários delegados
com a falta de quórum e foi feita
uma nova advertência aos faltosos
que foi de imediato enviada para
todos os delegados ao Plenário.

As próximas reuniões do
Plenário dos Conselhos
Regionais ficaram
agendadas para:
dia 19 de Abril (Porto)
19 de Junho (Lisboa)
2013

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.
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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A medicina e o sagrado
Realizou-se no dia 13 de Novembro, mais uma conferência organizada pelo Núcleo de História
da Medicina da Ordem dos Médicos (NHMOM). Victor Machado Borges falou sobre as relações
entre a medicina e o sagrado para uma assistência com mais de quatro dezenas de pessoas.
No início desta conferência,
António Aires Gonçalves explicou
que o NHMOM foi criado há
três anos mas que por falta de
condições ideais só agora está a
ser desenvolvido, nomeadamente
através do ciclo de conferências.
«Ainda assim a adesão dos
Colegas tem sido grande e temos
recebido propostas para encontros
fora de Lisboa. Pretendemos
estender esta iniciativa ao resto
do país», referiu, explicando que
no Porto há já vários contactos,
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entre os quais o do ex-director do
Hospital Magalhães de Lemos ou
de Daniel Serrão que já ofereceu o
seu contributo para uma potencial
participação numa sessão temática
sobre ética médica. Maria do
Sameiro Barroso, por seu lado,
referiu a possibilidade de em
2013 se efectuarem encontros do
Núcleo também em Coimbra, com
o apoio, por exemplo do professor
de história da Medicina Alfredo
Rasteiro, propostas que designou
como sendo «extremamente ali-

ciantes». De seguida, Maria do
Sameiro Barroso apresentou o
orador: «Victor Machado Borges
é um militante da história da
medicina, médico de Medicina
Geral e Familiar, foi assistente da
cadeira de psicologia médica na
Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa, foi
presidente da Secção de História
da Medicina da Sociedade de
Geografia de Lisboa e foi vogal da
direção do Instituto Nacional de
Saúde Ricardo Jorge».

Victor Machado Borges começou
por enquadrar a temática da sua
conferência explicando que nada
existe de mais sagrado para as
pessoas do que aquilo com que
a medicina lida diariamente:
a saúde e a vida humana. «A
vida e a morte são elementos do
sagrado e elementos subjacentes
à prática médica». Ao longo da
sua evolução o homem sempre
lutou com problemas do corpo
e da alma e em muitas alturas
«medicina e religião cruzam-se nas
preces dos doentes». «Em várias
épocas exerceu-se uma medicina
mágica, ligada ao sagrado e à
religião; (…) uma medicina de
comunicação com a divindade e
o além». Victor Machado Borges
apresentou imagens do Santuário
de Esculápio, referindo-se à forte
ligação da espiritualidade com
a medicina na Grécia Antiga,
explicando como o deus Apolo
‘funcionava’ como um médico,
levando a cura às pessoas. «Num
espaço com a grandiosidade
do Santuário é normal que as
pessoas tivessem experiências
transcendentes».
Assumindo que a sua visão é
polémica, o conferencista explicou
que, apesar de aparentemente, nos
nossos dias estarmos longe dessa
medicina sagrada, mesmo com
toda a tecnologia e toda a evidência
científica, «quando doentes e
médicos chegam ao limite das suas
possibilidades, mesmo os que não

sejam religiosos, têm uma noção de
transcendência e de sagrado» que
os une. Uma noção aparentemente
contraditória pois «a vida é cada
vez menos sacralizada e até o culto
dos mortos está a desaparecer».
Na área da Medicina Geral e
Familiar, independentemente das
crenças do médico, perante um
doente deprimido que seja crente
no sagrado/transcendente, Victor
Machado Borges defende que
esse é um recurso terapêutico que
nenhum médico pode ignorar:
«se, por exemplo no caso da
perda de entes queridos, a alusão
ao sagrado reduz o sofrimento
do doente e lhe traz benefícios
terapêuticos, nomeadamente a
noção de que as pessoas permanecem vivas nos nossos corações,
esse é um pensamento sagrado
que devemos preservar em
benefício dos doentes».
«Na medicina haverá sempre
espaço para o sagrado: o corpo é
o receptáculo mais sagrado que
temos e é dele que tratamos».
Isso não significa que os médicos
devam esquecer que «não somos
sacerdotes nem deuses, apenas
pessoas com conhecimentos específicos» que escolheram uma
profissão com um pendor iniciático
e que por muito que os doentes
criem expectativas irrealistas por
atribuírem ao médico qualidades/
capacidades divinas, essa não é a
realidade. Ainda assim, existem
exemplos de sacralidade tendo

Victor Machado Borges referido
que «o toque, em medicina, é
sagrado num sentido muito
profundo de humanização» e como
contraponto da objectificação do
doente ou da sua transformação
num mero número ou estatística.
«Não somos sacerdotes mas,
como médicos, não abandonamos
os nossos doentes nem quando,
como explicava Amato Lusitano
o doente não tem cura e, mesmo
assim, nos pede ajuda, sendo,
nesse cado, dever do médico
apoiá-lo e confortá-lo».
Demonstrando mais uma vez
que existem paralelos entre a
medicina sacralizada do passado
e a actualidade, o orador mostrou
exemplos de oferendas que se
faziam no Santuário de Esculápio
e as que os doentes continuam a
fazer nos séculos mais recentes,
exibindo, por exemplo, um painel
do século XIX no qual fica patente
essa analogia. Referiu igualmente
como algumas substâncias que
são usadas para fins medicinais
em alguns países foram, por
outras culturas, usadas como meio
para atingir o sagrado através
de experiências de alteração de
consciência.
Já a concluir a sua conferência
e questionado por algumas das
pessoas da assistência, Victor
Machado Borges viria a referir
ainda como sagrada a ética médica
e os direitos dos doentes.
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Adão Cruz
Cardiologista

Já não basta aos idosos serem velhos
Em artigo anterior fiz a defesa do Serviço Nacional de Saúde, frente à Exploração Capitalista da
Saúde. Esta reflexão, contudo, não é tanto em relação ao SNS que existe, mas ao que o SNS
poderia vir a ser, se houvesse vontade política. Ao que o SNS poderia vir a ser se houvesse uma
vontade séria de eliminar os seus defeitos, as suas imperfeições e as suas carências, no sentido
de o programar para um profundo desenvolvimento, indispensável à saúde de um povo.
Hoje, o conhecimento e a
experiência médica são muito
grandes. A investigação científica
atingiu uma dimensão incalculável e a sua aplicação prática
trouxe avanços inimagináveis na
assistência aos doentes. Existem
muitíssimos profissionais idóneos, com excelente formação
técnica e humana e com grande
vontade de colaborar nesse
promissor futuro que seria
um SNS de alto nível. Assim
como
existem
instituições
vocacionadas para a defesa dos
profissionais, dos doentes e do
correcto exercício da medicina,
com uma consciência mais viva
da nobreza da sua missão. Tudo
indica, infelizmente, que este
valioso património profissional,
científico, social e humano será
desprezado e destruído pelos
poderes governativos vigentes.
Mas não podemos escamotear os
defeitos, grandes imperfeições
e carências no SNS e em toda a
assistência médica em Portugal.
As pessoas pensam que há
coisas que só dizem respeito
aos profissionais de saúde,
especialmente aos médicos, mas

não é assim. Toda a sociedade tem
direito a saber as linhas com que
se cose. Um dos graves defeitos
da assistência médica, - claro que
há muitas e dignas excepções - é
a sua concepção errada a muitos
níveis, e que leva a uma quase total
ausência de um exercício clínico
profundo, sábio e correcto, fora
de um âmbito hospitalar credível.
Daqui, a medíocre observação
clínica de um doente, a avaliação
clínica tantas vezes atamancada
e a abordagem vulgarmente
negligente e irresponsável da
situação do paciente, impedindo
qualquer diagnóstico ou linha de
orientação eficaz, redundando
em prescrições disparatadas e
exames dispendiosos, muitas
vezes nefastos e até mortais.
Vem tudo isto a respeito do doente
idoso, isto é, aquele doente com
mais de 65 anos, a dita terceira
idade. Este doente é muito
diferente do indivíduo jovem.
É mais atingido por doenças,
especialmente doenças crónicas,
tem várias comorbilidades, (cerca
de 53,8% têm cinco ou mais
doenças crónicas). Além disso,
as alterações fisiológicas próprias

da idade são muitas, desde as
alterações no funcionamento
do tubo digestivo, do fígado, do
rim, dos órgãos endócrinos, do
sangue, da actividade psíquica,
levando a alterações da absorção,
do metabolismo e da excreção de
substâncias.
Chegado ao ponto fulcral e
intencional deste pequeno texto,
eu queria dizer que quando há
necessidade de prescrever um
medicamento a uma pessoa idosa,
os principais problemas prendemse, como sugere um artigo da Dra.
Lèlita Santos, com as patologias
não tratadas, com a patologias
mal tratadas, com a não indicação
dos tratamentos e fármacos
adequados ou com prescrições
erradas, com a polimedicação,
coma a não adesão, com o baixo
nível de instrução, as fracas
condições sociais e económicas,
e, sobretudo com as reacções
adversas aos medicamentos e as
interacções medicamentosas, quer
interacções fármaco-doença, quer
interacções fármaco-fármaco. O
idoso tem duas a três vezes mais
probabilidades de sofrer uma
reacção adversa do que um jovem.
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Há vários estudos que provam
que um idoso a tomar vários
medicamentos tem grandes
probabilidades de interacções
medicamentosas, reacções mais
graves e com mortalidade duas
vezes mais elevada do que em
pessoas mais novas.
Neste drama da terceira idade,
porque de um drama se trata,
essencialmente por passar à
margem da responsabilidade
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e do bom senso, centra-se um
dos maiores defeitos e um dos
mais graves problemas do SNS a
nível periférico, extra-hospitalar,
e, logicamente, da assistência
privada, não a que é praticada
por profissionais competentes,
obviamente, mas a que se faz
em muitas dessas clínicas,
quase de vão de escada, que
por aí proliferam. A ignorância,
a incompetência e a falta de
juízo crítico e clínico, estão na
base da grande morbilidade e
mortalidade produzidas pelas
disparatadas
intervenções
e
medicamentações, prescritas sem
qualquer critério válido.
Sabendo que a terapêutica
medicamentosa no doente idoso
requer cuidados especiais, foram
criados diversos instrumentos
para avaliação do uso de
medicamentos
inapropriados
e contra-indicados, permitindo
a criação de um método que
auxilie o médico na escolha
de remédios e na ponderação
das doses a ministrar, perante
cuidada avaliação das funções
vitais e de parâmetros analíticos.
Para além dos Critérios STOPP/
START que surgiram como uma
resposta europeia aos problemas

dos índices disponíveis para
medir a inadequação potencial
da prescrição aos doentes idosos,
existem os Critérios de Beers,
constituídos por dois quadros,
um incluindo uma grande lista de
substâncias a evitar nos doentes
idosos e outro contendo diversas
situações clínicas e os remédios
a evitar nessas circunstâncias.
Em suma, o que pretendem
estes critérios é aconselhar a não
utilização de medicamentos não
recomendados em idosos, evitar
medicamentos de venda livre,
evitar remédios cujo benefício
não seja claro, evitar medicação
potencialmente perigosa ou desnecessária, independentemente
do diagnóstico ou da condição
clínica, tudo isto para evitar o
alto risco de efeitos colaterais, por
vezes muito nefastos.
A triste conclusão surge no
seio daquilo que nós vemos
todos os dias, a polimedicação
irracional. Por outro lado, a
utilização dos medicamentos que
todos estes critérios reprovam e
desaconselham é… mato. Daí que
uma grande fatia das doenças dos
idosos e até da sua mortalidade
seja devida aos remédios.

opinião

Jorge Espírito Santo
Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar

Os Hospitais e a sua reorganização

Alguns princípios e propostas

Estando o debate na Saúde muito centrado na sustentabilidade do sistema de prestação,
a reforma dos Hospitais ganhou uma relevância particular.
Os hospitais são organizações
muito complexas, que têm
um impacto determinante na
prestação de cuidados de saúde
aos cidadãos e cuja importância
não se confina às fronteiras
da saúde, influenciando de
forma muito relevante os
domínios económico, social e
do conhecimento científico e
tecnológico.
Mas o actual modelo de
organização e gestão hospitalar
tem a sua base de sustentação
ameaçada, pelo rápido aumento
dos custos de exploração
decorrentes das incontornáveis
alterações
demográficas
e
socioculturais, do aumento da
disponibilidade de tratamentos
e de tecnologias mais caros e
sofisticados e pela existência
de uma gestão ineficiente e
pouco profissional, geradora de
inaceitáveis desperdícios.
A proposta que agora apresentamos pretende contribuir
para a implementação de uma
reforma do sistema hospitalar
com base nos princípios da
centralidade do cidadão doente, da melhoria continua da
qualidade da prestação e do
respeito pelos princípios éticos
em saúde e pela transparência de

processos e decisões.
Esta posição de partida é essencial
para reafirmarmos como nosso
objectivo central a preservação
de um Serviço Nacional de
Saúde de alta qualidade técnica,
científica e organizativa, que
se afirme cada vez mais como
um factor de desenvolvimento
económico e social do pais mas
acima de tudo que esteja ao
serviço das necessidades dos
seus cidadãos.
Mantemo-nos fiéis aos valores
fundacionais do Serviço Nacional
de Saúde, nomeadamente a
universalidade, a equidade no
acesso à prestação de cuidados
de acordo com o estado da arte e
a gratuitidade no momento dessa
prestação, porque os portugueses
já pagam directamente cerca de
36% dos cuidados de saúde que
recebem.
Sabemos que os sistemas de
base pública, financiados por
impostos e de cobertura universal são os que têm um melhor
desempenho, quer em termos
de resultados (traduzidos em
ganhos em saúde), quer em
termos de eficiência na utilização
dos recursos disponíveis quer
ainda em termos do seu impacto
no desenvolvimento social e

económico dos países.
De facto, um estudo recente
publicado por um grupo de
investigadores pertencentes a
varias instituições universitárias
americanas e inglesas (Comparative Performance of Private
and Public Healthcare Systems
in Low- and Middle-Income
Countries: A Systematic Review
- Basu, S. et al – PLoS Medicine
Vol 9 nº 6 de Junho de 2012) veio
comprovar que o sector público
é em regra mais eficiente e mais
confiável do que o privado e que,
quando se cria uma dinâmica de
competição para o financiamento
disponível, ocorre em regra um
desvio de recursos e profissionais
para os privados, a que se segue a
redução de orçamentos e pessoal
nos serviços públicos com a
correspondente
repercussão
na limitação da prestação de
serviços, o que nos deve levar a
questionar o actual modelo de
decisão politica em Saúde.
E não por acaso, dos 30 países com
maior índice de desenvolvimento
humano (Human Development
Index 2012 - ONU) mais de 3/4
têm sistemas da saúde gerais
e universais, financiados por
impostos ou seguros públicos.
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qualidade do sistema.

Também a Organização Mundial
de Saúde afirma, no seu
Relatório Mundial de Saúde de
2010, que o acesso à prestação de
cuidados de saúde não deve ser
causa do empobrecimento dos
cidadãos e que é dever de cada
estado garantir que os cuidados
fornecidos são adequados à
cobertura das necessidades em
saúde das populações.
Deste modo, no actual contexto
de acentuada carência de
recursos financeiros devemos
cada vez mais balizar as nossas
decisões de investimento em
critérios de racionalidade e
de custo beneficio. Por isso,
centraremos a nossa intervenção
no sistema hospitalar público.
Quanto ao sector hospitalar
social e privado, o seu estatuto
deve estar definido através da
existência de regras que impeçam
a promiscuidade entre este e o
sector público, clarificando as
relações entre ambos os sectores.
Pensamos que lhe deverá
caber um importante papel
complementar das Instituições
públicas, contribuindo assim
para a estabilização de um
sistema de prestação de cuidados
que
forneça
os
melhores
serviços disponíveis e torne
mais transparente a alocação
de recursos, feita actualmente
de forma aleatória e sem que
daí tenha resultado qualquer
contribuição relevante para a
melhoria da eficiência ou da
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A missão do Hospital
A principal missão de um
Hospital é a de prestar cuidados
diferenciados e de qualidade,
de
forma
económicamente
sustentável, a quem deles precisa.
Deste modo, o Hospital deve
actuar não só na vertente
assistencial, como local de
acolhimento de quem dele
necessita, mas também na
formação dos seus profissionais.
Ao Hospital não deve ser
atribuído um modelo de actuação
exclusivamente tecnológico, distanciado da comunidade, sendo
desejável a definição de uma
carteira de serviços que se vai
concretizar através do conjunto
de actos dirigidos à pessoa
doente. O Hospital deve ser
parte constituinte da malha de
integração dos cuidados a prestar.
Deve ser recusado o modelo
dirigido preferencialmente à
doença aguda e que é responsável
por uma significativa parcela da
ineficiência.
A transparência nos processos
de decisão, o respeito pelos
princípios éticos, a centragem
nos cidadãos e a competência
na gestão são características
nucleares que devem estar
reflectidas nos valores e princípios da prestação de cuidados
de saúde.
A concretização da missão
do
Hospital
deve
ser
prosseguida com a participação
activa dos profissionais e
dos
restantes
stakeholders,
através
nomeadamente
do
estabelecimento de um compromisso com os seus utilizadores.
É de especial importância
que se registe que a missão
de um Hospital não poderá
ser cumprida se não forem
atendidas as especificidades do

meio geográfico e social em que
está inserido.
A Organização do Hospital
A realidade actual é caracterizada
por rápidas mudanças quer
a nível da estrutura populacional, quer na dimensão do
conhecimento
cientifico
e
tecnológico quer nas próprias
expectativas que os cidadãos e
os decisores políticos têm sobre a
prestação do Hospital.
Há por isso que proceder a
mudanças relevantes na sua
organização interna.
Estas mudanças deverão realizar
–se de acordo com os seguintes
princípios:
1 – Devem ser adoptadas as
estratégias organizativas que
promovam a melhoria contínua
da qualidade dos cuidados
prestados nos Hospitais, o
que implica necessariamente
uma alteração à forma como
os hospitais têm vindo a ser
estruturados.
2 – Será reforçada a capacidade
estratégica dos Hospitais através
do envolvimento dos principais
stakeholders na gestão, para se
conseguir uma maior integração
do Hospital nas comunidades
que serve, bem como uma
maior responsabilização das
comunidades no seu desempenho.
3 – As modalidades de gestão
a adoptar deverão ser descentralizadas e participadas. Devem
ser desenvolvidos processos
integrados de prestação de
cuidados de saúde .
4 – Devem ser criadas estruturas
intermédias de gestão, dotadas
de conteúdo funcional definido e
autonomia real, concretizando a
intenção de uma descentralização
efectiva da decisão e execução da
actividade assistencial.
5 - Estas estruturas intermédias

de gestão, dotadas da necessária
autonomia organizativa, contratualizam com o Conselho de
Administração do Hospital um
contrato-programa anual. A sua
gestão poderá ser assegurada
por um médico, um enfermeiro
e um gestor, devendo caber ao
médico o papel de coordenador.
6 - O Hospital deve ser
organizado em unidades integradas multidisciplinares, em
detrimento da organização tradicional em serviços monovalentes.
A
selecção
das
unidades
específicas a desenvolver procurará, naturalmente, rentabilizar
capacidades e recursos existentes, mas deverá responder
prioritariamente às necessidades
locais e gerais
7 - Estas estruturas serão
monitorizadas nas várias dimensões da sua actividade –
resultados, qualidade, financeira,
- e ser objecto de uma avaliação
contínua.
8 – Para isso será dada relevância
à organização de um registo
clínico de qualidade e fiável
que permita não só a realização
destas avaliações mas também de
estudos clínicos e investigação.
A prioridade irá para o
desenvolvimento de métodos de
registo clínico electrónicos que
acompanhem o doente no seu
contacto com o sistema.
9 – Devem ser também reorganizados os sistemas de
informação, que deverão ganhar
coerência e ser devidamente
aferidos, de forma a permitir
o conhecimento da realidade
e a permitir compará - la com
padrões já definidos e cujo acesso
e utilização sejam fáceis.

de politicas e estratégias de
qualidade clínica e de gestão
baseadas na liderança clínica,
que pretende estimular os
profissionais
de
saúde
a
assumirem o seu papel central
no
planeamento,
execução
e controle de qualidade da
prestação de cuidados.
É um processo de mudança de
atitudes e comportamentos,
que se manifesta em formato de
baixo para cima, e que pretende
a alteração do actual modelo
burocrático e administrativista
de gestão dos Hospitais para
outro modelo caracterizado pela
liderança clínica e pela prática
multidisciplinar, estabelecendo
parcerias activas com os restantes
interessados e em especial com
os doentes.
Pretende – se assim incluir os
profissionais na globalidade
dos processos que ocorrem no
interior de uma organização tão
complexa como é o Hospital,
tendo em conta não só a
necessidade de garantir uma
maior autonomia técnica mas
também o estabelecimento de um
equilíbrio entre os resultados e a
gestão dos recursos disponíveis.
A governação clínica é a pedra
central para o sucesso da
construção de um novo tipo de
Hospital, mais eficiente e evoluído
técnica e organizativamente, em

que se concretize a mudança
radical dos padrões de gestão,
actualmente muito afastada das
funções centrais do Hospital e
almejando apenas cumprir o
orçamento atribuído.
É necessário que nos recentremos
na missão nuclear do Hospital, e
que é a prestação de cuidados de
saúde de qualidade aos todos os
doentes que deles necessitem, e
compreender que só podemos
melhorar ao mesmo tempo
desempenhos e gastos em saúde
em contexto de excelência clínica.
Naturalmente que este desiderato
pressupõe a quebra de barreiras
entre gestão, profissionais e a
comunidade que o Hospital deve
servir. Para que seja possível
implementar este processo tornase necessário promover:
1 – A descentralização da decisão
através da criação de órgãos de
gestão intermédia.
2 - A criação de equipas multidisciplinares que incorporem as
competências e recursos necessários para cumprir as tarefas pré
determinadas.
3 - O estabelecimento de efectivos mecanismos
de
regulação
clínica, baseada
em
processos
de auditoria e
de garantia de

A governação clínica nos
Hospitais
A governação clínica é um
processo de desenvolvimento
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qualidade, concretizados através
do cumprimento de standards
mínimos.
4 – A circulação de informação
sobre os resultados esperados
e os que foram efectivamente
conseguidos, identificando as
razões dos desvios.
5 - O envolvimento dos doentes e
da comunidade nos processos de
monitorização das actividades,
reformando
a
composição,
funções e competências exigidas
aos membros dos Conselhos de
Administração, fazendo incluir
nos mesmos membros não
executivos que representem a
comunidade e os doentes.
6 – Uma liderança organizativa
e clínica forte, empenhada no
processo de governação clínica.
7 – O compromisso e a disponibilidade para aperfeiçoar os
desempenhos através da investigação e divulgação das boas
práticas e da eficiência clínica
8 – O reconhecimento da importância da identificação do risco
clínico
9 – A procura das opiniões e
a resposta às expectativas dos
utentes pela uso da informação
clínica.
10 – A utilização da informação
para
o
planeamento
e
monitorização dos processos de
governação clínica.
A Rede Hospitalar
A rede hospitalar (número de
hospitais, a sua localização e
tipologia) deve ser definida
como um sistema integrado que
presta cuidados de saúde muito
específicos.
Deve ser pensada e organizada
de uma forma coerente e assentar
nos princípios da racionalidade,
da eficiência e da partilha de
competências e recursos.
Cada hospital deve ter uma área
geográfica e populacional de
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influência e ver definido um perfil
específico na área assistencial,
articulando - se com os cuidados
de saúde primários, com outras
instituições hospitalares e com a
rede de cuidados continuados.
A rede Hospitalar deve ser
planeada em função do perfil
assistencial
definido
para
cada Hospital e também das
necessidades identificadas em
cada região.
São objectivos fundamentais da
Rede Hospitalar:
1 - Assegurar a prestação de
cuidados de saúde de qualidade,
no tempo adequado, de acordo
com o estado da arte e com
as necessidades de saúde
identificadas.
2 – Permitir que as instituições
disponham dos recursos humanos
qualificados, dos meios técnicos
adequados e de condições físicas
de trabalho e de permanência,
para os profissionais e para os
doentes e familiares, em condições
de conforto e de respeito pela sua
dignidade.
3 - Aplicar os princípios da
eficiência e da racionalidade,
impedindo
a
multiplicação
desnecessária de recursos e o
desperdício dos meios.
4 - Promover o equilíbrio entre
a proximidade da prestação
de cuidados e a existência da
dimensão adequada à aquisição
de experiência e de capacidade
profissional, em prol da melhoria
da qualidade, da formação
contínua e da participação em
projectos de investigação, em
particular para as áreas de
actividade que exijam uma maior
diferenciação de meios humanos
e técnicos.
5 – Planear e definir o numero,
localização e perfis dos Hospitais
com base em critérios técnicos
e científicos rigorosos que
sirvam objectivos em saúde, a

definir com a participação das
organizações competentes.
6 - A rede hospitalar, bem
como o perfil atribuído a cada
hospital, devem permanecer
estáveis por períodos temporais
alargados que permitam o
desenvolvimento de projectos
consistentes e o acolhimento
da evolução previsível das
necessidades das populações,
decorrente
das
alterações

demográficas, epidemiológicas
ou outras.
7 – Garantir que a efectiva
capacidade de resposta de
cada Hospital é considerada,
em detrimento de um modelo
que contribua apenas para
desorganizar
as
condições
existentes no terreno, desprovido
de
qualquer
sustentação
metodológica ou prática e sem
condições de exequibilidade.

8 – Observar e respeitar
as condições locais e/ ou
regionais em que o Hospital
se insere, considerando as
condições
socioeconómicas
e de desenvolvimento da
comunidade que deve servir,
evitando sempre que possível
deslocações de doentes que os
afastem do seu meio ambiente e
que determinem consequências
gravosas para a sua vida familiar
ou a sua capacidade económica.
9 – Garantir que as comunicações
e a circulação de doentes
entre Hospitais se realizam
de
forma
multidireccional,
eliminando – se o actual modelo
unidireccional em vigor. A forma
de comunicação entre Hospitais
deve ser uniformizada, para que
seja possível manter idêntica
capacidade de avaliação e de
actuação
perante
situações
semelhantes.
10 – Dar um maior ênfase às
funções de base territorial
e
ao
estabelecimento
da
complementaridade de acção
entre as Instituições, cuja
partilha de competências e
meios técnicos com vista a uma
maior integração dos cuidados a
prestar ao doente deve constituir
o padrão a estabelecer.
As Redes de Referenciação
Hospitalar
Uma rede de referenciação
Hospitalar não pode ser definida
apenas com base em plataformas
ditas de diferenciação, estanques
e com os doentes a deslocar - se
em trajectos de sentido único
ou constituir – se como uma
espécie de carta para a alocação
de recursos humanos ou
equipamentos de saúde.
Outra dificuldade reside no
facto de as redes actualmente
definidas serem organizadas
por uma única patologia, o que

quase impossibilita a prestação
de cuidados de uma forma
integrada a doentes portadores
de múltiplas patologias.
A constituição de redes de tipo
matricial para a prestação de
cuidados deve ser concretizada
através de um conjunto de
Instituições de media dimensão
distribuídas pelo território, que
vão beneficiar grande parte da
população, em detrimento da
concentração do investimento
em grandes Hospitais que
vão beneficiar apenas uma
parte da população (conforme
preconizado pela Organização
Mundial
de
Saúde
num
documento publicado em 2005
sobre a organização dos serviços
de saúde).
Em suma, o conceito a adoptar
deve ser o da rede de referência
matricial em detrimento do
centro de referência instalado
num contexto de plataformas de
orientação centrípeta.
Desta forma será possível
garantir a melhor utilização
possível dos recursos e difundir
conhecimentos e competências,
com o necessário impacto
positivo sobre a qualidade da
prestação.
Na constituição das Redes
de Referenciação devem ser
considerados
os
seguintes
pontos:
1 - A rede deve garantir a
atribuição da responsabilidade
pela prestação de cuidados
integrados
aos
doentes,
permitindo satisfazer de forma
eficiente as necessidades de cada
um deles.
2 – Terá um funcionamento
baseado na colaboração, na
partilha de recursos e na
complementaridade da acção,
sendo os movimentos de doentes
efectuado em vários sentidos, de
acordo com as necessidades.
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com periodicidade pelo menos
anual e devem ser avaliados os
resultados da formação através
de processos de avaliação do
desempenho
que
permitam
aferir o nivel da aprendizagem
alcançado e o tipo de competências
adquiridas.
Estes aspectos prendem - se com
os da investigação clínica, que
deve ser conduzida tendo em
vista os aspectos formativos de
responsabilidade individual e
institucional.
3 – As instituições devem estar
equipadas em meios técnicos
e humanos com diferenciação
necessária para satisfazer as
necessidades identificadas em
cada região.
4 – As redes deverão adoptar um
modelo matricial e ter carácter
funcional,
promovendo a
obtenção de sinergias e a efectiva
complementaridade entre as
instituições.
5 – Todas as decisões sobre a
localização de equipamentos
ou dotação de meios humanos
serão baseadas em critérios
de racionalidade técnica, nas
necessidades identificadas e nas
capacidades já instaladas no
terreno.
A formação e a investigação
cientifica no Hospital
A formação dos profissionais
de saúde é um pilar essencial
na dinâmica e na qualidade de
funcionamento dos hospitais.
Ela é fundamental para garantir a
qualidade dos cuidados de saúde,
para actualizar os contextos de
trabalho e a organização dos
serviços, e assume um papel
central na política de gestão dos
recursos humanos.
Pretende – se fundamentalmente
desenvolver as competências e
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capacidades para o exercício das
profissões de saúde, permitindo
estimular o profissional a sentir a
sua importância e o seu papel no
colectivo.
Os processos de formação
devem, desde a formação básica
ao ensino pós-graduado, estar
centrados no desempenho e
na decisão clínica, de forma a
obter melhorias significativas
na qualidade e na eficiência da
prestação de cuidados e também
uma maior percepção da sua
correlação com a organização e
gestão dos serviços do Hospital
e com a própria sustentabilidade
do SNS.
As estratégias de formação devem
ser adoptadas internamente nos
serviços e/ou departamentos,
através de mecanismos de
estimulo às suas direcções para
o seu desenvolvimento como
por exemplo a sua inclusão nos
processos de contratualização
interna.
A formação deve ser utilizada
também como uma ferramenta
de gestão de recursos humanos,
treinando os profissionais para
as tarefas que o Hospital e a
população precisam de ver
realizadas.
As matrizes de competências
necessárias devem ser definidas

A
investigação
clínica
é
indissociável da boa prática
médica e deve fazer parte da
actividade de qualquer Serviço de
saúde, tendo em conta que a rápida
evolução dos conhecimentos
científicos e tecnológicos obriga
os profissionais a conhecer bem
o estado da arte da respectiva
área, para o aplicar na sua
prática diária e a progressão
dos profissionais na respectiva
carreira está em regra associada
ao aumento da responsabilidade
em relação à actividade científica
e de investigação.
Em alguns serviços com escassez
de profissionais e sobrecarga
assistencial a disponibilidade
para a actividade científica é em
regra muito reduzida. No entanto,
a falta de recursos humanos
e financeiros não é o único
constrangimento à investigação.
As regras de provimento
em lugares da carreira ou
o clausulado dos contratos
individuais de trabalho não
valorizam suficientemente a
investigação clínica.
Assim, as futuras avaliações do
desempenho médico devem
incluir
a
valorização
das
actividades de investigação e de
participação na formação pré
e pós-graduada de modo mais

relevante.
A investigação deve por isso ser
valorizada como um investimento
no processo assistencial e no
desenvolvimento do modelo
organizativo hospitalar, quer
em termos de qualidade quer de
ganhos em saúde.
A realização destas actividades
pressupõe a existência de uma
estrutura no Hospital que a
enquadre, e ela pode ter a forma
de um Centro de Investigação
ou de uma Comissão de
Coordenação, que se ligará às
estruturas semelhantes de outros
Hospitais e às Universidades.
Pressupõe igualmente a alocação
de tempo do respectivo horário
de trabalho dos profissionais para
esta actividade.
O financiamento do Hospital
Trata –se de uma matéria de
grande controvérsia, sabendo
– se que o modelo actual está
esgotado e conduziu a resultados
desastrosos não só ao nivel do
aproveitamento dos recursos mas
também pelos constrangimentos
que induziu no Hospital público.
O processo de empresarialização
veio agravar um já de si
desequilibrado modelo através
do qual as Instituições têm sido
recorrentemente subfinanciadas,
redundando na criação de
constrangimentos relevantes ao
desenvolvimento da sua missão.
O que propomos nesta matéria é
o seguinte:
1 – Revisão dos procedimentos
de avaliação do valor de
financiamento do Hospital tendo
em conta o perfil assistencial
previsto
2 – Igualdade de tratamento, em
termos do montante atribuído
às diferentes Instituições, para
actos clínicos idênticos.
3 – Revisão do valor dos GDHs e
atribuição de um valor específico

aos GDAs para efeitos de calculo
do valor total a atribuir ao
Hospital
4
–
Financiamento
por
orçamentos de base 0 e de
periodicidade anual.
5 – Estabelecimento de preços
compreensivos
por
doente
tratado, tendo por referencial
os valores previamente obtidos
para os GDHs e GDAs
6 – A dotação de cada Hospital
com os meios financeiros
necessários
à
concretização
dos objectivos que lhe estão
atribuídos, numa lógica de
contratualização, autonomia de
gestão e avaliação rigorosa dos
resultados.
Considerações finais
A reforma dos Hospitais é um
processo que permitirá não
só recentrar o seu modelo de
funcionamento como também
garantir a sustentabilidade do
sistema de prestação de cuidados
de saúde.
As alterações a efectivar abrangem
o modelo de gestão, a organização
interna, a constituição de uma rede
de hospitais com definição dos
respectivos perfis assistenciais, a
garantia de cuidados diferenciados
de proximidade e a reactivação
das actividades de formação
e investigação, a concretizar
através de um novo modelo de
financiamento.
Neste contexto têm que ser
repensados
e
actualizados
os modelos de avaliação do
desempenho e de auditoria
interna dos Hospitais, a partir da
renovação dos sistemas de recolha
e tratamento de informação,
permitindo deste modo a
melhoria contínua da qualidade
e da eficiência e a comparação
entre diferentes modelos de
funcionamento do Hospital com
base em padrões conhecidos.

Devem ser alterados os actuais
modelos rígidos de organização
hospitalar,
centrados
no
Serviço monoespecializado e
na prestação de cuidados de
forma descoordenada e dirigidos
sobretudo à doença aguda, para
outro que permita a focagem
nos processos integrados de
diagnóstico
e
tratamento,
defendendo o interesse do
doente, através da constituição de
estruturas multidisciplinares.
É também fundamental privilegiar
o desenvolvimento de processos
de
partilha
e
colaboração
entre Hospitais, tornando - os
efectivamente complementares e
sinérgicos.
Pretende – se ainda estimular
a evolução do conhecimento
cientifico e técnico, transformando
o Hospital numa plataforma
tecnológica evoluída.
Outro aspecto essencial desta
reforma é a alteração do modelo
e dos processos de gestão,
que deverá ser participada,
transparente e balizada pela
racionalidade e pela focagem na
missão fundamental do Hospital,
que é cuidar de pessoas doentes.
A centralidade do cidadão doente
no sistema, a satisfação das suas
necessidades através da prestação
de cuidados de qualidade e a
obtenção de ganhos em saúde
de
forma
económicamente
sustentável são alguns dos
objectivos
fundamentais
a
atingir com a reforma do sistema
hospitalar.
Sem ela não será possível garantir
a manutenção dos princípios
fundacionais do Serviço Nacional
de Saúde, nomeadamente a
universalidade, a equidade no
acesso a cuidados de qualidade
e a gratuitidade no momento da
prestação.
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Carreiras Médicas II:
o renascer de uma nova aurora

Razões editoriais aconselharam que esta reflexão sobre as Carreiras Médicas fosse desdobrada
em 2 partes. Na I Parte, publicada no número anterior, descrevi as circunstâncias que, no decurso
do tempo, foram erodindo o prestígio e a credibilização das Carreiras Médica nos modos que nos
trouxeram até aqui. Porque constituem as bases de sustentada acreditação do SNS, importa que
saibamos recuperar a qualidade, prestígio e dignidade de todas as etapas e tempos das Carreiras
Médicas. É este o tema desta segunda parte do texto original.

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 de 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
68 | Dezembro | 2012

de Renascer de uma Nova Aurora.
Nesta encruzilhada do percurso,
não vislumbro mais que dois
atalhos possíveis.
O primeiro é o da, resignada
e acomodada, continuação da
vereda que nos trouxe até aqui.
É minha convicção que, pelo
agora exposto, além do seu
penoso arrastar até à total
descredibilização do Processo,
nada mais poderemos esperar
desta opção.
Saliento que, nestas circunstâncias
claramente
descredibilizadoras
de Médicos, Modelo e Instituições,
seremos nós que estamos a
oferecer aos Decisores Políticos a
fundamentação para a oficialização
da extinção das Carreiras.
Interrogo-me, ainda, se ao abrigo
destas dificuldades, preferiremos
continuar a procurar acolhermonos atrás das tradicionais soluções
burocrático-administrativas

que, invocando eufemísticas
clarificações, escondem desajustados, artificiais e acomodados
facilitismos.
Quero acreditar que não, que
nenhum de nós estará disponível
para, alijando responsabilidades,
continuar a esconder-se sob
sub-reptícias bengalas administrativas e, ao contrário, enfrentar
com determinação e coragem a
plenitude da responsabilidade
de análise, apreciação crítica e
decisão.
Com esta certeza, defendo
como alternativa a grandeza de
assumir, com coragem moral e
profissional, a decisão de fazer
inverter o percurso, trazendo-o
de volta aos patamares éticos de
rigor, dignidade e prestígio.
Esta é, seguramente, uma opção
mais complexa.
Todavia, apoiando-me na experiência do passado, direi que a

solução não será difícil porque,
mais que procurar novas
estratégias, bastará que saibamos
resgatar, tanto na substância
como na forma, o espírito inicial
das perspectivas e dimensões das
Provas e Concursos.
Quero com isto dizer que
importará recuperar as Circunstâncias do Modelo que, assentes
em princípios de rigor clínico e
atitudes concordantes com a ética
da responsabilidade, já foram
substância normativa dos tempos
avaliativos dos Concursos das
Carreiras Médicas.
Não se pense, contudo, que estou
a defender uma atitude passadista
e a querer regressar aos tempos
em que, à semelhança do que
acontecia no Porto e em Coimbra,
os Concursos dos Hospitais
Civis e as Provas Académicas da
Faculdade de Medicina de Lisboa
paravam a cidade.
Fique claro que estou, apenas e
tão só, a propor a recuperação de
estratégias de responsabilidade,
princípios de seriedade e atitudes
de exigência e rigor com que
estas Provas foram entendidas,
por Júris e Candidatos, desde o
período da sua concretização em
Portugal até à passada década de
90.
Dir-se-á que a situação era
fruto dos valores que regiam
as Sociedades desses tempos
que, no domínio médico e
independentemente
da
sua
diversidade,
não
soubemos
guardar.
Reconheço a perspectiva social
e política da questão, mas não
aceito a inevitabilidade, que
alguns insistem em defender, do
persistente recurso a soluções
fáceis, comodistas e, por isso,
iníquas face aos princípios
em causa e aos objectivos
pretendidos, que mais não fazem
que evidenciar a nossa falta de

capacidade, se não de vontade,
para corrigir o rumo.
Neste período, que acredito
possa ser de efectiva mudança
legitimada pelo recente reforço
expresso pelas Tutelas, penso que
será através de diferentes culturas
e atitudes que recuperaremos o
respeito e credibilidade perdida.
Culturas da qualidade de processos e de atitudes conducentes
à valorização e reconhecimento
do mérito, cumpridas através
princípios de ordem ética, profissional e académica, sustentados pelo nuclear do respeito
democrático que cada um deve a
si mesmo e aos outros.
Admito a turbulência imediata
que esta sugestão possa provocar
em alguns espíritos porque,
apesar de simples até por
dispensar relevantes alterações
da Letra da Lei, terá repercussões
tais que, mais que uma revisão,
poderá vir a consubstanciar
uma
renovação
fundacional
dos Concursos das Carreiras
Médicas.
Atendendo às resistências próprias de todos os processos de
mudança, importará ponderar
sobre condições e circunstâncias
adequadas à minimização dessas
reacções.
As condições são as da essência
clínica das Provas, passando as
circunstâncias pela natureza e
capacidade de intervenção dos
Júris.
Júris que, enquanto peça nuclear
de todo o processo, devem
integrar os melhores dos melhores
e ser Únicos a nível Nacional, por
Época e Área Clínica.
Às Individualidades que os
constituirão, consensuais pelos
valores e circunstâncias da
sua condição humana, verticalidade de conduta, isenta
e
reconhecida
competência,
bem como frontal e coerente

assunção de responsabilidades,
caberá a missão de conduzir
os tempos públicos das Provas
com absoluta liberdade de
intervenção.
Assentes nos textos curriculares
e sob princípios claramente
explicitados,
esses
tempos
públicos deverão consubstanciar
abertos e firmes debates clínicos, naturalmente livres das
asfixiantes, desresponsabilizadoras e burocráticas grelhas classificativos que urge erradicar deste
domínio.
Será através destas consistentes
discussões que os Candidatos
poderão afirmar e fazer valer,
quanto à substância e forma, as
suas capacidades, competências
e atitudes consistentes com o
princípio de que o rigor da prática
exige conhecimento, abertura
de espírito a novas maneiras
de pensar e de fazer, inerentes à
evolução do conhecimento e às
inovações e evoluções técnicas
que as modernas tecnologias vão
introduzindo na nossa actividade
diária.
Nestas circunstâncias, recuperando a condição e espírito iniciais,
regressaremos à efectiva dimensão clínica das Provas onde,
sob condições de soberana
liberdade de decisão, os Júris
estarão em condições de analisar,
segundo princípios e parâmetros
devidamente explicitados, criteriosa e uniformemente todos
os Candidatos, estabelecendo
uma
ordenação
sustentada
de qualidade a nível nacional,
restaurando
o
respeito
e
credibilidade médica, social e
política das Provas e Concursos.
Fundamentações
académicas,
precisas e detalhadas, credibilizarão o rigor das decisões de cada
Membro do Júri, legitimando
sólidas e genuínas ordenações
dos Candidatos.
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Esta mesma consistência da
valorização objectiva da discussão, será procedimento elementar
para esclarecer, eventuais e
legítimas, dúvidas levantadas por
alguns dos Candidatos. Assim
fazendo, a solidez da resposta
será motivo bastante para
impedir o arrastar infindável das
Provas e Concursos.
Em termos estratégicos, mérito
relevante, e não de somenos
importância, implícito a este
modelo é o de acordo com
objectivos Tutelares, a ordenação
dos Candidatos espelhar, directa
e substantivamente, uma seriação
nacional de acreditação dos diversos
Serviços e Instituições.
Dir-se-á que estou a propor
algo de utópico e, como tal,
irrealizável.
Desde logo pelo que parece ser a
dimensão hercúlea da tarefa, em
termos de tempo, esforço físico e,
fundamentalmente, capacidade
para incentivar discussões e
competência para julgar e bem
avaliar os Candidatos.
Reconhecendo as óbvias e
responsáveis dificuldades, recuso o princípio da sua inexequibilidade, até porque os
tempos que vivemos, não sendo
compagináveis com comodismos,
são claros quanto à necessidade da
assunção, absoluta e transparente,
de responsabilidades individuais
e institucionais.
Este é, de facto, o momento,
eventualmente derradeiro, de
assumirmos o compromisso de
institucionalizar a tão reclamada
meritocracia
que,
favorecedora do reconhecimento do
mérito individual, passe a
dominar, nos tempos e modos,
ambientes onde agora impera
os desresponsabilizadores e
burocráticos facilitismos.
Acresce que com a retomada
normalização das Carreiras,
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a nossa dimensão nacional
favorecerá um número de
Candidatos por Área Clínica e
Época que, não o negligenciando,
favorece realisticamente esse
compromisso.
É meu entendimento que este
é um esforço a ser entendido
por todos - Júris, Candidatos,
Tutelas, Sociedades Científicas
e Instituições - como espírito
de missão, vector estrutural
de reforço e cardeal para a
recuperação do modelo original.
Entendo por isso que, neste
dealbar de Uma Nova Aurora,
Júris Nacionais Únicos serão um
elo fortíssimo para a renovação
estrutural das Carreiras Médicas
reforçando, através da linear
fiabilidade de critérios, rigor
metodológico e uniformidade da
avaliação, a tão procurada solidez
sustentada da credibilidade das
Provas e Concursos.
Este meu sentir, antigo (Titulação
Única:
Que
Perspectivas?.
Arq. Port Cirurgia; 2000)
e
repetidamente
afirmado
(Cirurgia
Geral:
Rotas
e
Destino. Rev. Soc. Port. Cirurgia;
2011); (Cirurgia Geral: O Fogo
de Prometeu. Rev. Soc. Port.
Cirurgia; 2012), é reforçado pelo
incidente que justifica estas linhas
de reflexão e o entendimento de
que vivemos tempos únicos para a
sua necessária recuperação.
Neste domínio, eventualmente
mais que em qualquer outro,
quando se prova o sabor da
qualidade torna-se inaceitável o
da banalidade resignada independentemente das roupagens com
que o pretendam justificar.
É nesta base de entendimento
que julgo ser este caminho que,
interiorizando a credibilização
do Modelo nos irá permitir
recuperar
capacidades
que,
reconhecedoras
do
mérito,
reforçarão a certificação dos

Títulos, a acreditação das
Instituições e, naturalmente, a
recuperação do respeito e dignidade das Carreiras Médicas.
Sei que se trata de um tema
difícil na substância, complexo
na abordagem e delicado na
concretização, desde logo pela
reclamada chamada do problema
para o domínio amplo e aberto do
exercício clínico e, depois, para
o da responsabilidade plena da
decisão.
Porém, chegados a este ponto
da análise do problema, questão
relevante é a de saber se ainda
temos Personalidades Clínicas
competentes e responsavelmente
determinadas para, com vontade,
assumirem o compromisso da
mudança?
E, sem qualquer hesitação, não
tenho dúvidas em afirmar que
sim.
Cumprido por Homens Sérios,
este renovado projecto fundacional das Provas e Concursos,
não pode deixar de passar pela
recuperação da pundoronosa
atitude construtiva com que
todos, envolvidos em ambos
os lados do Processo, iremos
retomar a base nuclear de
acreditação que sedimentaram as
Carreiras Médicas.
É este fundamentado sentimento
de esgotamento definitivo da
actual metodologia dos tempos
avaliativos que, por dever de
consciência, coerência intelectual
e convicção da justeza do princípio,
justifica este contributo para a
reflexão que urge fazer a propósito
da recuperação da excelência do
modelo da dignificação e prestígio
da essência, objecto, processo e
modelo das Provas e Concursos,
indispensáveis à requalificação
das Carreiras Médicas, inerente
ao indispensável exercício do
reconhecimento do mérito e à
qualificação de Profissionais,

único suporte sólido do nosso
Sistema de Saúde.
A tudo isto acresce a autoridade
moral de, não podendo ser parte
interessada no processo, não
haver qualquer outro tipo de
interesses que me possam vir a
ser atribuídos.
São pesadas as responsabilidades
que pesam sobre os ombros dos
Tutelares Decisores Médicos
Portugueses, mas sei que, tal
como citei de início e agora
repito, … não haverá obstáculos
…, por muito diversos que sejam
dos que em 1961 preocupavam
os Autores do Relatório Sobre
as Carreiras Médicas … que não
possam ser ultrapassados … desde
que … graças à colaboração dos
interessados resultem benefícios para
a Medicina e para a Nação ….
Importante é que na procura de
respostas para problemas de hoje,
saibamos encontrar soluções de
rigor que respeitem princípios,
objectivos e compromissos centrais
e antigos.
Carreiras Médicas e Sistema
Nacional de Saúde são temas
que nos são particularmente
gratos pela eficiência que
umas
trouxeram
para
o
desenvolvimento qualitativo do
outro.
Assentes em princípios estruturantes e sólidos, cumpridos
através de modelos dinâmicos,
exigem permanente análise e
serena reflexão que, em minha
opinião, urge iniciar com coragem
e sem margem para hesitações.
Porque acredito que motivação,
mérito, responsabilidade e interesse
colectivo não são conceitos
que os nossos tempos tenham
esvaziado de conteúdo, quero ter
a esperança de podermos estar
a viver o renascer de uma Nova
Aurora.
Termino com três registos de
esperança. O primeiro, será

o de que esta nota
possa
merecer
um
minuto de atenção dos
Órgãos Tutelares de
Decisão – Colégios das
Especialidades,
Ordem
dos Médicos e Ministério
da Saúde –, bastante para
inquietar espíritos e motivar
alguma reflexão.
O segundo, para recordar
que a dignidade de qualquer
Projecto e Modelo passa pelo
rigor
credibilizador
dos
seus
criteriosos
processos
avaliativos, favorecedores da
evidência, clara e inequívoca,
de capacidades, competências e
justo reconhecimento do mérito.
O terceiro é de expectativa que
todos, Ministério da Saúde,
Médicos e Ordem, Colégios das
Especialidades e Sociedades
Científicas, possam reconhecer a
importância da necessidade do
regresso aos Concursos Clínicos, com
tempos públicos em que, através
de sólidos e abertos debates, os
Candidatos possam expressar
capacidades e competências
capazes de evidenciar e fazer
reconhecer o mérito do valor do
saber, do fazer e do pensar.
Sei que no momento actual este
não será, porventura, o tema
mais importante de discussão
sobre o futuro do SNS.
Mas é, seguramente, uma questão
cuja decisão será marcadora
da vontade, determinação e
qualidade como conseguiremos
recuperar a acreditação das
Carreiras Médicas, a certificação
dos seus Títulos e Graus e, por
inerência, a qualificação do SNS.
Optimista, por natureza ou
dever de ofício, mesmo nos mais
esconsos e turvos ambientes
não quero deixar de continuar
a procurar a luz da esperança,
permitindo-me
continuar
a sonhar em ver recuperar,

ntos

os Sa

Cid d

nesta
última
eventual
oportunidade, a dignidade e
respeito pela qualificação clínica
e dimensão técnica e científica
de onde nunca deveríamos ter
deixado sair as nossas Carreiras
Médicas.
Vivemos tempos críticos numa
sociedade deprimida e resignada
à aceitação cómoda do fatalismo.
Mas sei também que, como
País que deu novos mundos ao
mundo, iremos saber encontrar o
caminho.
É nesta perspectiva que recupero
a ideia de João Cid dos Santos
com que titulo o texto, quando
dizia, talvez agora com maior
força de razão do que em 1949,
que é chegado o tempo em que
é necessário que “ … surja uma
nova geração de Navegadores,
desta vez imóveis, mas com asas no
Espírito, pois só assim poderá nascer
uma Nova Aurora…”.
Quero continuar a ter a esperança
de que seremos capazes de estar
à altura do exemplo e cultura de
responsabilidade que recebemos
dos nossos Maiores …
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José M. D. Poças
Médico

In Memoriam de um saudoso Prémio Nobel Português:

Os ensinamentos da arte de bem viajar II
Publicamos nesta edição a segunda e última parte deste artigo da autoria do médico José Poças
IV)- A gaveta sem fundo da
secretária do Sr. Ministro da
Saúde
“… um homem não é infeliz
porque tem ambições, mas
porque elas o devoram…” (sic.)
(Montesquieu, 1689-1755)
O Ministério da Saúde temse desdobrado em inúmeras
iniciativas, encomendando às
mais diversas entidades vários
estudos em catadupa, sem que
se percecione, afinal, como é que
realmente estes o influenciam
nas suas decisões, dado que
parece não existir um verdadeiro
fio condutor com o mínimo de
coerência no seu substrato, ao
ponto de se suspeitar que só
têm servido afinal para entreter
a opinião pública, já que têm
sido
invariavelmente
como
que colocados numa gaveta
sem fundo de uma qualquer
secretária de um dos seus
gabinetes. Ainda por cima,
ficando-se com a sensação nítida
de que existe subjacente uma
certa estratégia oculta definida
de modo preconcebido, quiçá,
72 | Dezembro | 2012

a da destruição, por falta de
condições sérias de viabilização,
do próprio SNS.
Foi assim com o inventário dos
recursos médicos dos hospitais
públicos, com a carta de
especialidades hospitalares, com
a rede de urgências hospitalares,
com o estudo das acessibilidades
aos
cuidados
diferenciados
hospitalares, ou mais recentemente, com o polémico parecer
da Comissão Nacional de
Ética para as Ciências da Vida
(CNECV).
Frequentemente,
como
os
pressupostos
dessas
ditas
encomendas têm sido mal
estabelecidos, fica condicionada,
à partida, como é óbvio, a
qualidade do seu resultado
final. Assim aconteceu com o
documento da Rede Hospitalar,
em que ninguém compreende
porque é que se definiu que seria
apenas para seis especialidades
(e não para todas, como seria
logicamente obrigatório), ainda
por cima, quando nenhum significativo denominador comum
existe entre elas. Voltou a ser assim

de novo, aquando do parecer já
referido, da autoria da CNECV.
Se, no primeiro caso, ao ter
aceitado integrar o grupo
de peritos a convite da
ERS, só no fim me apercebi,
estupefato, que o documento
era apenas para um universo
reduzido de especialidades, no
segundo, tomei contacto com
a sua realidade quando tive de
preparar uma intervenção na
véspera de uma reunião médica,
na qual a direção da APECS,
por votação quase unânime dos
seus associados ali presentes,
decidiu
remeter
para
os
responsáveis políticos do sector
um documento com um conjunto
importante de alertas que têm
a ver com o facto dos médicos
especialistas constatarem que
existem crescentes dificuldades
de diversa índole que obstam
ao
adequado
e
exigente
acompanhamento clínico dos
doentes infetados por HIV no
nosso país.
No segundo caso, penso que o
mais gravoso não é propriamente
o que vem explícito no

documento, mas antes o que
nele está omisso. Explicando
melhor. Porque é que a Comissão
aceitou pronunciar-se sobre o
caso concreto de três conjuntos
muito diversos de doenças? Se
a escolha foi determinada pela
dimensão previsível do respetivo
impacto económico, porque se
deixou de parte a hepatite C,
que é, sem sombra de dúvida,
aquela onde se perspetiva, a
curto e médio prazos, haver um
aumento vertiginoso dos gastos,
tanto mais que se calcula que
existam mais do que o quadruplo
de infetados no nosso país
relativamente ao que se verifica
com o HIV (respetivamente,
cerca de 35.000 e 150.000)?
Ainda por cima, quando se
sabe que, ao contrário daquela
primeira patologia, tanto a
SIDA, quanto a maioria das
doenças oncológicas e a artrite
reumatoide, não são curáveis
através das terapêuticas em
utilização corrente, ou sequer,
pelas que estão em adiantado
estado de investigação!
Porque é que, ao invés, a referida
Comissão não se pronunciou
apenas e somente, como teria
sido amplamente preferível
e adequado, sobre a questão
candente da inovação terapêutica
em si mesma, deixando de
lado a sua particularização por
patologias para os gestores da
saúde, para os médicos, e para
as associações de doentes? Não
seria esse o verdadeiro âmago
da questão sob a perspetiva da
ética e da deontologia, sabendose previamente que é este,
precisamente, o seu âmbito de
intervenção?
Não será deveras inquietante,
como alguém supostamente
responsável chegou recentemente a propor que, para
resolver a alegada falta de

sustentabilidade
no
que
concerne ao financiamento do
sector da saúde, a verdadeira
solução estaria na suspensão,
pura e simples, da investigação
científica? Porque não, ao invés,
decidir-se que, o que deveria
antes ser considerado verdadeira
e definitivamente imoral, é os
investidores e os acionistas
das
grandes
companhias
farmacêuticas
multinacionais
privadas
obterem
retornos
financeiros idênticos aos que
retiram nos restantes ramos de
atividade? Não seria essa uma
medida muito mais consentânea
com os dignos preceitos da ética
civilizacional?
Como explicar, então, a um
doente que tem uma doença
grave (ou também à sua família,
se ela for de caráter heretofamiliar), mas para a qual
existe contudo um tratamento
adequado segundo as normas
científicas
consensualizadas
internacionalmente,
cujo
medicamento tem inclusive
autorização de comercialização
no país, mas cujo preço é
verdadeiramente incomportável
pela maioria esmagadora dos
cidadãos, que afinal não pode
ter acesso a ele, mesmo que
a sua vida esteja em perigo a
prazo, ou o seu sofrimento,
físico e/ou psicológico, seja
atroz, quando a constituição
lhe
concede
esse
mesmo
direito,
independentemente
das suas próprias capacidades
económicas?
Este é o verdadeiro âmago
do debate que se impõe
urgentemente fazer, a que os
doentes, os políticos, os gestores,
a indústria farmacêutica, os
profissionais de saúde, a OM,
e a sociedade em geral não se
poderão jamais furtar: Como
tornar aquilo possível ao comum

dos cidadãos, e de uma forma
generalizada!
Certamente que esse debate,
sereno, empenhado e mandatório,
não se poderá conceber se
algum dos seus interlocutores
não souber diferenciar o que
distingue, por exemplo, o perfil
de prescrição dos citostáticos
dos
antimicrobianos,
ou
não tiver uma atitude crítica
fundamentada
acerca
dos
diversos padrões que servem
para avaliar a custo-efetividade,
por
exemplo,
da
doença
oncológica, da infecção HIV/
SIDA, da hepatite crónica C, das
doenças degenerativas do SNC,
das doenças auto-imunes, das
doenças genéticas hereditárias,
etc.
Esta questão de princípio, fazme trazer aqui o texto de uma
determinação de um CA de
um certo hospital, ao qual tive
recentemente acesso, segundo o
qual o Serviço da especialidade
em questão estava autorizado
a prescrever toda e qualquer
inovação terapêutica, desde que,
obviamente, bem suportada
pela
evidência
científica
disponível, mas com a condição
de não provocar um aumento
da despesa. Soube que, mais
tarde, o assunto foi finalmente
discutido com a necessária
seriedade e profundidade entre
os intervenientes institucionais,
no sentido de se encontrar uma
solução mais consentânea para o
candente problema em questão,
tal como deveria ter sido feito
logo de início, de preferência por
via do respetivo departamento
competente
do
Ministério
da Tutela, e não ao sabor das
idiossincrasias de cada hospital.
Foi então, que me recordei de
uma excelente anedota digna
do mais fino humor negro,
mas deveras ilustrativa deste
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verdadeiro absurdo, que ouvi
contar com muita piada ao
saudoso Raul Solnado na nossa
adolescência, e que tinha como
protagonista um estadista de má
memória.
Salazar ia no seu carro de serviço,
acompanhado do motorista e
da inseparável governanta D.
Maria quando, à saída de mais
um enfadonho dia de trabalho
solitário no seu gabinete, ao olhar
inadvertidamente através do
vidro da janela da viatura, teve
a insólita visão de um cidadão
sentado a comer relva num
determinado parque da cidade.
Deu imediatamente ordens ao
motorista para parar junto do
pobre homem, abriu o vidro da
porta, e perguntou-lhe, meio
atónito, porque é que estava a
fazer aquilo, e se não sabia que
tal inusitado comportamento
poderia a vir a ser objeto de uma
irrepreensível sanção policial.
Não teve que esperar muito,
apenas o tempo do sujeito engolir
o bocado de relva que ainda
tinha na boca, para ouvir de
viva voz o impressionante rol de
infortúnios daquele paupérrimo
cidadão e da sua numerosa
família. Na realidade, o seu
parco salário não dava sequer
para comprar comida para todos,
pelo que ele tinha decidido,
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havia algum tempo, para assim
contribuir para a sobrevivência
dos restantes elementos do
respetivo agregado familiar,
passar a alimentar-se como
um verdadeiro “ruminante”,
alternando o local do repasto
diário, por um ou outro dos
diversos parques da imediação
do bairro onde habitava numa
pequena casa muito modesta,
deixada em herança pelo seu avô
paterno.
O ditador, enojado com tal
inverosímil cenário, teve então
a iniciativa de solicitar que lhe
fizessem chegar de imediato um
cartão de visita pessoal, onde
escrevinhou apressadamente uns
gatafunhos, e que lhe entregou
de
seguida,
esclarecendo-o
que está ali lavrada a sentença
que permitiria resolver definitivamente todos os seus problemas. O homem agradeceu
muito, e lá ficou embasbacado a
ver o carro a dirigir-se de súbito
para a residência oficial de sua
excelência o Sr. Presidente do
Governo da sua tão amada Pátria.
Quando Salazar entrou, passados
uns instantes, nos seus aposentos
privativos, D. Maria perguntoulhe então, cheia de curiosidade,
o que havia sido escrito de
tão especial e magnânimo no
dito cartão de visitas. Salazar,

com um ar seráfico e a mais
solene das entoações, disse-lhe:
Autorizei-o oficialmente a poder
comer relva em todos os parques
públicos do país. Só terá que ter
o cuidado de o não perder, para
evitar ter problemas de futuro
com a polícia do Estado, porque
oportunidades como esta não
são de todo para desperdiçar.
Em estilo de comentário final,
porque é que os membros do
atual governo não deixam de se
exprimir através de sarcásticos
eufemismos, e porque é que,
neste contexto concreto, não
se atribui um financiamento
específico para cada inegável e
objetiva inovação terapêutica, de
acordo com as reais necessidades
dos doentes?
V)- A falta de bom senso do Sr.
Ministro Mor
“ …. o homem poderoso que
junta a eloquência à audácia
torna-se um cidadão perigoso
quando lhe falta o bom senso …”
(sic.) (Eurípedes, 480 – 406 AC)
Há uns quantos anos, estava a
passar férias com um conjunto
numeroso de amigos numa
praia recôndita do nordeste
brasileiro, quando decidimos
que era melhor, ao fim de
duas semanas de descanso
efetivo, volver à agitação da
civilização citadina, com dois
propósitos fundamentais: Visitar
aquela que, nessa altura, era
considerada a discoteca mais
famosa do mundo (o Pirata),
gerida por um compatriota luso,
e assistir ao carnaval de inverno,
que em Fortaleza tomou o nome
de “Fortal”, e que, para além do
estado do Ceará, virou, desde há
uns anos a esta parte, uma moda
de dimensão nacional, comemorando-se contudo, em alturas
diferentes do ano, conforme
as cidades e/ou os estados em

questão.
Na véspera da partida, à saída
do hotel, apanhámos um táxi a
caminho do restaurante onde
nos iríamos reunir para um
derradeiro jantar de despedida.
O taxista, meio atrevidote,
começou de imediato por
encetar diálogo, perguntandonos se éramos portugueses, ao
que respondemos prontamente
que sim. Acrescentou que estava
muito habituado a contactar
com as nossas gentes, e que
reconhecia de imediato a nossa
pronúncia, dado que lhe soava
muito idêntica à das populações
dos estados do Sul do Brasil, o
que, na sua ótica, tal se ficaria a
dever, sem dúvida, a questões
relacionadas com a proximidade
geográfica.
Aí, completamente estupefato,
questionei-o
se
não
teria
entendido bem, dado que o que
tinha acabado de ouvir afirmar
me levaria a concluir que,
segundo a sua abstrusa teoria,
Portugal ficaria localizado no
sul do continente americano.
O taxista, um pouco exaltado,
retorquiu-me
de
imediato
se eu o estava a considerar
ignorante, ao que eu repostei
com a mesma rapidez, se ele não
sabia que naquele ano se estava
a comemorar o V centenário
da chegada da armada do
navegador Pedro Álvares Cabral
ao Brasil.
Esclareceu-me que era um
homem instruído, tinha os filhos
a frequentar a universidade, e
estava ali para fazer o seu trabalho
com a máxima competência e
honestidade, procurando ser
sempre simpático para com os
seus clientes, mas nunca para
ouvir desaforos de um qualquer
turista de meia tigela.
Tentei fazer-lhe ver então, numa
derradeira tentativa de o puxar

para a realidade, que o facto da
fala das pessoas do estado do
Rio Grande do Sul ser muito
influenciada pela pronúncia dos
portugueses, se ficaria a dever
à presença de uma importante
comunidade emigrante oriunda
do arquipélago dos Açores, e
que se ele conseguisse imaginar
uma viagem de barco em linha
reta através do oceano atlântico
ali mesmo ao nosso lado, que
iria dar ao continente africano,
e que a Europa, onde se situava
verdadeiramente
Portugal,
ficava um pouco mais para norte.
E lá terminei, acrescentando que
esse mesmo caminho, em sentido
inverso, tinha sido precisamente
percorrido havia cinco séculos
pelos
nossos
navegadores,
aquando da primeira chagada
oficial dos ocidentais a Terras de
Vera Cruz.
Foi aí que o diálogo terminou,
quase à chegada ao restaurante,
não sem ter ainda ouvido a sua
derradeira e absurda sentença. O
Sr. pensará decerto que eu nunca
estudei nada e que sou um burro
que para aqui anda, e que só
você é que é um doutor, mas eu
ainda hoje me lembro muito bem
do que a minha professora da
instrução primária me ensinou:
O mar não tem fim. Diga-me lá
sinceramente:
Está a ver
alguma coisa
no
horizonte
visual à sua
frente, para além
desta
imensa
massa de água?
Mais explicações
para quê…
Volvido um bom
par de anos, quando
decidi trocar pela
última vez de carro,
dado que o IVA iria
aumentar de 19

para 21%, e o outro veículo que
tinha ameaçava começar a dar
despesas em demasia com a sua
manutenção, tive a oportunidade
de ter conhecido um empolgado
e curioso vendedor. Quando me
veio entregar a viatura à minha
residência quase no final de
Dezembro de 2010, pediu-me
muita desculpa pelo facto da
explicação que me iria ministrar
ter de ser muito básica, pois tinha
ainda muitos outros clientes para
visitar nesse dia. Despediu-se, de
forma algo precipitada, volvidos
escassos minutos, dizendo que
esse tinha sido o seu melhor ano
de sempre em vendas, ao que
lhe retorqui que fizesse muito
bom proveito, porque, estava
certo, seria o último bom ano de
negócios a partir daí em diante, e
por um período, possivelmente,
de algumas décadas.
Acha mesmo, interrogou-me ele,
à saída, com notória ingenuidade,
e ainda meio incrédulo?
Muitas pessoas acham que o
atual Ministro das Finanças
é uma pessoa muito calma
e ponderada. Tenho uma
opinião completamente diversa.
Quando o ouço falar, só me
inspira a máxima sensação de
insegurança.
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Parece
estar a medir
todas as palavras
que
pronuncia,
numa
cadência
sistematicamente
entrecortada
e
desprovida da necessária fluidez de
pensamento ou da mais pequena
dose de convicção.
Competente? Porque é que
já teve que apresentar no
decurso do corrente ano, três
orçamentos retificativos, e uma
das razões invocadas para
explicar os enormes desvios
aquando do primeiro daqueles,
foi precisamente a absurda
sobrestimação das receitas do
IA? Mas alguém com os pés
bem assentes na terra, e com
verdadeira experiência de vida,
iria sequer atrever-se a prever
que os carros se continuassem a
vender a um ritmo semelhante?
O Sr. Ministro parece-se pois
muito mais, isso sim, quer com
o taxista de Fortaleza, quer com
o vendedor de automóveis:
Aprendeu e, quiçá, ensinará na
Faculdade uma teoria que só está
provada no papel, e mal, mas
que não resiste minimamente
à prova do bom senso e da
realidade dos factos. É, pois, um
autêntico embuste!
Gostaria então que me (nos)
explicassem porque é que se
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argumenta a cada passo que a
Grécia está como está, porque só
aplicou a “receita” da famigerada
“Troika” muito aquém do
previsto, quando se sabe que
o actual governo Português
a aplicou, ao invés, numa
dimensão bastante superior, não
se podendo queixar ainda da
falta de paz social, e o resultado
final é, em tudo, semelhante,
apenas com um desfasamento de
cerca de um um ano?
Em linguagem médica, qualquer
clínico minimamente competente, inteligente e experiente,
suspeitaria de imediato que o que
está incorrecto é o diagnóstico da
doença, e que, por consequência,
a terapêutica não poderá jamais
dar bons resultados, arriscandose pois o “médico a matar o
doente com a cura”, como soe
dizer-se!
A continuarmos assim, caminharemos inexoravelmente para
a miserabilização irreversível
do país, dando a sensação que
os atuais governantes só nos
querem vivos e saudáveis,
enquanto conseguirmos trabalhar como quase escravos até
aos 70 anos, passando depois à
condição de reformados indigentes, morrendo de preferência,
não muito tempo depois e
de forma súbita, para não se
gastarem muitos recursos em
internamentos prolongados nos
hospitais, ou nos lares suportados
pela segurança social.
Será pois este o modelo de
sociedade onde valerá a pena
viver, e fazer crescer os nossos
filhos e netos? Não foi esta
precisamente a pungente mensagem deixada no outro dia por
um jovem enfermeiro num grito
de alerta dirigido aos atuais
governantes portugueses, e que
tanto e justo impacto teve na
opinião pública nacional?

VI)- A história de um abraço do
tamanho de uma nação inteira,
e de um filme inesquecível com
uma mensagem brutal que nos
interpela a consciência
“…tudo se quebra, se fende, se
esboroa: a confiança nos nossos
líderes, a esperança no futuro, a
fé numa qualquer solução para
a crise… “ (sic.) (José Gil in
Visão 2012/10/25)
A geração a que pertenço
é denominada, com toda a
propriedade, de “geração charneira”. Viveu uma vida com
cerca de trinta anos de descontos
para a segurança social, tem que
dar apoio à geração dos mais
novos até pelo menos aos trinta
anos, tem que fazer o mesmo,
em simultâneo, à geração dos
mais velhos, alguns mais do que
octogenários e frequentemente
dependentes, já (quase) não tem
idade para emigrar, vai ter que
trabalhar pelo menos até aos 70
anos, e vai ficar com uma reforma
que será seguramente bastante
inferior à do salário que usufrui
presentemente (do qual foi
recentemente subtraído cerca de
um terço por via administrativa),
à qual irá ter ainda de descontar
um IRS correspondente a quase
metade do remanescente, para
além de ter que se conformar
com a sucessiva perda de poder
de compra nos próximos dez a
vinte anos, a par de ter que pagar
diretamente uma fatia crescente
dos cuidados de saúde porque,
alguém “iluminado” decretou,
neste paupérrimo país, que se é
rico com um ordenado superior
a pouco mais de 2.000 euros
mensais…
Que
grande
e
merecida
recompensa, para uma vida
inteira dedicada ao trabalho, não
será? Para o “melhor povo do

mundo”, até que não está nada
mal... Há seguramente quem
esteja bem pior, pensarão os
atuais governantes e os membros
da ”troika”!
Vem pois, a propósito deste
cenário pouco menos do que
aterrador, recordar aqui mais
uma história, comovente sem
dúvida, mas apenas para
aqueles que têm consciência
da situação real em que vivem
dramaticamente muitos cidadãos
deste país, onde a esperança que
Abril viu nascer, já quase nem
nos manuais de história tem
cabimento.
Era eu adolescente, quase na
idade de entrar para a faculdade
e ir à inspeção militar, ao ganhar
progressivamente
consciência
da situação política do país,
sobretudo do drama que a
guerra colonial significava para
os jovens da minha geração,
situação dramática que teve como
principal responsável aquele que
foi absurdamente considerado,
num célebre programa de
televisão que decorreu não há
muitos anos, pasme-se, o “maior
português de sempre!”, quando
fiz anunciar aos meus pais a
decisão inabalável de emigrar,
logo que terminasse o curso, para
não ter que ir para o Ultramar,
oferecer o corpo à Pátria, numa
guerra que considerava tão
injusta quanto absurda.
A reação dos meus pais foi, como
será compreensível, ambígua,
pois se compreendiam as
minhas razões, isso teria como
consequência
lógica,
terem
que deixar de me acompanhar
no subsequente percurso de
vida, e não ver eventualmente
crescer os netos que viessem a
existir, correndo ainda o risco de
passarem pelo mesmo, daí a dois
anos, quando fosse a vez do meu
irmão Jorge.

O dia 25 de Abril de 1974 foi
passado pela família, tal como
por quase todas as famílias
portuguesas, com um olho
na televisão e um ouvido na
rádio, mas sobretudo, com
um sentimento híbrido de
incredulidade, ansiedade, temor,
e, finalmente, de profunda
felicidade e esperança.
Ao final do dia, com o corpo
a tremer de alívio e comoção,
garantido que estava o êxito,
pelo menos aparentemente,
da revolução mais pacífica
que o mundo jamais tivera
conhecimento ao longo da sua
milenar história, e na qual, das
espingardas
desabrocharam
cravos em vez de saírem balas, o
meu pai abeirou-se de mim, e deume o mais terno e prolongado
dos abraços, segredando-me em
surdina: Meu querido filho, já
não tens que te ir embora, porque
a guerra colonial irá acabar em
breve, e vais finalmente poder
fazer a tua vida neste país em
plena liberdade e prosperidade,
como bem merecemos.
Este é o abraço que eu sinto que
muitos pais e avós da minha
geração não vão poder dar aos
seus filhos e netos, porque a
Nação da Esperança, no escasso
período de uma geração apenas,
se tornou na Pátria do Desespero!
Este sentimento de revolta
remete-me inabalavelmente para um filme a preto e branco
não muito antigo que jamais
esquecerei, e que vi na televisão,
completamente absorto, no início
da minha adolescência, mas cujo
nome e o realizador infelizmente
não me recordo de todo. A sua
temática inseria-se contudo,
sem sombra de dúvida, dentro
da estética do neorrealismo, e
terá, eventualmente, servido de
mote ao notável romance “As
intermitências da Morte” (José

Saramago, 2005).
Numa das primeiras cenas,
surgiu um certo jornalista meio
nervoso, a dar uma notícia
no telejornal principal à hora
de jantar, na altura ainda por
confirmar, que parecia que nesse
mesmo dia, pela primeira vez
na história da humanidade, não
teria morrido ninguém. Outras
agências de informação puseramse imediatamente a investigar e,
no dia seguinte, foi oficialmente
anunciado, com toda a pompa e
circunstância, por todos os canais
de rádio e televisão, bem como,
em grandes parangonas, pela
totalidade da imprensa escrita, a
sua confirmação.
Os principais líderes políticos
mundiais
aproveitaram-se
imediatamente desse facto, e
nessa semana o mundo entrou
numa permanente e inebriante
festa. Tinham acabado as
guerras, as doenças eram todas
controladas, com mais ou menos
dificuldade, pelos medicamentos
e pelos profissionais de saúde,
enfim, parecia que o Éden
se tinha abatido súbita e
inexplicavelmente sobre a Terra.
Aos líderes religiosos faltava-lhes
uma explicação teológica cabal,
e aos mais famosos pensadores,
uma teoria com o mínimo de
lógica ou credibilidade. Mas os
factos, são sempre os factos…
Ao fim de um mês, já ninguém
comemorava, e volvido um ano,
toda a humanidade se apercebeu,
finalmente, que a maior desgraça
jamais imaginada pairava sobre a
sua sobrevivência. A morte seria
assim, o último, mas fundamental
capítulo, da própria vida.
O drama, presentemente, não
é propriamente esse, mas sim a
vida verdadeiramente desumana
a que são votados cada vez
mais cidadãos, aos quais até o
direito a uma velhice e a uma
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morte digna lhes irá ser negado,
na prática, a curto prazo. E que
um outro drama ainda maior,
daí decorrente, se irá abater de
seguida, sobre todos nós, se
as políticas não se alterarem
substancialmente, que é a não
renovação geracional que, por
si só, inviabilizará o futuro de
qualquer sociedade, tal como a
entendemos hoje em dia.
VII)- Conclusão: a imperiosidade
de um novo ensaio
“… a vitalidade não se revela
apenas na capacidade de
persistir, mas também na de
começar de novo …” (sic.) (Scott
Fitzgerald, 1896 – 1940)
José Saramago escreveu obras
notáveis, frequentemente em
estilo de parábola, uma das
quais, o “Ensaio sobre a Lucidez” (2004) que pretendo aqui
recordar, por se enquadrar
com toda a pertinência no
atual contexto político. Neste
magistral romance, o autor
imagina uma sociedade em que,
numas dadas eleições, o povo,
decide, soberanamente, com
toda a emoção e clarividência,
que o melhor protesto perante
as ignomínias dos agentes do
Poder, era votarem maciçamente,
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tarde, e, em branco. Não
se reviam em nenhum dos
políticos que se apresentavam
ao plebiscito, nem tampouco
nos seus respetivos programas
eleitorais. Era a altura de dizer,
pacifica e eloquentemente, basta,
pois todas as promessas ouvidas
na campanha eleitoral soavam a
balofas e aviltantes mentiras!
Suponhamos pois, agora, o
seguinte cenário. Pelas mesmas
razões, e num contexto social
algo idêntico, a populaça, em
catadupa, decide emigrar, ficando
o país apenas com agentes do
governo e ex-governantes, a par
de uns quantos doentes e velhos!
Que nome daria Saramago a
este seu novo ensaio? (“Ensaio
sobre
a
Desesperança?”).
Que consequência teria pois
este hipotético cenário para
os dirigentes políticos de tal
sociedade?
Não é muito difícil de imaginar,
pois não? Tratar-se-ia pois, no
fundo, de algo semelhante ao
“Grito do Ipiranga”, só que desta
vez, sob a forma de um enorme e
estrondoso “Quiai” coletivo.
Quem se atreverá então a negar,
conscientemente, o direito a
um qualquer comandante de
um navio que, acometido por
um dramático e
inesperado
naufrágio, após todos
os genuínos esforços
para salvar o maior
número possível de
passageiros, a restante
tripulação,
a própria carga
e, mesmo, a embarcação em si,
consciente de que
nada mais poderá
fazer, não tente, “in
extremis”,
salvar
também, por último,
a sua própria pele?

Existem duas liberdades que
jamais alguém poderá retirar
a qualquer cidadão: Uma, é a
deste decidir, em consciência, o
que entende ser o melhor para a
sua vida (sem obviamente colidir
com a do seu semelhante); a
outra, é a de onde pretende
finalmente mandar depositar os
seus próprios ossos, depois de ter
deixado o suor de uma vida inteira
de trabalho, ou mesmo, quiçá,
o próprio sangue. Na realidade,
quem nos tem governado, não
tem tido nenhuma espécie de
sensibilidade para com atitudes
de índole humanística, e, ao
invés, têm muitas vezes agido
com profundo distanciamento,
quando não mesmo, tocante
desprezo, para com as atitudes de
genuína entrega da generalidade
dos anónimos cidadãos em favor
da restante comunidade.
Temo que poucos dos atuais
governantes
tenham
lido
três dos mais fundamentais
livros alguma vez escritos:
“O admirável Mundo Novo”
(Aldous Huxley, 1932), e, “O
Triunfo dos Porcos” e “1984”
(George Orwell, 1945 e 1949). É
que são mesmo imprescindíveis
para
compreenderem
para
onde estão a conduzir o trágico
destino do Povo que os elegeu,
e que seria suposto serem
precisamente os primeiros a
saberem-no defender!
Setúbal 2012/11/19
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Carlos Costa Almeida
Cirurgião Geral e Vascular, Director de Serviço do CHUC-Hospital Geral

I would be dead now

Em momentos de crise há frequentemente a fraqueza, por parte dos dirigentes menos esclarecidos, de mudar para ver o que é que dá, sem o discernimento de atender ao que está bem
e assim o manter…
JS,
sexo
masculino,
raça
caucasiana, de 66 anos de idade,
cidadão britânico a viver em
Portugal há cinco anos, nascido
e anteriormente residente em
Inglaterra, teve um acidente
vascular cerebral. Foi atendido
no local e transportado de
imediato pelo INEM para o
Serviço de Urgência do Hospital
dos Covões, em Coimbra (agora
integrado no CHUC), hospital
central de referência da sua
área de residência. Deu entrada
seguindo a Via Verde dos
AVCs, foi observado, tratado,
internado, evoluiu bem, teve
alta. No estudo da circulação
carótido-vertebral feito por
ecodoppler foi detectada uma
estenose significativa da carótida
esquerda, que a angioTAC
confirmou com indicação para
intervenção, na sequência dum
acidente vascular a que se
atribuiu natureza isquémica.
Por isso foi enviado à minha
consulta.
Veio com a esposa, ambos
simpáticos, cultos, educados,
britânicamente contidos, falan-

do em inglês entremeado
ocasionalmente com algumas
palavras, muito poucas, em
português com um sotaque
típico. Disse-lhe que precisava
de ser operado, e pergunteilhe se para isso não preferiria
ir a Inglaterra. Respondeume, naturalmente em inglês:
“Doutor, eu tive um AVC e ao
fim de meia hora estava a ser
tratado – tratado, veja bem –
neste hospital. No meu país isso
não seria possível! Por isso é
aqui que quero continuar a ser
tratado. É neste hospital que eu
quero ser operado.”
E foi. Fez-se-lhe endarterectomia
carotídea esquerda, sem intercorrências ou complicações,
esteve internado quatro dias.
Voltou passado um mês, em
consulta de controlo pósoperatório. Sempre acompanhado pela esposa, sem sequelas
evidentes de AVC, bem dispostos
os dois. Exibe a cicatriz cervical,
“You did a great job here” afirma. Prescrevo o clopidogrel,
conversamos, conversa rápida
de consultório, o tempo (claro,

ou não fosse ele inglês!), a
política europeia, a crise, o euro.
Levantamo-nos, depois de me
despedir da esposa estendo-lhe a
mão. Aperta-ma com a sua e diz,
com alguma tremura no porte
fleumaticamente britânico: “You
know, if I lived in my country
I would be dead now. Portugal
saved my life. Obrigado.”
Podem crer que no momento
fiquei emocionado. Disfarcei o
melhor que pude, acompanheios à porta do gabinete. É destes
momentos – pessoais, como este,
ou apenas conhecidos através
de outros - que se constrói o
enorme prazer de ter a nossa
profissão. Basta o sentimento
íntimo de ter feito um bom
trabalho, e que acabou bem,
frequentemente
reconhecido
por colegas e, às vezes, se calhar
não muitas, pelos doentes. Mas
este caso teve um sabor muito
especial, porque foi a opinião
de um paciente estrangeiro
esclarecido, que não fala por
ouvir dizer, com possibilidade
de estabelecer comparações e de
escolher, e que deu fortemente
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preferência ao nosso Serviço
Nacional de Saúde e aos nossos
hospitais.
Um SNS sob ataque de há vários
anos para cá, em processo
de
descaracterização,
de
restruturação que parece uma
desestruturação, de redução,
e eliminação. Um SNS que
trabalhava bem. Aquele doente
inglês, ao pôr frontalmente
em causa o National Health
Service, fala obviamente do
NHS de agora, depois da
governação da Mrs. Thatcher.
Depois
das
restruturações,
descaracterizações, fusões e
eliminações que sofreu, muito
na senda do que tem vindo a ser
feito por cá. Não do NHS que
serviu de exemplo ao Mundo,
e até deu o nome ao nosso. É
claro que o nome manteve-se,
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o serviço também, mas não são
nada do que eram, e os doentes
sabem disso. Continua a haver
grandes médicos e óptimas
instituições médicas na GrãBretanha, mas já não são o
NHS que costumava ser. E todo
o esquema de assistência se
ressentiu disso, agora que nos
Serviços médicos dos hospitais
públicos por lá há pessoal
administrativo que toma parte
em decisões que deveriam ser
puramente clínicas. A minha
emoção ao ouvir o desabafo
do paciente inglês tratado em
Portugal, deveu-se também à
pena de termos entre nós algo
de bom durante tanto tempo e
os nossos doentes tantas vezes
não o apreciarem devidamente,
e estarmos se calhar a resvalar
no sentido de o perder.

Mudar por mudar, não. Em
equipa que ganha não se mexe,
diz o povo e o bom senso.
Em momentos de crise há
frequentemente a fraqueza,
por parte dos dirigentes menos
esclarecidos, de mudar para
ver o que é que dá, sem o
discernimento de atender ao
que está bem e assim o manter.
É claro que mais tarde ou
mais cedo virá a exigência de
responsabilidades, e a exposição
pública do mal que foi feito e
de quem o fez, mas em geral
tarde demais para o corrigir.
E Portugal não pode dar-se ao
luxo de deixar destruir o pouco
que dentro de si funciona bem.
A Saúde é um exemplo disso, e
um exemplo para o estrangeiro,
e matéria em que não se deve
querer copiar o que vem de fora.

opinião

Josias Gyll
Especialista em MGF

Saúde - doença - Ser Doente, no Idoso
- conceptualismos epistemológicos

O conceito essencialista de Ser humano entendê-lo-á como entidade espiritual e, por isso,
como “Ente abstrato” situado no Tempo; no conceito existencialista, o Ser humano, além de
Ser, tem existência conferida pelo seu corpo que ocupa espaço e tempos. Assim, na perspectiva da Medicina, o Homem só pode ser entendido na sua globalidade biopsicossocial e espiritual em situação temporo-espacial e em dialéctica que lhe confere ser também Ser cultural e Ser
histórico; Ele contém nas suas ancestralidades Consciência Teleológica da Espécie, expressa
no que chamamos “instinto de conservação da Vida”, significando a capacidade inconsciente
de manutenção da continuidade da Vida existencial, fiel ao cumprimento dos imperativos finais
de perpetuidade da Espécie.
A cisão dualística em Ser e corpo, Eu
e os outros, sendo indesejável e só
aparentemente válida, é necessária
ao estudo do Ser humano. Para
estudar é imprescindível, por
incapacidade linguística, dividir
mas, sem esquecer o conceito de
globalidade, sem que mentalmente
se deixe de unificar.
Desgraçadamente a escola de
ciências médicas, despreocupada,
transmitiu-nos noções de cariz
dualísta que toldam a transparência do que é real: doença
e Saúde, Doente e doença,
profilaxia e terapia, evidência e
intuição, ilusão e realidade.
Na relação com o Doente, durante
as nossas lides, que diferença
poderemos encontrar entre a
realidade de uma ilusão e a ilusão
de uma realidade?!
O concreto e a evidência, não
raras vezes, são aparências,

superficialidades lineares, são
apenas validades, apenas realidades; e digo “apenas” porque
o sufixo “idade” confere ao
vocábulo, temporalidade; com
efeito, “validade” não significa
“Verdade”,
vocábulo
este
que contém perenidade; nem
“realidade” é o mesmo que “Real”;
o Real e a Verdade escondem-se
além das aparências sensíveis,
são conceitos absolutos e, por
isso, inatingíveis e incompatíveis
com a Vida existencial. Todavia,
estas falsidades e precaridades
são-nos
imprescindíveis
na
nossa práxis diária e mesmo em
toda a nossa Vida existencial;
por
conseguinte,
não
as
dispensaremos, mas tenhamos
consciência do seu dúbio e
limitado valor na compreensão
do Ser Doente sofredor.
E doença, o que é?
Quem é o Doente?

O que é Saúde?
O envelhecimento das comunidades devido não só ao
aumento do número de idosos
(o absoluto e o relativo), mas
também e fundamentalmente à
diminuição do número de jóvens,
consequência da diminuição
da natalidade pelo declínio da
fecundidade e pela interrupção
voluntária da gravidez, e
principalmente
devida
ao
fenómeno da emigração, coagenos a questionar se os critérios de
causalidade que nos têm condicionado, continuarão válidos.
Esta civilização de comunidades
envelhecidas, vítima de políticas
subvertidas a um desvirtuoso
economismo por elas iniciado,
que sustenta um agigantado
consumismo, confere à doença o
estatuto de “coisa-de-mais-valia”,
com prejuízo para o Doente
sofredor e para o acto-médico e
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com desvirtuação da Medicina.
A Saúde deve ser entendida como
equilíbrio instável e nunca como
equilíbrio estável; na estabilidade
há conteúdos de morte; numa
comunidade, enquanto a juventude
e a adultícia a convulcionam com
criatividades, a velhice estabiliza-a
numa estagnação; a estabilidade,
quando duradoura, só na morte
se encontra. Saúde é desequilíbrio,
inerente à Vida existencial, com
capacidades de reequilíbrio.
Ser Doente é Ser perturbado e,
por o ser, é também perturbante,
perturbação
consequente
de
dialéctica entre a Pessoa e o meio
eco-social e também entre a Pessoa
e ela própria. O comportamento
do Ser Doente a reagir à sua
perturbação, na recuperação do
seu equilíbrio pode expressar-se
em doença. Isto significa que a
Pessoa tem doença por ser Doente;
não é Doente por necessariamente
ter doença e, não raras vezes, até
tem doença para não ser Doente.
Não obstante, por vezes, perturbase e É Doente por ter uma doença,
se tiver conhecimento que a tem.
Disto se infere que a doença
contém uma finalidade teleonómica comum a todo o
comportamento do Ser humano,
a qual é a de preservar a Vida
existencial, pela restituição da
Saúde, do equilíbrio. A doença é
sempre uma reactividade contra
o agente causal, directamente
proporcional à vitalidade e á
capacidade da Pessoa que a
expressa; quando a doença é frágil
nas suas expressôes sintomáticas,
como acontece no Senil, ela não
se cumpre nos seus objectivos e,
quando assim é, o prognóstico
é reservado e prenuncia morte.
No Idoso, a doença é insidiosa,
silenciosa, frágil e, por isso,
dificulta o diagnóstico que por
vezes é tardio. A doença, como
comportamento do Ser Doente, é
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dependente das camadas histórica
e cultural e também da época e do
espaço geográfico em que o Doente
está situado; é po isso que ela não
é igual em todos os povos, nem
em todo o Ser humano do mesmo
povo; nem a mesma doença
na mesma pessoa, é igual no
passado, no presente e no futuro,
não obstante o presente e o futuro,
dessa mesma doença, serem
influenciados pelo seu passado;
mas, em todo o Ser humano a
doença é sempre vivida, para além
da biofísica, numa perspectiva de
futuro angustiante e, no Idoso, com
ruminações de morte, não raras
vezes, obsessivas, quase sempre
tingidas de depressão. Isto exige
que a doença seja personalizada
principalmente no Idoso que é Ser
fortemente diferenciado.
Tenho por pertinente, oportuno
e necessário, desde já, esclarecer
que estes conceitos de doença e
de Ser Doente têm por objectivo
fundamental
guiar-nos
na
acção de ajuda ao Doente, na
farmacoterapia e em outras
terapias; necessariamente terão
de ser personalizadas e adaptadas
ao espaço e ao tempo em que o
Doente se situa e deverão aplicarse muito mais de acordo com as
intenções e com a perturbação
que o Doente deixa transparecer
durante a consulta, do que com a
doença.
Sabemos ainda muito pouco da
doença; todavia, do Ser Doente
e das terapias sabemos muito
menos.
Para a relação Médico-Doente,
a doença é o veículo de comunicação; deveria ser sempre
o diálogo afectivo na relação
terapêutica, aqui deveria iniciarse a terapia. Continuamos erradamente a necessitar da doença
que justifique a permissão do
diálogo entre Doente e Médico
e, por outro lado, o diálogo é

cada vez mais dificultado pela
imposição de normas ditadas
por políticas da saúde, as quais
insidiosa e intencionalmente
se mesclam e se fundam nas
problemáticas do consumismo,
exigindo que o Médico se
comprometa cada vez mais com
mais doentes e que supostamente
os “observe “ em cada vez menos
tempo e assim, a Medicina não
acontece. Medicina não é fachada;
é missão profissionalizada substancionalizada em psicoma-éria
cognitiva-afectiva, em humanismo alicerçado em mística que
felicita quando não nos ocupamos
apenas da doença mas também e
principalmente do Doente.
Para o Médico, a doença é o
conhecimento que ele tem dela.
A doença deverá ser interpretada
como
psicossomatismo;
não
raras vezes, é linguagem incisiva,
enérgica
expressão
corporal
daquilo que não foi verbalizado,
é o reequilibrar da relação interindividual perturbada e, quando a
relação é nula, é o grito de súplica
do Idoso para reocupar os outros
consigo.
Nesta reactividade de luta
pela recuperação da Saúde,
em qualquer idade, a doença
manifesta-se, preferencialmente,
naquelas áreas corporais que, no
início, foram atingidas no processo
do nascimento: - a pele, pelo atrito
ao atravessar o “túnel vaginal”;
os sistemas cárdio-circulatório e
respiratório pela onfalotomia; o
aparelho digestivo, pelo início
das suas actividades funcionais,
quando o bébé começou a mamar;
em síntese, quando o nascido inicia
a sua “embrionária” autonomia.
A independência e a autonomia
têm o seu prêço de complexidades;
eis a primeira informação, não
captada por inconsciência, na Vida
existencial do Ser humano.
A Terapêutica da doença nunca

deverá dificultar a acção do Ser,
fiel à Consciência Teleológica da
Espécie; quero dizer, a terapêutica
não deve contrariar as naturais
linhas do reequilíbrio, isto é,
devemos recusar terapêuticas que
e quando interferirem no benéfico
e natural esforço de cura, como
sejam antieméticos, antidiarreicos,
antipiréticos, anti-inflamatórios,
entre muitos outros.
A nossa atitude derá ser expectante
e de ajuda, de colaboração com a
natureza, administrando o fármaco
só quando a evolução da síndrome
mórbida o exija; a farmacoterapia
não cura, mas ajuda a natural e
espontânea recuperação da Saúde,
quando as defesas são frágeis,
quando a doença é inexpressiva,
mas também quando a violência
da sintomatologia pode pôr
em perigo a Vida existencial do
Doente. As lutas conduzem a
victórias mas também a derrotas.
Enquanto no jóvem devemos
considerar a violência expressiva da
doença, na senilidade deveremos
estar atentos à fragilidade da
doença; uma sintomatologia débil,
apagada, exige a intervenção
farmacoterapêutica que, sendo
imprescindível, é de difícil
aplicação.
A necessidade da profilaxia, mais
que noutras idades, agiganta-se
no Idoso; ela deve ser concebida
com antecedência, nos critérios de
diagnóstico.
O Diagnóstico no Idoso, mas
não só neste, deve ser, não o da
doença, mas sim o do “Adoecer”
e, preferencialmente, o do “Ser
Doente”.
A senilidade, não sendo doença
tal como a doença não é velhice,
constitui todavia um terreno
de fragilidades susceptível à
instalação de multimorbilidade; a
natureza destas fragilidades é não
só biopsicossocial por dialéctica
perturbante,
mas
também

elas resultam de alterações
orgânicas, somáticas e funcionais,
consequentes de perda de massa
protoplásmica metabolicamente
activa, isto é, de células, de perda
de corpo e, consequentemente,
declínio fisiológico e inevitáveis
transtornos metabólicos. Isto
considerado, direi que a profilaxia
no Idoso deverá fundamentarse, com adequada antecedência,
no combate ao declíneo psicoorgânico e manutenção do
equlíbrio físico, psíquico e social
na sustentabilidade da sua
independência e autonomia.
A Gerontologia e a sua
disciplina Geriatria são ciências
multidisciplinares, são antropociências elaboradas com antropo-

ciências; elas prenunciam mutação nas ciências médicas, elas
conferem uma renovação essencial
à Medicina.
No Ser humano em senescência, o
médico deverá sempre considerar
cinco objectivos fundamentais:
1. Manter a Saúde, através da
senescência, pela actividade já que
esta é condição “sine qua non”
para uma longevidade saudável.
Quando falo em actividade refiro
aquela com intenções sociais e
não a uma sem objectivos, refirome à mobilização da cognição, da
afectividade e da motricidade na
sua elaboração.
2. Evitar prioritariamente a
morbidez, o adoecer, pelo
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estudo das fragilidades do
terreno; secundariamente, a
doença e a granda invalidez
social, entendendo-se por esta
o impedimento da Pessoa viver
na comunidade e para ela,
como todos os outros, embora
com alguns condicionamentos
de capacidades, ou de possibilidades, isto é, das suas aptidões, respectivamente, centrais
ou periféricas.
3. Curar o Doente, entendendo-se
por curar, reequilibrar, adaptar e
minimizar ou anular a doença, se
houver.
4. Reabilitar a Pessoa para
que se expresse em actividade
adequada; note-se que reabilitar
não é conseguir um ser humano
esteriotipado, tal padrão convencionado pela sociedade, nem é
exigir que ele venha a ser como
quando era jovem; reabilitar a
Pessoa é criar-lhe mecanismos
de adaptação, conciliá-la com Ela
própria e solicitar-lhe o máximo
possível das suas capacidades
e possibilidades na construção
dos seus tempos para os outros,
evitando assim o egoísmo que,
no Idoso, é temível solidão
afectiva; e estimulando também
a curiosidade e o conhecimento
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através da comunicação pela
relação inter-individual, evitando
assim o isolamento na ignorância
que é um modelo, também
temível, de solidão cognitiva.
5. Oferecer ao Idoso condições
internas e externas para morrer
com dignidade entre os outros,
isto é, ajudar a Pessoa a morrer.
Desgraçadmente, sabemos muito
pouco do Espaço que envolve a
“morte”, o antes, o durante e o
depois, nem o que é a “morte”,
nem o que é o “morrer”. Mas
podemos e deveríamos meditá-la.
Esta problemática não tem
lugar neste colóquio; todavia,
poderemos ocupar um pouco do
nosso diálogo, que se segue, com
este enigma tido, desde sempre,
como
“verdade”
dogmática
silenciada e guardada no baú dos
tabús das religiões.
Termino com as seguintes
lucubrações:
1. O senescer deve ser meditado
e a velhice deve ser aprendida em
antecedência através de grande
investimento no SER. Quem
investe apenas no ter, investe
em valores precários e assim se
conduz, alienado, para a falência
na senilidade.

2. Ajudar o Idoso não é substituilo no que ele pode fazer; ajudá-lo é
permitir que ele continue a viver as
suas experiências confiadamente,
emliberdade, sem inibições; é
alimentá-lo na esperança de poder
Sempre superar-se, um sempre de
todos os instantes.
3. O Idoso é um ser diferenciado,
idêntico a Si mesmo, irrepetível;
assiste-lhe o direito de ser o que
É, não o que se entenda que deva
ser; tem o direito de continuar a
ser inconcluso, imprevisível, livre
, sensível e dotado de capacidade
evolutiva.
4. O estudo da senescência é uma
problemátuca de perspectivas.
5. A Gerontologia tem de habilitarse para uma leitura interpretativa
dos
sinais
biopsicossociohistórico-culturais
que
se
apresentam no Idoso com muitas
máscaras comportamentais que
vão do sofrer à doença, do sofrer à
Saúde e do sofrer à morte.
6. A
Gerontologia
deve
comprender
as
diferenças
e
combater
desigualdades
psicossociais,
fiel
a
uma
intencionalidade de cidadania
racionalizada e adequada.
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Francisco Crespo
Médico

O Machado Cândido foi absolvido
A minha apreensão perante
as acusações que o levaram
a Tribunal foi me finalmente
esclarecida ao ser sua testemunha
em tribunal, cujo julgamento
terminou
com
completa
absolvição.
Não me quero alongar nos
problemas que não são alusivos
à boa prática profissional mas tão
só no que diz respeito à ciência e
à arte da nossa profissão.
Apercebi-me no entanto, que
a Direcção Geral de Finanças
tinha feito uma auditoria ao
Hospital, a que a Inspecção Geral
de Saúde faz referência (que
não veio a público) e conclui
que havia incumprimentos do
CA anterior na gestão das horas
extraordinárias e dedicações
exclusivas. A IGS resolveu
não aplicar nenhuma censura
ao CA pois já todos estavam
aposentados, tudo isto no mesmo
ano em que o nosso colega é
acusado.
Estranha separação de responsabilidades atribuídas à gestão do
CA conforme os serviços...Tal
facto levanta-me a suspeita de
eventual processo electivamente
posto para atingir pontualmente
o Machado Cândido. Estarei
enganado...?
Ora o que o Joaquim criou em S.

José é uma Unidade de Cérebro
Vasculares excelente e não fora
a sua qualidade profissional,
dedicação e a colaboração de
poucos colegas disponíveis e
nunca teria existido.
Sobre a sua disponibilidade sou
testemunha pessoal, pois quando
lhe telefono da minha consulta é
raro não me marcar os doentes
para a consulta seguinte (mesma
semana ou seguinte às 8.30) ou
ir ver doentes intransportáveis,
fora
do
hospital,
sempre
graciosamente.
Fiquei perplexo quando em
tribunal a Delegada do Ministério Público me disse que
houve
NEUROLOGISTAS
que ali puseram em causa o
uso da fibrinólise nos AVC
isquémicos agudos! Se não fosse
o testemunho do Ministério
Público, não acreditava...
Agora percebo porque muitos
se negaram a colaborar na
fase aguda dos AVC com esta
terapêutica.
Mas então a Direcção Clínica
não devia ter tomado posição,
esclarecedora sobre a urgência da
fibrinólise nestas circunstâncias?
Penso que é urgente não haver
dúvidas sobre questões tão
importantes como a redução das
paralisias e mortes por AVCs

isquémicos agudos.
Então para quê as vias verdes do
AVC e Enfartos do Miocardio,
não só em Portugal mas em todos
os países com bons sistemas de
saúde?
É que o Conselho Disciplinar
da OM deverá ter clarificada a
seguinte dúvida: deve ser punido
quem se nega a fazer a fibrinólise
no AVC isquémico agudo, ou
pelo contrário quem a faz?*
É natural que os familiares de
doentes venham a questionar a
Ordem dos Médicos, sobre estas
alternativas e consequências.
Precisamos de clareza !
Lastimo, mas não me posso
excluir de tomar posição. Sou
defensor da actuação tão rápida
quanto possível da trombólise e
louvo o Machado Cândido e a sua
equipa, pela sua determinação.

* Ver artigo da Acta Médica Setembro/
Outubro (AVC em Portugal)

Dezembro | 2012 | 85

o

o

opinião

Jorge F. Seabra
Membro da Comissão Nacional da OM para o SNS

Sustentabilidade do SNS
– Não há dinheiro?
Os custos e a alegada insustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS) constituem a espinha dorsal da argumentação usada, por governos e partidos da área do poder, para
justificarem os cortes orçamentais que hipotecam o desenvolvimento do SNS, servindo de explicação para a contínua retirada de direitos aos cidadãos.
Na realidade, as transferências do
Orçamento de Estado para o SNS
têm vindo a diminuir drasticamente, sendo os governos muito
criativos na invenção de múltiplas e enviesadas formas de o subfinanciar.
Se em 2010 foram transferidos do
Orçamento de Estado para o SNS
8.848 milhões de euros, em 2012
essa verba diminuiu para 7.107
milhões, um corte de cerca de 20%
(19,7%)*
Contudo, o facto de sucessivos
governos terem desenvolvido
políticas fiscais laxistas ou favorecedoras das grandes empresas cotadas em Bolsa e desviado
enormes somas para apoio a investimentos de prioridade mais
que discutível - BPN e BPP, BCP,

*

fonte: SNS – Orçamento de Estado
2012, Ministério da Saúde.

86 | Dezembro | 2012

SIRESP, submarinos, perdão fiscal às mais valias da PT, do BES,
da Jerónimo Martins, “off-shore”
da Madeira, auto-estradas em excesso, contratos ruinosos nas PPP,
“rendas” abusivas na energia, etc.,
- mostra que a apregoada insustentabilidade financeira do SNS,
não pode ser, dessa forma, justificada, existindo muito dinheiro
malparado que daria, caso as escolhas políticas fossem outras,
para assegurar, sem dificuldade, o
presente e o futuro do SNS.
De resto, quer no plano nacional,
quer no internacional, não foi a
bancarrota do “Estado Social”
ou o custo dos serviços por ele
prestados, a causa da crise em
que o mundo e o país mergulharam. Na realidade, foi a falência
do sistema financeiro, originada
por uma política de desregulação
que estimulou investimentos não
produtivos de elevado risco e o
facilistismo no crédito (sem subir
ordenados) assegurando, assim o

consumo, a causa do previsível e
inevitável “crash” que, depois, os
mesmos interesses egoistas fizeram repercutir sobre toda a economia. A grave situação actual foi
desencadeada por esse desastre financeiro que governos cúmplices
procuraram e procuram encobrir,
tapando buracos e “imparidades”
com dinheiros públicos, que depois dizem faltar à sustentabilidade dos direitos sociais.
Em Fevereiro de 2008, depois de
anos de apregoada insustentabilidade financeira do National Health
Service inglês, o governo britânico
injectou, num piscar de olhos, 73
mil milhões de euros (aproximadamente o valor total da “ajuda”
do BCE-FMI a Portugal) para “salvar” o Northern Bank que a especulação bolsista da administração
levara à falência.
Em Portugal, enquanto se corta no
Ensino e na Saúde, perdoam-se,
aos acionistas da PT, 270 milhões
de euros que deviam pagar ao

fisco, gastam-se 5 a 7 mil milhões
de euros só para safar um banco
(BPN), depois vendido por 40
milhões, e mais 450 milhões para
“salvar” o BPP (ou alguns dos
seus accionistas) que depois se fecha deixando os depositantes mais
crédulos de bolsos vazios.
A Caixa Geral de Depósitos - que
gastou dinheiro no socorro ao BPP
e ao BPN, que o Estado tem vindo
a repor - há pouco recapitalizada
com fundos da “ajuda” da troika,
corta os empréstimos aos cidadãos
e às pequenas e médias empresas,
mas financia os Mellos em centenas de milhões de euros para
completarem a aquisição da Brisa
(os mesmos Mellos que continuam
a investir nas Parcerias PúblicoPrivadas da Saúde ocupando o
vazio criado com o sub-financiamento do SNS).
Confirmando que o problema não
se centra na (in)capacidade financeira ou na insuficiente produção
de riqueza mas sim numa opção
ideológica facciosamente monetarista ao serviço de interesses
dos donos da banca e das grandes
empresas, as mesmos instituições
(Comissão Europeia, BCE, FMI)
que afirmam, nos media, a dificuldade de resolver os problemas da
dívida soberana, retirando direitos
(nomeadamente na Saúde), aos
cidadãos dos preguiçosos países
do Sul, encontraram a forma
de “dar”, discretamente, só em
Dezembro de 2011 e Fevereiro de
2012, um milhar de mil milhões de euros (1000 de mil milhões) à banca.
Sublinhe-se, a propósito da grandeza dos números, que o total de
apoios à banca europeia, era, segundo afirmou Durão Barroso ao
Parlamento Europeu em Setembro de 2011, de 4.600 mil milhões de
euros, o que, somado aos recentes
acrescentos, eleva essa ajuda a um
total fabuloso de 5.600 mil milhões
de euros, (7 a 10 vezes o fundo de

estabilidade europeia - ESM, anunciado como a “grande bazuca”
contra a especulação, cerca de 15
vezes o valor total da dívida grega
e 71 vezes a “ajuda” concedida a
Portugal, uns “míseros” 78 mil
milhões, metade dos quais irão ser
devolvidos em juros e comissões).
Então não há dinheiro?...
“Há e não há! É uma questão de prioridade. Há sempre para umas coisas e
não há para outras...” - como disse o
(tão ignorado pela TV) Prof. Bruto
da Costa, prestigiado economista,
presidente da Comissão Nacional
Justiça e Paz, organismo oficial da
Igreja Católica:
De facto, a pergunta correcta não
é se há dinheiro. A questão a ser
posta aos portugueses é se querem
continuar a gastar o dinheiro que
têm a “salvar” os accionistas do
BPN e do BPP, a pagar mais uma
auto-estrada aos Mellos, a comprar submarinos que nem os compromissos da NATO obrigam, a
construir estádios desnecessários,
a dar muitos milhões em “rendas”
às PPP e às empresas de energia,
a perdoar impostos à banca e às
famigeradas Sociedades Gestoras
de Participações Sociais (SGPS), a
subsidiar Fundações privadas sem
justificação ou se, pelo contrário,
acham melhor gastá-lo em investimentos produtivos e no financiamento do SNS e de outros serviços
sociais do estado.
Dez caças F-16 comprados em
1994 e que nunca chegaram a sair
dos caixotes onde ainda hoje permanecem, representam “só” 600
milhões de euros abandonados a
um canto, constituindo um exemplo paradigmático do despesismo
delirante e terceiro mundista dos
nossos rigorosos governantes que
tão facilmente acusam os portugueses de viver acima das suas
possibilidades e o SNS de ter um
custo insuportável.
Apesar dos alegados desperdícios

- dolosamente empolados pelos
governos das últimas décadas,
que sobre eles montaram outra
vertente da argumentação justificativa do apoio prestado aos
grandes interesses privados - o
Serviço Nacional de Saúde continua a constituir um dos maiores
avanços alcançados pela democracia em Portugal, tendo colocado o
país no pelotão da frente dos melhores cuidados de Saúde (12º do
mundo em 2001, segundo a OMS)
permanecendo ainda, e apesar
de todos os ataques desferidos,
como um serviço público eficaz e
com boa rentabilidade (cada vez
menor, é certo).
A celebrada “empresarialização”
dos Hospitais - que inoculou o
pior da lógica da organização
privada no seio do serviço público
- trouxe consigo uma “criativa”
concorrência de números e práticas de obscuro rigor, perseguindo
lucros virtuais construídos na
falsidade das estatísticas, a que
acrescentou,
simultaneamente,
uma cascata de medidas regulamentadoras que insuflaram o desvio administrativista e burocrático
da gestão hospitalar.
Esse caminho perverso, quase
sempre redundante e supérfluo,
sobrepôs-se à prioridade natural
dos objectivos clínicos, multiplicando administradores, assessores e outsourcings, fazendo disparar os custos sem melhorar a
qualidade dos serviços.
O ataque às Carreiras Médicas,
que asseguravam e validavam
a progressão técnico-científica
dos médicos e a estruturação
hierárquica dos Serviços, desvalorizou a avaliação inter-pares
substituindo-a por nomeações
e contratos isolados, tornando o
exercício da prática médica mais
precário e fragmentado, mais dependente de regras irracionais e
de números ilusórios. Assim se foi
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também menorizando a formação
e a investigação clínica, tornando
mais difícil a criação do espírito
de equipa facilitador do trabalho
multidisciplinar. Com a necessidade de contratação de empresas
externas, muitas vezes para assegurar unicamente as urgências,
fez-se aumentar, sem proveito, os
gastos do Estado no SNS, pondo
em risco a sua qualidade e o seu
futuro.
Apesar disso, os custos do SNS
português permanecem (ao contrário do que é apregoado), em
valores significativamente baixos,
quando comparados com outros países europeus. Embora o
cidadão português seja dos que
mais gasta do seu bolso - 24% dos
gastos em Saúde são custos directos com medicamentos, saúde oral
e outros (fora do SNS) -, o gasto
médio em Saúde por habitante é,
em Portugal (1.627 euros), muito
inferior ao da Espanha (2.139),
metade da Alemanha (3.221), Suécia (3.335) e França (3.370) e três
vezes menos que nos USA (5.227)
e Luxemburgo (5.438) – dados recentes fornecidos pelo Eurostat e referentes a 2008.
Só no contexto virtual criado
pela Tutela e pelos media, é que o
SNS - apresentado como estando
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sempre em crise - vive acima das
suas (nossas) possibilidades, num
país preguiçoso e sem dinheiro.
Por isso, segundo a Tutela, há que
fazer pagar o cidadão que procura o sistema público e que o usa,
por vezes, mal (devido à desorganização da ligação dos cuidados
primários com os diferenciados),
encaminhando-o para as Urgências, engarrafando os seus acessos,
o que estimula a conflitualidade e
o descontentamento.
O “cliente” menos informado é,
assim, através dos media que constantemente atacam o serviço público de Saúde, instrumentalizado
e atirado às bichas das Urgências
e dos SAP, ou desviado para a
privada a pretexto dos tempos de
espera de consultas e intervenções
cirúrgicas que a Tutela faz gala
em lamentar nos telejonais, sem
nunca ter dado mostras de querer,
verdadeiramente, resolver esses
problemas dentro do SNS. Aliás,
diga-se em abono da verdade, que
se a Tutela os já tivesse resolvido,
teria solucionado o essencial, e
não haveria sequer oportunidade de
negócio para a grande privada que,
provavelmente, nem existiria.
Como o SNS conquistou um lugar
incontornável no núcleo de direitos alcançado pela democracia

portuguesa, não há ainda, no amplo espectro partidário português
(mesmo entre os mais ortodoxos
apoiantes do neoliberalismo monetarista de Milton Friedman do
nosso governo), quem assuma
publicamente ser contra ele. Todos
afirmam defender o SNS e tudo
o que fazem, quando no poder, é
justificado pela busca da sua sustentabilidade ou do seu aperfeiçoamento. Seguindo essa tática, a resposta da Tutela tem sido sempre
a de mostrar preocupação com
o “caos” e o “problema” da Saúde,
dedicando-se a “aperfeiçoar” medidas “salvadoras” do SNS, que, na
realidade, mais o foram afundando, agravando os seus problemas,
aproveitando a deixa para fazer
o cidadão pagar, de forma pedagógica, “aprendendo” assim que
a Saúde custa dinheiro.
Tornou-se pois, necessário que o
cidadão se habitue a pagar. Pagar
a alguém, pagar por cada acto, por
cada episódio, por cada consulta.
Como na privada. Ou melhor,
como na grande privada, porque
a pequena é já hoje uma realidade
quase inexistente não passando, na
maioria dos casos, de consultóriosfranchizing das companhias de seguros que pagam cada vez pior o
trabalho médico (30 euros brutos
ou menos por cada consulta de especialidade). De fora, restam apenas franjas sobrantes que ainda alimentam, em alguns profissionais,
o sonho de uma medicina liberal,
numa profissão que cada vez mais
se proletariza (no mau sentido do
termo, infelizmente).
É a grande privada que se tem expandido exponencialmente, ocupando espaço criado pelo progressivo desabamento do SNS causado
pelas medidas tomadas pela Tutela “para o consolidar”. É ela a grande
vencedora deste jogo de sombras.
É ela também que se apropria dos
maiores lucros (é o negócio mais

lucrativo, a seguir ao das armas
– Isabel Vaz /BES Saúde, dixit). A
grande privada que, paradoxalmente, só sobrevive e acumula
lucros com a baixa remuneração
da maioria dos profissionais e a
contribuição decisiva de subvenções e apoios estatais, conhecidos e
desconhecidos, directos e indirectos, através das PPP, dos sub-sistemas, das transferências de doentes
como a ADSE, Min.Justiça, SIGIC,
dos cheque–cirurgia, das convenções, das assessorias, tirando mais
dinheiro dos bolsos dos contribuintes que voltam a pagar o que
já descontaram para o SNS.
A Constituição assegura um SNS
tendencialmente gratuito e proíbe
o co-pagamento? Pois há que fazêlo tendencialmente pago! Como?
Nada melhor do que criar taxas ditas “moderadoras”, porque moderar não é constitucionalmente
proibido. O estranho, nessas taxas
“moderadoras”, é que também
são cobradas análises, colonscopias, gastroscopias, broncoscopias, como se isso fosse escolha
(ou abuso) do doente, viciado em
picadelas, exames invasivos e operações, e não actos só possíveis de
executar por prescrição médica.
Na realidade, as taxas “moderadoras” têm outro papel: o de
indiciar um co-pagamento progressivo que atenue a diferença
com o preço da privada e crie a
habituação de que os cuidados de
Saúde não são um direito inerente
a qualquer cidadão e um serviço
pré-pago. As taxas são, de facto,
um duplo pagamento contrário
ao espírito e à letra da Constituição (como toda a gente sabe), e
só o contorcionismo jurídico de
um Tribunal Constitucional partidarizado as conseguiu encaixar no
seu espírito solidário e “tendencialmente gratuíto”.
O actual governo assume despudoradamente querer reformar o

“Estado Social”, abandonando
o dever de garantir, por igual,
o direito de todos os cidadãos à
Saúde, substituindo-o por uma
política caritativa e assistencialista
(a devolução, pelo SNS, de duas
dezenas de hospitais às Misericórdias e a campanha de um “cortejo
de oferendas” para construir uma
ala pediátrica de um grande hospital público, são apenas dois símbolos desse retrocesso). Assim se
procura dar aos “pobres”, o pouco
que resta de um Orçamento de
Estado virado para os negócios e
para as negociatas, a que se juntam as sobras de um “mecenato”
que as grandes empresas quiserem dispensar com o dinheiro que
lhes é poupado nos impostos, e a
quem, todos nós, depois, devemos
ficar servilmente agradecidos.
Sublinhe-se que nada há de mal
ou criticável na prática médica individual e privada da Medicina.
Um médico pode e deve, em qualquer sistema (público ou privado),
exercer com honestidade e eficiência a sua profissão. Mas a privatização dos cuidados de Saúde,
como forma organizativa que tem
em vista o lucro, não é barata nem
eficaz e contém em si mecanismos
perversos que facilitam e estimulam a distorção, a falta de rigor e
a má prática.
A evolução técnica e a multidisciplinaridade da medicina moderna,
obrigam a um aumento de escala
dos investimentos, que não pode
(nem deve) ser combatido, já que
tal implicaria um recuo na capacidade e/ou no nível assistencial.
Contudo, esse contínuo desenvolvimento pode e deve ser efectuado, com vantagem, no seio de
um sector público não lucrativo,
centrado no benefício da população e não no interesse dos accionistas, de forma a não deixar largos
sectores populacionais sem cobertura, entregando-os a sistemas

assistencialistas sub-financiados
e de má qualidade. A experiência
negativa dos USA é uma boa prova
das inúmeras desvantagens da liberalização e privatização da Saúde
(cara e com enormes desperdícios),
em que centros de excelência convivem com milhões de cidadãos
sem assistência, ou com direitos à
Saúde limitados e degradados.
Poder-se-á concluir, pois, que o estrangulamento do SNS que as medidas governamentais e da troika
implicam, são o acentuar de uma
política que, de há muito, procura
limitar o seu papel de grande e
dominante serviço público prestador de cuidados de Saúde. Essas
medidas não são justificadas por
qualquer défice na sua sustentabilidade económica presente ou futura. Na realidade, elas representam apenas uma opção ideológica
concreta, que defende interesses
estranhos ao bem-estar da população, contrariando o desígnio
constitucionalmente consagrado
de um SNS universal, solidário e
tendencialmente gratuito.
Há contudo, um largo consenso
que se pode e deve construir na defesa cidadã do SNS, contra a política da troika e dos grandes interesses que sequestram o governo e
o país, construindo um futuro que
derrote o falso fatalismo do “não
há alternativa”, posto em voga
por Margaret Tatcher, primeira responsável da brutal fragilização do
prestigiado National Health Service
inglês.
A intransigente oposição à desestruturação do SNS português,
como serviço público cumpridor
dos preceitos constitucionalmente
instituídos, deve assumir-se como
o campo transversal, abrangente
e pluripartidário onde os médicos
portugueses e a sua Ordem se devem posicionar, na defesa dos seus
direitos, dos direitos dos doentes e
de todos os cidadãos do país.
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Sistemas de informação na Saúde
As Edições Sílabo apresentam uma obra sobre o papel e impacto do uso de tecnologias de informação no sector da saúde. «Sistemas de informação na Saúde
– perspectivas e desafios em Portugal» é uma edição organizada por Domingos
Pereira, José Carlos Nascimento e Rui Gomes, que nos fala dos contributos
potenciais dos sistemas de informação para uma melhor prestação de cuidados e para assegurar a sustentabilidade das unidades e do sistema de saúde.
Nesta obra pode ler textos da autoria de médicos, enfermeiros, responsáveis
de sistemas de informação, gestores de saúde e investigadores académicos que
reflectem sobre o potencial das tecnologias da informação.

Que Médicos Queremos?
Esta obra da autoria de Jorge Cruz, editada recentemente pela
Almedina, apresenta uma reflexão acerca do exercício da medicina
no século XXI, a partir do pensamento de Edmund D. Pellegrino,
um dos maiores vultos da bioética norte-americana e mundial.
Nela são abordadas as questões centrais da ética dos cuidados de
saúde, como as relacionadas com o encontro clínico entre médico
e paciente, o financiamento dos serviços de saúde ou os problemas
relacionados com a formação dos estudantes de medicina. O autor
licenciou-se em Medicina em 1992 na Universidade do Porto. É
especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular. Em 2004, obteve
o grau de Mestre em Bioética e Ética Médica pela Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto. Em 2012, obteve o grau de
Doutor em Bioética pela Universidade Católica Portuguesa, com
a mais elevada classificação (Summa cum laude). A sua tese de
doutoramento «Análise Crítica do Pensamento Bioético de Edmund
D. Pellegrino» foi orientada pelo Prof. Doutor Daniel Serrão e
serviu de base à elaboração deste livro.

34 Copa B, um guia prático
34 Copa B é o título da obra editada pela Academia do Livro que
se traduz num guia prático sobre a mama, a saúde e a sexualidade.
Nas palavras da autora, a especialista em imagiologia Ana Paula
Avillez, «preocupações estéticas, receios associados à saúde e
outras dúvidas (…) podem encontrar resposta neste livro», o qual
pretende igualmente desfazer alguns mitos e ajudar a mulher
a tomar decisões conscientes e informadas no que se refere, por
exemplo, ao recurso às mamoplastias.
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