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Vagas a menos 
ou candidatos 
a mais?

Está acesa a discussão sobre o 
mapa de vagas para as especia-
lidades. 
A ACSS e aqueles que querem 
entrar exigem mais vagas, ‘custe 
o que custar’. Os que já entraram 
exigem menos vagas e afirmam 
que, em muitas especialidades, 
já não conseguem fazer uma for-
mação de qualidade.
Alguns Hospitais não querem 
abrir mais vagas, para não pa-
gar mais salários. Outros que-
rem mais vagas, para terem ‘car-
ne para canhão’, frágil, barata e 
ainda pouco experiente, quase 
escravizando e alguns mesmo 
ameaçando os médicos Internos 

para preencherem escalas de ur-
gência deficitárias e trabalharem 
até à exaustão, colocando em 
causa a qualidade da formação e 
a segurança dos doentes. Os mais 
velhos deixaram de estar dispo-
níveis, ao abrigo da Lei e devido 
à remuneração de empregada 
doméstica, e contratar médicos 
em regime de prestação de servi-
ços fica um pouco mais caro.
O papel da Ordem dos Médicos 
não é satisfazer nem uns, nem 
outros. É abrir o máximo número 
de vagas possível em locais onde 
seja exequível proporcionar uma 
formação com qualidade aos fu-
turos internos/especialistas. É 

esta a indicação dada pelo Con-
selho Nacional da Ordem aos 
Colégios das especialidades.
Mas esta problemática tem sido 
muito mal discutida. Ora por 
desconhecimento, ora por má fé, 
com a Ordem dos Médicos a ser 
acusada de “não abrir vagas para 
todos”!
Perguntemo-nos então, quem 
são estes “todos”?
Estes “todos” são os médicos que 
acabaram o mestrado integrado 
de medicina em Portugal, acres-
cidos de um número indefinido 
de médicos que vêm do estran-
geiro, quer portugueses, quer 
não portugueses. Sem qualquer 
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tipo de xenofobia, que rejeito li-
minarmente, temos de analisar 
esta questão com frontalidade e 
seriedade.
Portugal deve ser o único país do 
mundo que se acha na absurda 
obrigação, que nem sequer exis-
te juridicamente, de abrir uma 
vaga de especialidade para todos 
os candidatos que, estrangeiros 
ou não, fizeram o curso de me-
dicina fora de Portugal, mesmo 
para médicos de alguns países 
extracomunitários que, com de-
ficiente formação pré-graduada, 
já sabem que com um simples ca-
rimbo da DGES se podem inscre-
ver na Ordem dos Médicos, que é 
obrigada a aceitá-los, e têm uma 
vaga de especialidade garantida 
em Portugal! Alguns nem conse-
guem terminar a especialidade… 
Que país somos nós e que Gover-
no temos nós, afinal?
Porque nos sentimos obrigados 
a abrir vagas de especialidade, 
mesmo para aqueles que têm 
classificações baixíssimas no 
exame de acesso, que não são ex-
plicáveis pelo modelo do exame 
mas sim por uma péssima for-
mação pré-graduada? Este ano 
há duas notas de 0%, uma de 7% 
e muitas na casa dos 20%, uma 
classificação que se consegue 
obter com respostas quase alea-
tórias. Que médicos queremos 
para os nossos doentes? Que me-
dicina queremos para Portugal?
E tudo isto acontece ao mes-
mo tempo que temos centenas 
de bons médicos formados em 
Portugal, com excelente forma-
ção pré e pós-graduada, a sair 
de Portugal, todos os anos, para 
todo o mundo, porque não têm 
condições para trabalhar no nos-
so país com qualidade e respei-
to! É assim que queremos conti-
nuar?
Para que abrem vagas nas Esco-
las Médicas acima da capacidade 

de formação pré e pós-gradua-
da? Qual é a estratégia dos Mi-
nistérios da Saúde e da Educa-
ção? Qual a razoabilidade desta 
decisão, num país que, de acordo 
com os dados mais recentes, é o 
sexto país da OCDE com mais 
médicos, tendo mais médicos, 
em termos relativos, que a Ale-
manha, a Suíça, França, Reino 
Unido, Holanda, Espanha, Bél-
gica, etc.. Portugal tem 4,3 mé-
dicos/1000 habitantes e a médica 
da OCDE é de apenas 3,3 médi-
cos/1000 habitantes.
Além do mais, desde há vários 
anos que estamos a formar mé-
dicos especialistas a um ritmo 
que é o dobro do número dos 
médicos que se reformam. Por 
exemplo, neste ano de 2015 vão 
reformar-se, no total, 430 médi-
cos, mais de 1000 terminaram a 
especialidade e 1549 vão iniciar a 
especialidade! É um número im-
pressionante! Por isso mesmo, é 
altura de fazermos as perguntas 
a que o Ministério da Saúde tem 
a obrigação de responder:
- Porque não contratam condig-
namente mais especialistas para 
o SNS?
- Porque é que, entre 2011 e 2014, 
o número de médicos especialis-
tas no SNS foi reduzido em 1,5%?
- Para onde estão a ir os nossos 
especialistas, que estamos for-
mar muito acima do ritmo de 
aposentações? 
Nós sabemos as respostas, em-
bora o Ministério da Saúde as 
procure esconder. Os médicos 
reformam-se precocemente, com 
penalização da sua reforma, saem 
para o sector privado, que não 
se queixa de falta de médicos, e 
emigram num fluxo continua-
mente crescente, para os países 
mais desenvolvidos da Europa, 
porque foram activa e propo-
sitadamente desqualificados, 
porque são maltratados, porque 

foram diabolizados, porque o 
trabalho, nomeadamente na ur-
gência, é cada vez mais penoso 
e de elevado risco, porque são 
mal pagos (a oito euros líquidos/
hora), porque a qualidade do 
SNS está a decrescer. 
Recorde-se que, num estudo re-
cente, 2/3 dos médicos internos 
afirmaram pensar emigrar, a 
grande maioria deu conta que o 
exercício da medicina em Portu-
gal “piorou muito ou extrema-
mente nos últimos anos” e, por 
isso mesmo, 20% confessarem 
que se pudessem voltar atrás 
mudavam de profissão.
Se querem médicos no SNS, os 
portugueses têm de exigir ao Mi-
nistério da Saúde medidas con-
cretas que compensem e tornem 
minimamente atractiva a difícil 
e dura carreira médica pública. 
Contudo, deste Ministério ape-
nas tem vindo demagogia.
É também altura de, com serie-
dade e sabendo que o impacto na 
formação de especialistas se fará 
sentir apenas dentro de 12 anos, 
reduzir o numerus clausus em 
medicina, pois corremos o risco 
de formar médicos com menor 
qualidade, devido ao excesso de 
alunos e de internos, e estamos 
a formar médicos muito acima 
das necessidades do país, que até 
está a perder população de for-
ma rápida. Médicos que não te-
rão outra alternativa profissional 
para além da emigração, o que 
representa um tremendo desper-
dício económico e de cérebros.
Para esta redução deverá obri-
gatoriamente contribuir a revi-
são do DL 40/2007, relativo ao 
concurso especial para acesso ao 
curso de Medicina para titulares 
do grau de licenciado, com dimi-
nuição substancial do número de 
vagas para este contingente.
Mas é também altura de rever, 
muito rapidamente, a lista de de-
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liberações genéricas publicadas 
ao abrigo do DL 341/2007, pelo 
menos no que à medicina diz 
respeito, que permite que muitos 
médicos de países extracomu-
nitários se inscrevam na Ordem 
dos Médicos sem qualquer ava-
liação de equivalência por parte 
das Universidades. Independen-
temente das classificações que 
tenham no exame de seriação, 
o Estado português garante-
-lhes uma vaga! Já devíamos 
ter instituído um limite mínimo 
de acesso, que a Ordem propôs 
que fosse de 45%, contra o qual 
os jovens estudantes, surpreen-
dentemente, se insurgiram! Mas 
porque motivos alguns querem 
perpetuar esta falsa obrigação de 
abrir vagas para todos?
Quero sublinhar que neste racio-
cínio crítico não se encontram in-
cluídos os países da Comunida-
de Médica de Língua Portugue-
sa, a pátria de Fernando Pessoa, 
relativamente aos quais, por pro-
posta da Ordem dos Médicos, se 
implementaram nos novos Esta-
tutos mecanismos para facilitar e 
estimular a cooperação bilateral 
na formação pós-graduada (artº 
131º).
A Ordem tem feito o máximo 
esforço para maximizar as capa-
cidades formativas, como a pró-
pria CNIM tem acompanhado e 
pode testemunhar.
O número máximo de capacida-
des formativas que se conseguem 
abrir por ano foi atingido, com 
um valor que, no último mapa 
disponível no momento de escre-
ver este editorial, tinha 1036 va-
gas hospitalares, 463 de MGF, 46 
de Saúde Pública e 4 de Medicina 
Legal, num total de 1549 vagas. 
Há apenas 1493 potenciais candi-
datos com o curso concretizado 
em Escolas médicas portugueses, 
porque muitos, sem confiança no 
futuro do país e da carreira mé-

dica, já emigraram. Cerca de 200 
potenciais candidatos vêm do es-
trangeiro, a maioria portugueses; 
factualmente, é por causa destes 
que não há vagas para todos.
O ano transacto foi um ano ex-
cepcional, o ano em que mais 
vagas foram preenchidas com 
um único curso, 1612 vagas, pela 
circunstância de só este ano se 
ter alterado a legislação que re-
gula o Internato Médico, parti-
cularmente quanto à questão da 
autonomia, que passou a ser con-
cedida a todos no fim do Ano Co-
mum, desde que terminado com 
aproveitamento. É IMPOSSíVEL, 
como todos muito bem sabem, 
manter aquele número de vagas. 
Pretendê-lo é não levar a sério 
um assunto que é muito sério!
Desde há 10 anos, de 2006 a 2015, 
o número de vagas preenchidas 
tem evoluído da seguinte forma: 
894, 997, 1064, 1215, 1190, 1391, 
1496, 1541, 1533, 1612. A Ordem 
deu sempre mais capacidades 
formativas do que aquelas que 
foram preenchidas. Actualmen-
te há cerca de 9000 internos no 
SNS, um número sempre a subir, 
incluindo o Ano Comum! Onde 
querem colocar mais internos?
O exemplo da Cirurgia Geral é 
gritante. Os hospitais têm inter-
nos de Cirurgia Geral em exces-
so, particularmente os Centrais, 
onde quase todos têm de com-
pletar a sua formação! Os Inter-
nos já nem conseguem cumprir o 
programa do internato!! Estamos 
constantemente a receber recla-
mações dos Internos de Cirur-
gia Geral, e com razão, porque 
alguns estão semanas seguidas 
sem conseguir operar e alguns 
hospitais têm uma organização 
desadequada dos seus serviços e 
do circuito dos internos!
Sinceramente, a Ordem dos Mé-
dicos espera que o Governo e 
todos os parceiros tenham a má-

xima preocupação com a quali-
dade da Formação Médica em 
Portugal. É a nossa obrigação 
colectiva.
Que fique claro que não há vagas 
a menos, o problema é que há 
candidatos a mais. E a responsa-
bilidade efectiva é do Governo. 
Caros Colegas, culpem o Gover-
no, não a Ordem dos Médicos, e 
obriguem-no a mudar a lei e a re-
duzir o numerus clausus.

Porque nos 
sentimos 
obrigados a abrir 
vagas de 
especialidade, 
mesmo para 
aqueles que têm 
classificações 
baixíssimas no 
exame de acesso, 
que não são 
explicáveis pelo 
modelo do exame 
mas sim por uma 
péssima formação 
pré-graduada? 
Este anos há duas 
notas de 0%, uma 
de 7% (…). 
Que médicos 
queremos para os 
nossos doentes?
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Ordem dos Médicos 
saúda a publicação do DL 238/2015

Há anos que a Ordem dos Médi-
cos vinha reclamando a existên-
cia de uma lei que protegesse os 
doentes da actuação de gente sem 
escrúpulos que, aproveitando-
-se de momentos de maior fragi-
lidade, como são as situações de 
doença ou receio de doença, ex-
ploram as pessoas doentes e/ou 
menos informadas. 
Como se diz no preâmbulo do DL, 
a existência de uma assimetria de 
informação em Saúde é desfavo-
rável aos doentes e implica a ne-
cessidade de intervenção legisla-
tiva que os proteja de informação 

manipulada, que preserve a ver-
dade e o conhecimento científico 
e que imponha uma concorrência 
sã e transparente entre os presta-
dores de cuidados de saúde.
Por isso, a Ordem dos Médicos 
elogia esta iniciativa legislativa, 
que resultou também de uma 
diligência conjunta de todas as 
Ordens da Saúde, e desde já se 
compromete a colaborar na sua 
aplicação, canalizando para a 
Entidade Reguladora da Saúde 
todos os casos em que haja a su-
posição de incumprimento da Lei 
e que venham a ser do seu conhe-

cimento. A avaliar pelo que se 
tem lido, ouvido e visto na comu-
nicação social, não faltará matéria 
para análise.
Reiterando o seu aplauso pela pu-
blicação do DL 238/2015, a Ordem 
dos Médicos continua a defender 
que a publicação de uma Lei do 
Acto Médico é igualmente im-
portante para proteger os doentes 
de situações de abuso e exercício 
ilegal da medicina, pelo que con-
tinuará a pugnar pela publicação 
daquela Lei.
Ordem dos Médicos, Lisboa, 
19 de Outubro de 2015

A Ordem dos Médicos não pode deixar de manifestar a sua marcada satisfação e saudar a 
publicação do DL 238/2015 de 14 de Outubro, que regulamenta a publicidade em Saúde.

in f o rmaçãoi

Receitas amarelas

“Não encontramos um preceito específico que responda directamente à questão que se coloca.
Na interpretação analógica que fazemos do preceituado no Decreto Regulamentar 28/2009, de 12.10 que al-
terou o Decreto Regulamentar nº 61/94, regulamentador do Decreto Lei 15/93, de 22.01, relativo ao controlo 
do tráfico ilícito de estupefacientes, de substâncias psicotrópicas e dos percursores, o prazo pelo qual devem 
ser preservados os ditos “canhotos” será de três anos.
Com efeito é esse o prazo estabelecido para o arquivo de receitas pelas farmácias e de conservação de outros 
registos no âmbito da mesma legislação o que parece permitir, em nosso entender, fazer a referida analogia.
É esta, salvo melhor, a nossa opinião.
O Consultor Jurídico, Paulo Sancho”

Divulgamos o parecer do Departamento Jurídico que responde à questão de “quanto tempo 
é necessário guardar os ‘canhotos’ das antigas receitas (amarelas)".
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Ministério da Saúde recua nos Cuidados 
Paliativos com prejuízo sério para os doentes

Comunicado 
da Ordem dos Médicos

Em 2012 foi publicada a Lei de 
Bases dos Cuidados Paliativos, 
Lei 52/2012, que criava a Rede 
Nacional de Cuidados Paliativos 
(RNCP). A Assembleia da Repú-
blica reconhecia implicitamente 
a especificidade e autonomia dos 
Cuidados Paliativos (CP) face aos 
cuidados continuados. 
Em janeiro de 2013 foi nomeado 
pelo Ministério da Saúde, Despa-
cho 1235/2013, um Grupo de Tra-
balho para a regulamentação da 
Lei 52/2012. 
Contra tudo o que seria de espe-
rar, a proposta deste Grupo de 
Trabalho é agora ignorada na Por-
taria 340/2015, publicada no pas-
sado dia 8 de outubro. Aliás, tal 

como foram totalmente, prepoten-
temente e estultamente ignoradas, 
por razões que se desconhecem, 
as conclusões e recomendações do 
Grupo de Trabalho dos “Cuidados 
Paliativos Pediátricos”, que fora 
nomeado pelo próprio Ministério, 
constituindo uma má surpresa o 
articulado da Portaria 343/2015 de 
12 de Outubro. 
A Portaria 340/2015 coloca os cui-
dados paliativos (CP) sob o contro-
lo e comando da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI), uma rede que constitui 
uma estrutura paralela ao SNS e é 
uma aberração de funcionamento, 
ignorando os seus graves erros, 
insuficiências, burocracias e dis-
funcionalidades, que deviam ser 
urgentemente corrigidos. 
Se consideramos positivo que as 

equipas locais passem a ter obri-
gatoriamente assistente social, 
para além de médico, enfermeiro 
e psicólogo, todos com formação 
específica em CP, e que as unida-
des de internamento de cuidados 
paliativos (UCP) possam agora 
ter também quartos duplos (com 
pelo menos 40% dos quartos indi-
viduais), o que permite reduzir o 
isolamento social do número cres-
cente de doentes que não podem 
ser acompanhados por familiares 
e pode facilitar a vigilância dos 
doentes que não conseguem pe-
dir ajuda, não podemos deixar de 
expressar as nossas preocupações 
e a nossa indignação pela Portaria 
publicada. 
De facto, a Portaria determina que 
“… o acesso e a prioridade na ad-
missão à RNCP compete às ARS, 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos manifestou o público repúdio pela publicação das 
Portarias 340/2015 de 8 de outubro por alterar profundamente aquele que foi o sentido da opinião expres-
sa sobre a matéria pelo Grupo de Trabalho que integrou elementos da Ordem dos Médicos. Em comunica-
do, o CNE chama a atenção para a burocratização e controlo à distância que é introduzido no processo, que 
se traduzirá por atraso na admissão nas Unidades de Cuidados Paliativos, com custos acrescidos e claro 
prejuízo para os doentes. Reproduzimos em seguida o comunicado do CNE e o parecer que resume a po-
sição do Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos Pediátricos do Gabinete do SEAMS, em funções de 24 
junho a 31 dezembro de 2014, sobre a publicação da portaria 343/2015 que regulamenta os cuidados 
prestados pela RNCCI para a idade pediátrica. Este parecer reflete a posição da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria, da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, da Comissão Nacional de Saúde Materna, da 
Criança e do Adolescente e do Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. 
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I.P., através das Equipas Coordena-
doras Regionais (ECR) da RNCCI 
…” e que as propostas de admissão 
e transferência de utentes na RNCP 
sejam previamente avaliadas e vali-
dadas à distância pelas ECR, cujos 
elementos desconhecem o doente 
e sua família e pertencem a outra 
rede, a RNCCI. 
A Portaria contraria claramente a 
própria Lei que devia regulamen-
tar, já que na Lei de Bases é referido 
explicitamente que “… A admissão 
na RNCP é efetuada com base em 
critérios clínicos, mediante decisão 
das unidades ou equipas de Cuida-
dos Paliativos…” (nº 1, Base XX). 
A Lei 52/2012 não atribui às ECR 
competências de admissão e trans-
ferências de doentes, mas sim que 
atuem “… assegurando o planea-
mento, a gestão, o controlo e a 
avaliação na Rede na sua área de 
jurisdição…” (Base XIII). 
Ignorando assim, por razões que 
se desconhecem, a Lei e a proposta 
do Grupo de Trabalho - segundo a 
qual a RNCP deveria ser uma rede 
funcional, cujo acesso e prioridade 
de admissão dependessem de cri-
térios clínicos objetivos que tives-
sem em conta a complexidade e a 
gravidade dos doentes - o Minis-
tério da Saúde insiste, prepoten-
temente e contra o parecer técnico 
dos especialistas, na burocratiza-
ção do processo e no controlo da 
RNCP por quem não está junto 
dos doentes, contribuindo assim 
para atrasar o processo de admis-
são / transferência dos doentes e 
impedindo que doentes agudos 
e instáveis, com necessidade de 
cuidados médicos permanentes e 
por vezes urgentes, sejam tratados 
e cuidados em tempo útil pelas 
equipas de cuidados paliativos. 
Foi aliás este facto que motivou, 
há já alguns anos, a supressão da 
avaliação e validação das transfe-
rências de doentes entre equipas 
de CP pela ECR. 
Esta burocratização e controlo à 

distância levarão a uma RNCP 
totalmente ineficiente, prejudica-
rão e até impedirão o acesso aos 
cuidados paliativos, que deve ser 
um acesso direto, de articulação 
entre as várias estruturas do SNS, 
sejam de cuidados paliativos ou 
não, consoante as necessidades 
do doente e os recursos disponí-
veis. Se o pedido de intervenção 
ou transferência para estas equi-
pas estiver dependente da avalia-
ção e validação prévia da ECR, os 
doentes vão sofrer, os tempos de 
internamento nos outros serviços 
do hospital vão aumentar e mui-
tos doentes vão morrer sem terem 
acesso a cuidados paliativos espe-
cializados. Será este o objetivo su-
bliminar do Secretário de Estado 
ao publicar esta Portaria? No caso 
particular das EIHSCP e das UCP 
localizadas nos hospitais de agu-
dos, aonde estão internados doen-
tes muito graves e muito comple-
xos, a Portaria retira-lhes toda e 
qualquer autonomia, mesmo para 
internar nessas UCP doentes dos 
próprios hospitais! 
Em contradição com o que está 
determinado na BASE XVI e BASE 
XVII da Lei 52/2012, a Portaria 
apenas caracteriza as Unidades 
(UCP) como um serviço de inter-
namento, esquecendo-se que “…
estas unidades podem ter diferen-
tes valências assistenciais, de inter-
namento, apoio intra-hospitalar, 
centro de dia, apoio domiciliário e 
consulta externa…” e também que 
a equipa intra-hospitalar de supor-
te em cuidados paliativos (EIHS-
CP) “… está integrada na unidade 
de cuidados paliativos, quando 
exista na mesma instituição…”. 
O Ministério da Saúde também 
quer obrigar as equipas comu-
nitárias de suporte em cuidados 
paliativos (ECSCP) a dependerem 
apenas dos ACES ou ULS. Como 
pode ignorar o facto de já exis-
tirem no país bons exemplos de 
Equipas Comunitárias de Suporte 

em Cuidados Paliativos (ECSCP) 
que, à semelhança de muitos ou-
tros países, se encontram sediadas 
em hospitais de agudos? 
É igualmente inaceitável que na 
regulamentação sobre a Direção 
das unidades de internamento, das 
equipas intra-hospitalares e das 
equipas comunitárias de cuidados 
paliativos, se regulamente no arti-
go 5º que “… cada equipa funciona 
sob a direção de um profissional 
de saúde…”, não especificando 
que esse profissional tem que ser 
obrigatoriamente um médico. São 
situações clínicas muito complexas 
e exigentes, que exigem responsa-
bilidade médica nas decisões. 
Para além de não definir a compo-
sição e competências da Comissão 
Nacional de CP, que vai estabele-
cer os critérios clínicos que deter-
minarão o acesso e prioridade na 
admissão de doentes nas equipas 
locais nem exigir que o Coordena-
dor Regional tenha experiência em 
CP, destaca-se também pela nega-
tiva o facto da Portaria nº 340/2015 
não especificar como vão ser finan-
ciadas as equipas locais de CP. 
Os cuidados paliativos são simul-
taneamente cuidados de saúde 
hospitalares, cuidados de saúde 
primários, cuidados de saúde con-
tinuados e integrados e cuidados 
paliativos, propriamente ditos, 
pelo que não devem estar depen-
dentes de estruturas da RNCCI. 
Para que existam cuidados palia-
tivos de qualidade, todas as es-
truturas, específicas de cuidados 
paliativos ou não, devem articular 
diretamente entre si de modo mui-
to eficiente. 
Neste contexto, a Ordem dos Mé-
dicos reclama institucional e publi-
camente perante a sociedade civil 
a reposição integral da legalidade 
e a adoção imediata das propostas 
apresentadas pelos profissionais 
de elevado mérito e qualidade 
que, no Grupo de Trabalho, repre-
sentaram a Ordem dos Médicos, a 
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Ordem dos Enfermeiros, a Ordem 
dos Psicólogos, a Associação Por-
tuguesa de Cuidados Paliativos e 
a Associação Portuguesa de Medi-
cina Geral e Familiar, no sentido 
de otimizar a organização, auto-
nomia e funcionamento da RNCP. 
No limite das suas competências 
a Ordem dos Médicos tudo fará 
para defender a dignidade dos 
doentes necessitados de cuidados 
paliativos e o seu direito ao acesso 
a cuidados de saúde qualificados e 
apela ao Ministério da Saúde para 
que altere imediatamente a Porta-
ria 340/2015 de acordo com as pro-
postas técnicas do Grupo de Tra-
balho e conformando-a com a Lei 
de Bases dos Cuidados Paliativos. 
O Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos 
Porto, 22 de outubro de 2015

Posição do Grupo 
de Trabalho de Cuidados 
Paliativos Pediátricos do 
Gabinete do SEAMS

O Grupo de Trabalho de Cuidados 
Paliativos Pediátricos (GdT-CPP), 
constituído em 2014 segundo indi-
cação do Gabinete do SEAMS (des-
pachos 8286-A/2014 e 8956/2014), 
integrando elementos do Grupo 
de Trabalho de Cuidados Conti-
nuados e Paliativos da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria, do Grupo 
de Apoio à Pediatria da Associação 
Portuguesa de Cuidados Paliativos 
e da Direção Geral da Saúde (Pro-
grama Nacional de Saúde Infantil 
e Juvenil e Comissão Nacional de 
Saúde Materna, da Criança e do 
Adolescente), vem por este meio 
comentar a publicação no dia 12 
de outubro da portaria 343/2015, 
que pretende regulamentar o fun-
cionamento de unidades e equipas 
da RNCCI destinadas a utentes em 
idade pediátrica.
Ao mesmo tempo que nos congra-
tulamos por ao fim de nove anos 
vermos finalmente tecidas consi-

derações legais sobre a utilização 
da RNCCI por utentes em idade 
pediátrica, temos de manifestar o 
nosso profundo desagrado pelo 
total desajuste da portaria à rea-
lidade da prestação de cuidados 
pediátricos e às necessidades das 
crianças e famílias com doenças li-
mitantes ou ameaçadoras da vida.
Além do mais, são completamen-
te ignoradas as conclusões e re-
comendações do Relatório “Cui-
dados Paliativos Pediátricos” que 
atempadamente apresentámos 
ao Gabinete do SEAMS e final-
mente publicado a 22 de setem-
bro no Portal da Saúde (em ane-
xo), tendo recebido elogios dos 
vários setores envolvidos. Neste 
documento não só apresentamos 
estimativas realistas sobre as ne-
cessidades a nível nacional, como 
propomos um modelo de gover-
nação assente em quatro pilares 
(formação, prestação de cuidados 
domiciliários, reorganização das 
instalações pediátricas, articula-
ção eficaz). A prestação de cuida-
dos de qualidade a crianças com 
doenças crónicas complexas, li-
mitantes ou ameaçadoras da vida, 
tem em primeiro lugar de passar 
pela constituição de equipas intra-
-hospitalares (a tempo inteiro ou 
parcial, consoante as necessidades 
locais) que trabalhem para o reco-
nhecimento das necessidades, pre-
ferências e desejos dos utentes. A 
experiência internacional dita que 
essa é a prioridade (a par da pres-
tação de cuidados no domicílio) e 
que a implementação de unidades 
pediátricas, embora útil, deve ser 
um desígnio secundário.
A impressão que sobressai é a de 
que se transpôs ipsis verbis para a 
Pediatria as leis vigentes para os 
adultos, sem exercício de crítica 
ou reflexão, como seria de esperar 
e justo para as crianças com doen-
ças crónicas complexas e suas fa-
mílias. Toda a burocratização, as 
reservas de lugares por períodos 

curtos, as altas e readmissões na 
RNCCI, são completamente desa-
justadas da trajetória da maioria 
das doenças pediátricas com ne-
cessidade de cuidados continua-
dos integrados, muitas vezes ao 
longo de anos ou décadas.
Feita esta apreciação global, per-
mitimo-nos agora destacar alguns 
pontos:

Pontos negativos
Introdução – exclui a admissão em 
unidades de crianças com “ele-
vada intensidade de cuidados”, 
o que será sempre uma avaliação 
subjetiva e potencialmente desvir-
tuadora do propósito de alívio da 
carga do cuidador e do sofrimento 
da criança e família, embora mais 
à frente (Art. 19 nº 1 alínea c) refira 
que podem ser internadas crian-
ças com “doença grave... sintomas 
intensos, múltiplos, multifatoriais 
e instáveis...” e (Art. 19 nº2 alínea 
viii) contemple a possibilidade de 
internamento de crianças com “re-
gimes terapêuticos complexos”.
Art.1 nº3 - incompreensível o sig-
nificado da frase: “Excetuam-se 
do âmbito de aplicação da presen-
te portaria as unidades e equipas 
prestadoras de cuidados continua-
dos integrados de saúde para a 
infância e adolescência, as quais se 
regem por legislação própria.”
Art.4 - ignora o direito à educação.
Art. 4 alínea h – apenas as crianças 
até aos 18 anos podem beneficiar 
de acompanhante permanente, 
ignorando o facto de muitas apre-
sentarem deficiências ou depen-
dências profundas, habituadas a 
terem os pais sempre ao seu lado; 
é consensual hoje em dia que na 
perspetiva da doença crónica pe-
diátrica deve ser possível manter 
para os jovens adultos, se assim o 
desejarem, os direitos reconheci-
dos às crianças.
Art. 5 nº 3 – o plano individual de 
intervenção para a criança e fa-
mília não pode ser elaborado em 
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exclusivo pelos profissionais da 
RNCCI! Muitas das doenças cró-
nicas complexas pediátricas são 
raras e implicam obrigatoriamen-
te o envolvimento e orientação de 
equipas terciárias especializadas; 
cada criança deve ser objeto de um 
(e apenas um) plano de interven-
ção, elaborado em conjunto por 
todos os prestadores de cuidados 
envolvidos, e revisto sempre que 
as condições se alterarem.
Art. 7 – não é claro se deverão pas-
sar a existir EGA pediátricas ou se 
as de adultos passarão também a 
assumir o planeamento das altas 
pediátricas. À exceção dos hospi-
tais pediátricos (que deverão ter a 
sua própria EGA) não nos parece 
que os Serviços de Pediatria (ou 
as EGA) acatem esta decisão de 
uma forma construtiva. Mais à 
frente (art. 16 nº1) é indicado que 
nas EGA deverá ser garantida a 
participação de profissionais com 
formação pediátrica - passará en-
tão esta a ser obrigatória? E que 
género de formação?
Art.8 nº 1 – as equipas domiciliá-
rias destinam-se a cuidar crianças 

que não necessitam de interna-
mento mas não podem deslocar-se 
de forma autónoma; ora isto igno-
ra completamente as preferências 
de local de cuidados expressas pe-
las famílias, um dos pontos funda-
mentais da prestação de cuidados 
de qualidade.
Art.8 nº3 – ignora completamente 
as equipas de iniciativa hospitalar 
(de ponto de partida nos Serviços 
de Pediatria) existentes um pouco 
por todo o país, como é o exemplo 
das Unidades Móveis de Apoio 
Domiciliário (UMAD) criadas em 
vários hospitais em parceria com a 
Fundação do Gil.
Art. 10 nº1 alínea c – do exposto 
acima na crítica ao Art. 5 nº 3, de-
corre que não é admissível que do 
processo da criança na RNCCI não 
conste informação sobre a equipa 
terciária que a acompanha (nem 
sobre o seu médico de família).
Art. 11 nº 2 (e todos os outros refe-
rentes ao pagamento de serviços) – 
ignora o facto de utentes com ida-
de inferior a 18 anos, incapacidade 
superior a 60% ou dependentes 
de famílias com insuficiência eco-

nómica (como será o caso de mui-
tas das famílias de crianças com 
doenças crónicas complexas, pois 
normalmente um dos progenito-
res deixa de trabalhar para cuidar 
da criança) terem isenção de taxas 
moderadoras e manifesta incapa-
cidade para despesas extra (o que 
significará então a preferência eco-
nómica por cuidar no hospital).

Pontos positivos
Art. 17 nº 1 – os profissionais das 
equipas domiciliárias da RNCCI 
deverão ter formação em pediatria 
(embora também não seja claro, 
imagina-se que em cuidados pa-
liativos pediátricos). Art. 20 nº7 – 
o processo de referenciação deve 
levar em conta a proximidade da 
residência e as preferências da 
criança e família.
Convidamos todos a ler o Rela-
tório supra citado, que inclui um 
sumário executivo e resumos de 
cada um dos 3 capítulos princi-
pais, nomeadamente no que diz 
respeito às recomendações para a 
implementação de unidades pe-
diátricas (páginas 91-95).

in f o rmação

Publicação de dados estatísticos de infertilidade

“Relativamente ao pedido de parecer sobre divulgação de dados de tratamento de infertilidade é parecer do CNEDM:
1-O CNEDM constata que o Código Deontológico não permite a divulgação de resultados dos cuidados ministrados no 
âmbito da actividade médica (artigo 12º do Código Deontológico), "com intuitos propagandísticos próprios ou de estabe-
lecimento onde trabalhe".
2-No entanto, a questão colocada refere-se à publicitação de dados estatísticos sobre tratamento de infertilidade.
3-No seguimento de parecer altamente favorável deste Conselho sobre legislação referente a publicidade de serviços de 
saúde e que, nesta data, foi enviado a Vossa Ex.ª, importa sublinhar que esta visa proibir e punir a publicidade enganosa.
4-Assim o CNEDM considera lícita a publicação informativa de dados estatísticos desde que sejam verificados cumulativa-
mente os seguintes pressupostos:
-que a informação em causa seja apresentada de forma anónima
-que a informação em causa não constitua, por qualquer forma, informação comparativa
-que a referida informação seja verdadeira e confirmável pelas entidades legal e tecnicamente competentes e por qualquer 
potencial utilizador
5-Considera ainda o CNEDM que os casos duvidosos quanto à licitude de divulgação pública de informações relativas à 
actividade médica devem ser objecto de parecer favorável da Ordem dos Médicos, ouvido, designadamente, o CNEDM.

Com os melhores cumprimentos
O Coordenador do CNEDM - Dr. Miguel Leão”

Divulgamos o parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica sobre a divulgação 
de dados estatísticos de infertilidade.
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Para o período formativo pré-con-
gresso, foram reservados os dias 
8 e 9 de Outubro e para o CNIAC 
propriamente dito, os dias 9, 10 e 
11, cujo programa extenso e varia-
do foi preenchido com uma tertú-
lia, três mesas-redondas e vários 
workshops.
O pré-congresso contou com cerca 
de 150 participantes, aos quais fo-
ram oferecidos dez cursos diferen-
tes em parceria com diversas enti-
dades formativas, tendo algumas 
delas capacidade reconhecida de 
certificação nacional ou interna-
cional.
A sessão de abertura do IV CNIAC 
levou ao grande auditório da Sec-
ção Regional Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) uma cativante 
e divertida tertúlia. O Dr. Miguel 
Guimarães (Presidente da SR-

Decorreu entre os dias 8 e 11 de outubro de 2015, na Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP), a quarta edição do Congresso Nacional do Interno do Ano Comum (CNIAC). A 
organização, constituída exclusivamente por Internos de Ano Comum, procurou corresponder aos 
interesses temáticos dos seus pares bem como à necessidade de colmatar lacunas formativas pon-
tuais, com que muitos jovens médicos se deparam neste primeiro ano de formação pós-graduada.

aactual idade

NOM) e a Prof. Dr.ª Maria Amélia 
Ferreira (Diretora da FMUP), re-
presentando os parceiros mais re-
levantes do IV CNIAC, deram as 
boas vindas aos participantes para 
a quarta edição deste congresso. 
Tomou ainda a palavra o presi-
dente da comissão organizadora 
da primeira edição do CNIAC, o 
Dr. Rui Araújo, que explicou a to-
dos o motivo da existência deste 
evento – “a necessidade de tran-
sitar do saber-saber, para o saber-
-fazer”. Lembrou ainda a audiência 
que este projeto resultou da união 
do esforço de jovens colegas, pro-
vavelmente uma última vez antes 
de seguirem caminhos distintos, e 
que essa união poderá ser valiosa 
tendo em conta os tempos decisi-
vos que se avizinham relativamen-
te à profissão médica.

Seguidamente a Tertul’IAC, que 
versou o tema ‘Ser Médico, Ser 
Humano’, convidou a audiência a 
abandonar a sua zona de confor-
to, pensar sobre o erro médico, o 
burnout em Medicina e, ainda, a 
encontrar humor nos momentos 
menos óbvios – aqueles em que 
prevalece a noção de finitude da 
vida humana.
Para esta reflexão informal contri-
buíram os relatos do Prof. Doutor 
Filipe Almeida sobre os diferentes 
tipos de erro médico, com especial 
enfoque naquele em que a forma-
ção médica tem ainda muito para 
melhorar - o erro de cariz ético e 
humano. O Prof. Doutor Manuel 
Esteves abordou o Síndrome de 
Burnout e Marine Antunes, coor-
denadora do projeto Cancro com 
Humor, proporcionou a todos os 

IV CNIAC 
- Congresso Nacional 
do Interno do Ano Comum
“Ser Médico, Ser Humano”
De forma a manter a continuidade das sessões, as refeições do Programa Científivo 
tiveram lugar no CIM FMUP
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presentes a visão da doença na 
primeira pessoa, facilitada pela 
introdução do humor como arma 
para usufruir de uma vida plena. 
A discussão manteve-se espontâ-
nea e fluida graças à moderação 
pelo jornalista Júlio Magalhães, 
que ressalvou a importância da 
formação em comunicação para 
a otimização das relações entre o 
médico, os doentes, os colegas e as 
instituições.
Os mais de 45 workshops do 
CNIAC, de caráter teórico-prático 
permitiram o aperfeiçoamento de 
competências clínicas, técnicas e 
humanas. De entre os mais apre-
ciados pelos participantes, desta-
ca-se o workshop de Fundamen-
tos de Laparoscopia, onde os par-
ticipantes tiveram uma introdução 
a esta modalidade cirúrgica, tendo 
oportunidade de treinar técnicas 
básicas com simuladores.
As três mesas redondas, que de-
correram no auditório do Centro 
de Investigação Médica da FMUP, 
consistiram num espaço destinado 
à discussão fundamentada e par-
ticipada sobre áreas transversais 
de interesse do jovem médico, in-
cluindo reflexão sobre as alternati-
vas atuais para a carreira médica.
A primeira mesa redonda – Medi-
cina Sexual - abordou as patologias 

do foro endocrinológico, urológico 
e psicológico com impacto na se-
xualidade do doente. Esta contou 
com a moderação do Prof. Doutor 
Pacheco Palha e de preletores es-
pecialistas. Foi também discutida 
a influência das outras doenças, 
físicas ou mentais, na autoestima e 
capacidade sexual do doente, bem 
como formas de abordagem deste 
tipo de situações por parte dos clí-
nicos.
A segunda mesa redonda centrou-
-se numa pergunta: “E depois da 
Especialidade? - o futuro do mé-
dico especialista e o emprego mé-
dico no estrangeiro”. Nesta sessão 
foram abordadas as condições de 
trabalho atuais, que condicionam 
a qualidade do serviço médico 
prestado à população, assim como 
a falta de progressão e estímulo 
que jovens médicos adivinham na 
sua carreira em Portugal. A sessão 
foi moderada pela Jornalista Lúcia 
Gonçalves e deu palavra ao Dr. 
Miguel Guimarães (Ordem dos 
Médicos), à Prof. Doutora Ma-
ria Amélia Ferreira (FMUP),  ao 
Dr. Paulo Andrade e Dr. Marco 
Travanca, enquanto representan-
tes dos sindicatos, e ao Dr. Artur 
Osório, representando a visão da 
hospitalização privada. Contou 
igualmente com a intervenção de 

médicos portugueses atualmen-
te internos de especialidade no 
estrangeiro, que testemunharam 
a realidade da formação pós-gra-
duada e do trabalho efetivo fora 
de Portugal.
Foi reservado para a última mesa 
redonda o tema “Abordagem ao 
Doente no Serviço de Urgência 
-Hospital Central versus Hospi-
tal Periférico”. A partir de casos 
clínicos em que os participantes 
puderam participar através dum 
sistema de televoto, foram siste-
matizadas formas de abordagem 
a patologias que surgem mais co-
mumente no Serviço de Urgência 
médico e cirúrgico, e comparada a 
sua abordagem entre hospitais pe-
riféricos e centrais, tendo em con-
ta a diferença de meios materiais 
e humanos disponíveis. A sessão 
foi moderada pelo Prof. Doutor 
Humberto Machado, diretor do 
Serviço de Anestesiologia do Cen-
tro Hospitalar do Porto (CHP), e 
contou com a preleção de espe-
cialistas das áreas da Cardiologia, 
Endocrinologia, Ortopedia, Neu-
rologia e Cirurgia.
Aproximando-se, para estes mé-
dicos, o momento decisivo da 
escolha da especialidade, o Speed-
-dating afirmou-se como uma 
oportunidade para, mais uma vez 

Tertul’IAC a decorrer no grande auditório da SRNOM dia 9 Outubro

ac tua l idade
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num ambiente familiar e informal, 
conhecer o plano formativo, con-
dições de trabalho e o dia-a-dia 
dos internos da formação espe-
cífica de algumas especialidades 
médicas e cirúrgicas: Medicina In-
terna, Medicina Geral e Familiar, 
Neurologia, Nefrologia, Aneste-
siologia, Pediatria, Cirurgia Geral 
e Ortopedia.
No sentido de estimular a produ-
ção e comunicação em ciência, não 
poderia faltar o concurso científico 
do CNIAC – IAC Inova - apoiado 
pela Acta Médica Portuguesa, que 
proporcionou uma oportunidade 
para a apresentação e discussão de 
trabalhos científicos. Os 17 traba-
lhos a concurso enquadravam-se 
em 1 de 3 diferentes categorias: in-
vestigação original, revisão biblio-
gráfica e caso clínico.
O júri do concurso foi compos-
to pelo Prof. Doutor Rui Tato 
Marinho, editor-chefe da revista 
Ata Médica Portuguesa, a Prof. 
Dra Laura Ribeiro, Professora da 
FMUP, a Dra. Irene Gullo, estu-
dante de Doutoramento na FMUP, 
e o Dr. Henrique Cabral, em repre-
sentação da Ata Médica Student. 
Após um rigoroso processo de 
análise e revisão dos vários traba-
lhos, o prémio de melhor trabalho 
original foi para a colega Rebeca 
Natal, sendo os prémios de me-
lhor artigo de revisão bibliográfica 
e caso clínico para o colega Pedro 
Bento Vilas.
Para além do programa científi-
co, o IV CNIAC teve também um 
programa social dinâmico e equili-
brado, com espaço para um jantar 
informal nas instalações da FMUP 
e um jantar formal. Criou-se assim 
um espaço de convívio e partilha 
de experiências entre oradores, 
participantes e a comissão organi-
zadora.
Tendo contribuído decisivamente 
para a realização e qualidade do 
IV CNIAC, a comissão organiza-

dora não pode deixar de agradecer 
o apoio da  Ordem dos Médicos, 
em particular da SRNOM, da Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto, da Ata Médica 
Portuguesa, da Associação de Es-
tudantes da FMUP, do Sindicato 
Independente dos Médicos, da 
Associação Nacional de Estudan-
tes de Medicina, da Câmara Muni-
cipal do Porto, bem como das se-
guradoras AXA e Tranquilidade.
Assim, deixamos para final uma 

palavra de agradecimento - como 
jovens médicos - a todos os que, 
como parte da Comissão de Hon-
ra, da Comissão Científica, do 
Júri, como oradores, formadores 
ou palestrantes, disponibilizaram 
parte do seu tempo para apoiarem 
e estarem presentes no IV CNIAC. 
Esperamos honrar, ao mais alto ní-
vel, a mensagem em nós confiada.
Em nome da comissão organiza-
dora e seus valiosos colaboradores, 
Alexandra Esteves

Mesa Redonda “E depois da Especialidade? - o futuro do médico especialista e o 
emprego médico no estrangeiro” no grande auditório da FMUP

IACs no CHVNG/Espinho: Alda Tavares, Sara Heleno e Daniela Vieira



16 | Novembro | 2015

João 
Grenho 
eleito 
Vice-Presidente 
da UEMS

ac tua l idadea

A UEMS (União Europeia dos Mé-
dicos Especialistas) foi fundada em 
1958 pelos delegados das organiza-
ções profissionais que representa-
vam os médicos especialistas nos 
seis países membros da recente-
mente criada Comunidade Econó-
mica Europeia (CEE).
Graças ao discernimento dos seus 
fundadores, a UEMS rapidamente 
estabeleceu contactos com a CEE 
para definição dos princípios bá-
sicos no domínio da formação do 
médico especialista na Europa.
A ideia consistia em proporcionar 
aos médicos europeus um eleva-
do nível de formação, elaborando 
critérios gerais comuns, aplicáveis 
a todos os especialistas, que per-
mitissem a estes mobilidade no es-
paço europeu. Esta visão de futuro 
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não só ainda hoje se mantém como 
sofreu consideráveis desenvolvi-
mentos e desafios que se deveram 
ao aumento substancial de países 
que fazem parte da atual União 
Europeia pois acarreta consigo di-
ferenças mais profundas na forma-
ção médica.
Para realizar este ambicioso objeti-
vo a UEMS criou em 1962 secções 
para cada uma das principais espe-
cialidades praticadas nos diferen-
tes Estados-Membros. Estes grupos 
de peritos, composto por represen-
tantes das associações nacionais 
das especialidades em questão têm 
realizado um volume de trabalho 
considerável com a ideia de coor-
denar e harmonizar a formação de 
especialistas com vista ao seu reco-
nhecimento em todos os Estados.
As primeiras diretivas europeias 
em matéria de médicos, publicadas 
em 1975, foram largamente inspi-
radas pelas propostas e pesquisas 
apresentadas pela UEMS e realiza-
das através das suas secções espe-
cializadas.

A UEMS teve ainda uma interven-
ção muito ativa noutras diretivas 
europeias nas quais vale a pena 
salientar a do reconhecimento das 
qualificações profissionais e cons-
titui, hoje em dia, uma das mais 
importantes organizações médicas 
europeias pois representa cerca de 
1,6 milhões de especialistas de 43 
especialidades diferentes.
Neste momento a atividade da 
UEMS tem por objetivos a harmo-
nização dos programas de forma-
ção, a acreditação dos eventos cien-
tíficos e o desenvolvimento pro-
fissional contínuo nas diferentes 
vertentes de validação, creditação e 
implementação.
Sendo estes temas de grande relevo 
para os médicos portugueses en-
tendeu a Ordem dos Médicos ten-
tar influenciar, ao mais alto nível, 
as decisões que são tomadas, para 
uma defesa intransigente dos nos-
sos programas de formação de in-
ternato médico e do nosso sistema 
de carreiras médicas como espinha 
dorsal de um sistema de saúde que 

já demonstrou as suas enormes vir-
tudes. A OM acredita firmemente 
que este aporte se refletirá muito 
positivamente no posicionamento 
a ser adotado pela UEMS.
Neste sentido e considerando o 
excelente trabalho que o médico 
João Miguel Grenho tem vindo a 
realizar na UEMS transportando 
as ideias e reflexões do Conselho 
Nacional Executivo sobre estas ma-
térias, decidiu o CNE apresentar a 
candidatura portuguesa do mesmo 
a Vice-Presidente da UEMS na elei-
ção que teve lugar no passado mês 
de Outubro. 
O empenho e dinâmica que João 
Grenho tem demonstrado como 
delegado da Ordem dos Médicos 
valeram-lhe o reconhecimento por 
parte das outras delegações nacio-
nais quer na forma como receberam 
a sua apresentação de candidatura 
quer no resultado da votação tendo 
sido o candidato mais votado entre 
os 7 que se apresentaram à eleição 
obtendo o voto de 22 países (entre 
27 possíveis).
Esta eleição não constitui surpresa 
para quem tem assistido ao traba-
lho desenvolvido pelo Departa-
mento Internacional da Ordem dos 
Médicos, através dos médicos João 
Grenho e José Santos. A apresenta-
ção de novas ideias e projetos para 
a UEMS, aliadas à capacidade de-
monstrada e transportando ainda 
a visão dos jovens médicos foram 
fatores fulcrais no apoio obtido por 
João Grenho junto dos seus pares 
europeus.
Associando-se à presidência portu-
guesa da AEMH (Associação Eu-
ropeia dos Médicos Hospitalares) 
de que é titular o médico João de 
Deus, a assunção de outro cargo 
relevante a nível das organizações 
médicas europeias, reforça forte-
mente a posição de Portugal e da 
OM no centro das decisões sobre as 
políticas de saúde europeias.

José Santos
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A diferença, relativamente aos an-
teriores encontros, não se limitou 
à mudança de local. Na realidade, 
com o objectivo de consolidar o 
seu papel – único, a nível nacio-
nal – de promotor do diálogo en-
tre os diversos intervenientes na 
comunicação e edição científica, o 
IV Simpósio AMP deu a voz este 
ano a Escolas Médicas e a diversos 
Serviços Hospitalares.
Neste contexto, a sessão de Aber-
tura contou com a presença de 
Francisco Corte-Real, Sub-Director 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra, que em re-
presentação do seu Director Duar-
te Nuno Vieira, reconheceu que 
"as publicações são um dos pilares 
essenciais da formação médica", 
tendo evidenciado com apreço a 
actividade que a Acta Médica Por-
tuguesa tem vindo a desenvolver, 
com qualidade e regularidade, em 
prol da divulgação científica. 

Carlos Cortes, Presidente do Con-
selho Regional do Centro congra-
tulou-se com a realização do IV 
Simpósio em Coimbra e partilhou 
com a audiência a satisfação que 
lhe merece a qualidade atingida 
pela AMP e o papel fundamental 
que desempenha, não apenas no 
percurso formativo de todos os 
médicos, como também na projec-
ção da própria Ordem dos Médi-
cos enquanto promotora da activi-
dade científica. Em seu entender, 
graças à actividade da sua revista 
científica, a instituição ultrapassou 
o seu papel de defensora da forma-
ção médica e da qualidade da me-
dicina, passando a ser igualmente 
reconhecida como uma entidade 
importante na divulgação e publi-
cação científica. 
Rui Tato Marinho abriu o primei-
ro painel apresentando os diver-
sos níveis de responsabilidade 
do Editor-Chefe da Acta Médica 

Portuguesa, e realçado a activi-
dade pedagógica que a AMP tem 
procurado desenvolver, através 
da publicação de editoriais especí-
ficos relativos, por exemplo, como 
elaborar títulos, à realização de 
pesquisa bibliográfica, etc. A co-
municação aos mais diversos ní-
veis é fundamental, daí a necessi-
dade de envolvimento de equipas 
pluri-disciplinares na divulgação 
da ciência.
Elsa Vieira de Sousa representou 
a Acta Reumatológica Portuguesa 
(de que é Editora-Chefe), publica-
ção que em 2015 viria a sofrer um 
revés no seu Factor de Impacto, 
em resultado do atraso ocasio-
nado pelos serviços da PubMed/
MEDLINE em indexar algumas 
das suas edições ao longo do se-
gundo semestre de 2014. A editora 
alertou para utilização pouco ade-
quada e rigorosa do Factor de Im-
pacto em contextos de contratação 

IV Simpósio AMP 
debate comunicação de ciência

ac tua l idadea

Num esforço de descentralização, com o objectivo de levar o debate sobre a comunicação cien-
tífica para mais perto dos médicos, a Acta Médica Portuguesa (AMP) realizou este ano o seu IV 
Simpósio em Coimbra, nas instalações da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Sessão de Abertura
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de profissionais ou avaliação de 
Centros de Investigação. 
A consultora técnica de edição 
médica Helena Donato forneceu 
de seguida informação detalhada 
relativa às boas regras de autoria, 
distinguindo de forma clara quem 
deve e não deve ser incluído na li-
nha de autoria – questão aliás que 
mereceu recentemente um parecer 
formal do Conselho Nacional de 
Ética e Deontologia Médicas. 

Liliana Gonçalves, especialista em 
comunicar ciência, tem desem-
penhado a sua actividade no Ex-
ploratório - Centro Ciência Viva 
da Universidade de Coimbra. A 
comunicação científica por profis-
sionais com formação e experiên-
cia prévia em jornalismo é uma 
área recente, que tem por objecti-
vo "traduzir" a linguagem científi-
ca para disseminação através dos 
órgãos de comunicação social em 
formatos que sejam perceptíveis 
para público em geral. Para tal, é 
necessário aplicar um conjunto de 
regras básicas tais como: conhecer 
a audiência à qual o investigador 
se pretende dirigir; adaptar a lin-
guagem a essa audiência, usar fra-
ses simples e curtas; evitar o uso 
de jargão ou linguagem técnica 
específica; explicar os termos téc-
nicos e/ou científicos utilizados, 
e recorrer a imagens de conheci-
mento geral.
Para apresentar o mais recente 
projecto da AMP esteve presente 
Henrique Cabral, o Editor-Chefe 
da Acta Médica Portuguesa Stu-
dent para 2015. O jovem médico 
descreveu os passos para a imple-
mentação do projecto, e os resul-
tados obtidos ao longo destes pri-
meiros meses: dois artigos publi-
cados, três aceites para publicação 
em breve, e seis artigos rejeitados. 
À semelhança do que acontece nas 
revistas científicas internacionais, 
o mandato dos jovens editores tem 

a duração de um ano. Por esse mo-
tivo, a AMP Student contará com 
Pedro Câmara Pestana, estudante 
de Medicina, na posição de Editor-
-Chefe em 2016.
O Publishing Director do BMJ (Bri-
tish Medical Journal, propriedade 
da British Medical Association), 
Peter Ashman, contribuiu com 
uma panorâmica geral da edição 
bio-médica, cujos primeiros pas-
sos foram dados há cerca de 350 
anos atrás. 
Peter Ashman partilhou com a au-
diência a forma como o BMJ con-
seguiu – entre 2005 e 2015 – impul-
sionar a sua qualidade de forma 
significativa. O tema da Revisão 
por Pares (RpP) foi também des-
tacado pelo convidado britânico, 
que lhes identificou pontos fortes 
(maior qualidade potencial dos 
artigos publicados) e fracos (pro-
cesso subjectivo e moroso), bem 
como diferentes modelos possí-

veis (single blind – o utilizado pela 
AMP; double blind – onde revisores 
e autores desconhecem as respec-
tivas identidades; open – o mode-
lo actualmente em vigor no BMJ, 
onde se conhecem os nomes de re-
visores e autores). A este respeito, 
foram-nos dadas a conhecer duas 
metodologias inovadoras: a Re-
visão Após Publicação (por meio 
de Cartas ao Editor comentando 
artigos previamente publicados 
e lhes acrescentam informação) 
e a Revisão por Pacientes – onde 
se convidam doentes com doen-
ças crónicas ou representantes de 
associações de doentes para rea-
lizarem a avaliação de manuscri-
tos submetidos. A questão da má 
conduta científica foi abordada 
de seguida, com Peter Ashman a 
distinguir por entre vários com-
portamentos, desde a falsificação 
de dados ao desrespeito pelos re-
gulamentos de investigação, plá-

Peter Ashman e a regra de ouro do BMJ
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gio, manipulação de imagem, e até 
RpP fraudulenta. Situações que 
levaram, no BMJ, a uma maior res-
ponsabilização dos autores, que 
actualmente declaram por escrito, 
de forma inequívoca que "o ma-
nuscrito é uma descrição honesta, 
rigorosa e transparente do estudo 
realizado, e nenhum aspecto im-
portante do estudo foi omitido…”. 
O último painel da manhã termi-
nou com um brainstorming entre o 
Presidente da Associação Nacio-
nal dos Estudantes de Medicina, 
Alberto Abreu da Silva, e o Pro-
fessor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, Antó-
nio Vaz Carneiro, a propósito da 
possibilidade de inclusão de uma 
cadeira de escrita científica nos 
programas curriculares dos cursos 
de pré-graduação em medicina. 
Sessão animada, com vasta partici-
pação da plateia, de onde foi pos-
sível concluir, por um lado, que a 
preparação académica actual su-
pera a que se encontrava disponí-
vel há uma ou duas gerações atrás; 
por outro, que a escrita científica é 
fundamental para a prática clínica 
quotidiana – o que ultrapassa em 
muito o entendimento generali-
zado de que é necessário publicar 

artigos apenas para progredir na 
carreira. Na realidade, um artigo 
científico pode constituir uma ver-
dadeira ferramenta de trabalho e 
de apoio ao diagnóstico – sobre-
tudo no contexto actual de open 
access, onde novos trabalhos vêm 
a público continuamente. O ensi-
no da escrita científica nas Escolas 
Médicas será útil não apenas para 
quem deseje dedicar-se à inves-
tigação, mas também para quem 
deseje pesquisar e entender rapi-
damente os pressupostos e conclu-
sões dos estudos realizados pelos 
colegas, prestando assim um ser-
viço de maior qualidade aos seus 
doentes.
No início da tarde, João Massano 
propôs-se explicitar a sua perspec-
tiva e expectativas relativamente à 
revisão por pares, decorrentes da 
sua prestação como Editor-Asso-
ciado na Acta Médica Portuguesa 
e experiência como Editor e Revi-
sor em publicações internacionais. 
Acima de quaisquer outros aspec-
tos, a revisão por pares deverá ser 
encarada – por autores e revisores 
– como uma oportunidade única 
para aperfeiçoar o manuscrito ini-
cialmente submetido. Ou seja, a re-
visão deverá ser em todos os casos 
um processo de aconselhamento 
construtivo, a autores e a edito-
res. João Massano alertou para o 
fenómeno recente dos prestadores 
fraudulentos de serviços de revi-
são e referiu ainda a importância 
de se publicarem igualmente es-
tudos com resultados negativos, 
uma vez que estes contribuem 
para a prática clínica tanto quan-
to os de resultados positivos. Em 
complemento ao que havia já sido 
debatido na sessão da manhã, foi 
possível consolidar a noção de que 
a Revisão por Pares valida alguns 
aspectos essenciais dos projectos 
de investigação, tais como a sua 
qualidade, originalidade, respeito 
pelos valores éticos, etc. No debate 

Alberto Abreu 
da Silva: 
“Mais do que ensinar 
uma outra disciplina, 
importa desenvolver 
competências. 
A publicação científica 
é uma forma de leitura 
mais elaborada, que 
permite aos médicos 
tornarem a sua prática 
clínica mais 
organizada.”

que se seguiu, resultou clara a ne-
cessidade e urgência de se defini-
rem formas de compensação dos 
revisores que – no espírito de ci-
dadania científica - graciosamente 
doam do seu tempo à comunidade 
científica.

A intervenção do consultor téc-
nico José Carona de Carvalho 
constituiu uma oportunidade de 
actualização e uma verdadeira 
lição sobre os meios disponíveis 
para disseminação e promoção de 
conteúdos (científicos e não só), 
através dos inúmeros interfaces 
electrónicos actualmente existen-
tes. A este nível, e no que respeita 
à publicação electrónica, é chega-
do o momento de abandonar o 
formato “pdf” e avançar para ou-
tras linguagens de programação, 
o que permitirá a introdução nos 
artigos de modelos e gráficos em 
3D, tabelas interactivas com aces-
so directo aos dados dos estudos, 
links ao perfil dos autores, etc.
José Cotter, Director do Serviço 
de Gastrenterologia do Hospital 
Senhora da Oliveira (Guimarães) 
apresentou as medidas e soluções 
implementadas pelo seu serviço 
com vista a assegurar - e manter - 
uma elevada produção de artigos 
científicos de elevada qualidade, 
que têm vindo a ser publicados em 
revistas internacionais de renome. 
A alocução de José Cotter origi-
naria aceso debate entre a plateia, 
tendo sido possível evidenciar as 
divergências de tratamento deste 

Carlos Cortes : 
“Não conseguiremos 
amanhã tratar bem os 
doentes se nos dias de 
hoje não fizermos uma 
boa formação e não 
fizermos uma boa 
investigação.”

ac tua l idade
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tema entre instituições – nomea-
damente, entre Hospitais Univer-
sitários - e a necessidade de maior 
sensibilização das Administrações 
e Direcções dos diferentes serviços 
hospitalares para que sejam con-
cedidas aos departamentos condi-
ções que encorajem a produção de 
comunicações científicas. 
A sessão terminou com a inter-
venção de Pedro Alberto Escada, 
docente de cursos de publicação 
científica na Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade 
NOVA de Lisboa desde 2003. Em 
2009, esta instituição viria a incor-
porar, no seu currículo académico, 
uma unidade opcional de comuni-
cação científica. Em 2011, o módu-
lo em causa passou a representar 
cerca de 107 horas de formação, 
e 7 créditos ECDS e actualmente 
funciona já em modo b-learning (e-
-learning em ambiente web, conjun-
tamente com outras actividades e 
trabalhos). Num contexto onde a 
maioria dos médicos (sejam eles 
internos, orientadores ou directo-
res de serviço) sente a pressão do 
Publish or Perish – seja para asse-
gurarem novos financiamentos, 

seja para efeitos de progressão 
de carreira – é “incompreensível 
que a maioria chegue ao ensino 
pós-graduado sem algumas das 
mais básicas competências a nível 
da publicação científica” afirmou 
Pedro Alberto Escada. Não será 
assim surpreendente que estes 
conteúdos curriculares mereçam 
invariavelmente uma valorização 
assaz positiva, quer a nível dos 
objectivos como da metodologia 
de ensino, por parte dos que neles 
participam. 
No encerramento do IV Simpó-
sio AMP, Carlos Cortes felicitou 
os participantes pelo sucesso da 
iniciativa, que considerou ter atin-
gido os objectivos, tendo optado 
por divulgar a sua declaração de 
interesses: "Sou particularmente 
sensível às questões relacionadas 
com a área da formação médica. 
Ainda que se tenha em conta que 
a função primordial dos Hospitais 
é desempenhar um papel assisten-
cial, acolheríamos de bom grado 
uma maior sensibilização face à 
divulgação científica. Esta jornada 
foi enriquecedora. Se já antes da 
realização deste evento acreditava 

muito naquilo que a AMP estava 
a fazer de bem pela comunidade 
científica, pela classe médica e pelo 
desenvolvimento do nosso país, 
depois deste Simpósio ainda mais 
convencido estou disso e portanto 
felicito-vos a todos, felicito todos 
os que acreditam na AMP, nesse 
grande projecto que tenho a cer-
teza irá trazer muito mais alegrias 
e saber à nossa classe e ao nosso 
país."
Promovido anualmente pela Acta 
Médica Portuguesa, a revista cien-
tífica da Ordem dos Médicos, o 
Simpósio AMP tem vindo conso-
lidar-se – de forma única, a nível 
nacional – como promotor do diá-
logo entre os diversos intervenien-
tes na edição científica. Em 2016, o 
V Simpósio AMP realizar-se-á na 
Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, em Novembro 
– com novos conteúdos e a par-
ticipação de outros especialistas, 
nacionais e internacionais. Fique 
atento ao site: www.actamedica-
portuguesa.com

Rui Tato Marinho - 
Simpósios AMP debater a 
edição médica
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“São precisas políticas públicas 
esclarecidas”, foi assim que Artur 
Santos Silva, Presidente do Con-
selho de Administração da Fun-
dação Calouste Gulbenkian (FCG) 
escolheu começar a conferência, 
acrescentando que Portugal é o 
país da União Europeia que mais 
evoluiu no PIB per capita. “houve 
um extraordinário progresso do 
nosso país de 1985 a 2000, que de 
toda a história das comunidades 
europeias, foi o que mais evoluiu 
em 15 anos na relação do PIB per 
capita”, mas em 2001 o país en-
trou num “período de estagnação 
muito duro e daí até 2014 cresceu 
em média 0,1% ao ano enquanto 
os outros países da União Euro-
peia cresciam 1,3%/ano”. “Não 

tivemos crescimento económico, 
tivemos antes crescimento do de-
semprego”, salientou recordando 
a crise das empresas tecnológi-
cas e a queda das mesmas nos 
mercados financeiros, ao que se 
somou logo de seguida a queda 
das Torres Gémeas, “com efeitos 
complexos e profundos”, circuns-
tâncias que afetaram o mundo, e, 
naturalmente, Portugal. Não só 
não cresceu como “a dívida exter-
na duplicou, a dívida do Estado 
quase triplicou e o investimento 
privado caiu, só estando em recu-
peração, relativamente modesta, 
desde o último trimestre de 2013”. 
Aos desequilíbrios financeiros do 
Estado junta-se o crescimento do 
desemprego e a falta de capaci-

dade de crescimento e “Portugal 
entrou num ciclo muito negativo”. 
É precisamente neste contexto, 
num momento “em que saímos 
de uma intervenção externa que 
condicionou muito as políticas pú-
blicas, tendo Portugal beneficiado 
de mais um quadro comunitário 
de apoio” que são necessárias 
“políticas esclarecidas”, e “evitar 
recorrer ao aumento da dívida ex-
terna”, porque de outra forma será 
insustentável: “somos dos países 
com uma das maiores dívidas do 
Estado, que deveria estar abaixo 
dos 60% e que está em 130% do 
PIB e, simultaneamente, com uma 
dívida externa privada também 
muito significativa em relação ao 
PIB, de empresas, famílias, etc.”. 

Políticas públicas esclarecidas: 
o talento tem que ser identificado

ac tua l idadea

No âmbito do ciclo de conferências "Que futuro?", uma iniciativa do Bastonário da Ordem dos 
Médicos, no dia 5 de Novembro de 2015, o auditório da OM recebeu Artur Santos Silva, Presi-
dente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, que proferiu uma con-
ferência sobre "Políticas Públicas” na qual falou, entre outras coisas, sobre a necessidade de 
estabilidade em algumas áreas politicas (saúde, investigação, etc.) para que se consiga valorizar a 
capacidade instalada nas nossas universidades e para que possamos ter um “crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo”. 
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Sendo que, no resto da União, es-
sas percentagens também já atin-
giram os 90% do PIB, muito acima 
do recomendado. “As políticas pú-
blicas são fundamentais para pro-
mover o crescimento saudável e a 
diminuição do desemprego” mas 
é igualmente essencial uma verda-
deira reforma do Estado, e exem-
plificou com os casos de sucesso 
da Austrália, Canadá e Finlândia, 
e falou da “oportunidade para o 
Estado se modernizar e não pesar 
tanto na economia” e tornar-se 
mais eficiente. A este propósito, a 
FCG tem promovido várias confe-
rências, cujas conclusões estão dis-
poníveis online, onde foi debatida 
a essencialidade da reengenharia 
de processos, com sistemas de in-
formação e bases de dados como 
elementos fundamentais, mas 
sempre fazendo “reformas com 
quem está o terreno, graduais e 
realistas sem impor políticas com 
efeitos perversos como a austeri-
dade imposta a Portugal e à Gré-
cia”. 

Reformas graduais 
mas exigentes

Artur Santos Silva lembrou uma 
iniciativa da Gulbenkian que to-
das as sextas promovia um encon-
tro onde o tema era precisamente 
a reforma do Estado e em que 
participaram académicos de todo 
o país, salientando mais uma vez 
a importância de envolver todos 
nas reformas e definiu a suposta 
“reforma do Estado” portuguesa 
como “pouco significativa”. Mas, 
apesar de defender reformas gra-
duais, alerta que é igualmente ne-
cessário “que se seja exigente e que 
se marque bem o ritmo”. Algumas 
das intervenções dos encontros a 
que aludia (“sextas da reforma”) 
estão disponíveis online no site da 
Gulbenkian.

Referenciou ainda o estudo “Um 
Futuro para a Saúde”, trabalho li-
derado por Lord Nigel Crisp e que 
envolveu uma plataforma com 
mais de 100 profissionais da área 
da Saúde (médicos, enfermeiros, 
empresas, etc.). Um estudo apre-
sentado há cerca de um ano com 
o apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian e que Artur Santos 
Silva definiu como muito impor-
tante para possibilitar uma série 
de propostas de políticas públicas 
que originaram uma proposta de 
“pacto para saúde”, como forma 
garantir a viabilidade do SNS para 
os próximos 25 anos. Aquele que 
foi “o projeto de advocacy mais im-
portante que a FCG lançou” fez 
com que o presidente do conselho 
de administração falasse com to-
das as forças políticas convidan-
do-as a subscrever um pacto para 
a saúde a longo prazo. Mas, ape-
sar de individualmente todos te-
rem aparentemente concordado e 
os cinco principais partidos terem 
integrado nos seus programas vá-
rias das propostas que constavam 
do pacto, “na véspera das jornadas 
parlamentares, apenas os partidos 
da coligação estavam dispostos a 
subscrevê-lo” o que o inviabilizou: 
assim, o pacto “deixou de fazer 
sentido”. Mas este é um tema que 
Artur Santos Silva espera, “logo 
que haja alguma descompressão, 
que este tema seja retomado, até 
porque os países que progridem 
são aqueles onde há grande esta-
bilidade nas políticas públicas e se 
existe uma área onde essa estabili-
dade faz muita falta é a da Saúde”.
O orador falou ainda da capacida-
de de investigação nacional e da 
necessidade de a acompanhar na 
transformação da capacidade de 
gerar conhecimento de forma que 
se traduza em mais valias econó-
micas. É preciso “incrementar a 
interação das universidades, au-
tarquias, empresas e setor social”, 
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salientou, referindo o projeto lan-
çado em 2012 pela FCG, “Noroes-
te Global”, que pretende precisa-
mente aumentar essa colaboração 
entre as universidades do Minho, 
Porto e Aveiro com as autarquias, 
fazendo aprovar um compromis-
so, subscrito por todos, para esta 
“plataforma dinamizadora”. A Câ-
mara Municipal de Lisboa lançou 
o desafio à FCG de fazer o mesmo 
na região sul e assim nasceu a par-
ceria para o projeto denominado 
“Arco Metropolitano de Lisboa”, 
que engloba geograficamente toda 
a área a Norte até Leiria e a Sul até 
Évora. Estes projetos têm muita 
relevância, salientou, recordando 
que “há muitas empresas criadas 
a partir das universidades o que 
tem um impacto muito positivo 
na economia, no emprego, nas ex-
portações, etc.” “Neste momento 
estamos a fazer um levantamento 
de todas as competências e capaci-
dades do sistema de ensino supe-
rior, que tem que ser mais alavan-
cado, passar mais para o Estado, 

para o poder local, mas sobretudo 
para as empresas na área especial 
de serviços, sobretudo de TIC e de 
comunicação, e que vai ser visível 
dentro de semanas”, enquadrou.
Artur Santos Silva partilhou com a 
assistência algumas das recomen-
dações da conferência “Afirmar 
o futuro – políticas públicas para 
Portugal” (convidando à consulta 
pormenorizada online) que a FCG 
realizou em 2014 entre as quais:
- crescimento de massa salarial a 
uma taxa a baixo do crescimento 
nominal do PIB (até ao equilíbrio 
orçamental e estrutural das finan-
ças públicas);
- na evolução das pensões ter em 
conta o crescimento demográfico e 
outras questões macro de forma a 
garantir a equidade do sistema e a 
sua sustentabilidade;
- necessária eficiência na afetação 
de recursos;
- flexibilidade e mobilidade laboral;
- reafetação de recursos humanos 
entre entidades estatais;
- política de remunerações que in-

centive o mérito e a responsabili-
dade.
“Só com crescimento económico 
é que estes problemas se resol-
vem”, referiu o orador salientando 
o investimento e a competitivida-
de como aspetos fundamentais e 
asseverando a necessidade de se 
fazer mais investigação para as 
empresas e “adotar políticas que 
apostem na valorização do capi-
tal humano e melhorar muito a 
relação entre as universidades e 
as empresas”, com incentivos às 
parcerias.
“Em conclusão, as políticas pú-
blicas têm que valorizar muito a 
utilização da capacidade instalada 
que temos nas nossas universida-
des e não pode haver instabilidade 
nas políticas nestas áreas funda-
mentais”, afirmou, defendendo o 
“crescimento inteligente, susten-
tável e inclusivo”, num ambiente 
em que “o talento seja identificado 
e tenha oportunidades para ter re-
torno”.

A medicina 
como exemplo de 
vida
Artur Santos Silva partilhou com a 
assistência memórias de família, es-
pecificamente sobre o seu avô que foi 
um médico e o seu “herói”, o qual, aos 
70 anos, deixou de exercer, afirmando 
“deixo os meus doentes antes que eles 
me deixem a mim” e relembrou a sua 
dedicação, não apenas aos doentes, 
mas também à família e em especial 
aos netos. Um “exemplo de vida”, este 
médico, durante as férias, fazia clíni-
ca gratuita. Com um avô – e um tio 
– médicos, ainda pensou seguir essa 
carreira mas cedo percebeu que não 
teria vocação porque se impressiona-
va sempre que via um acidente.

ac tua l idade
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Após uma reunião preliminar 
entre as duas organizações– OM 
e OMC –, o encontro contou com 
a participação de membros das 
duas instituições representativas 
dos médicos portugueses e es-
panhóis, nomeadamente os seus 
presidentes, José Manuel Silva 
e Juan José Rodríguez Sendín, 
respetivamente, mas também 
contou com a presença e inter-
venções de Eurico Castro Alves, 
Secretário de Estado da Saúde, 
Jaime Mendes, presidente do 
Conselho Regional do Sul da Or-
dem dos Médicos, Alberto Cal-
das Afonso, tesoureiro do CNE 
da OM, Serafín Romero Agüit, 

aactual idade

vice-presidente do Conselho Ge-
ral de Colégios Oficiais de Médi-
cos, Rui Nunes, coordenador do 
Conselho Consultivo do SNS da 
OM, Henrique Luz Rodrigues, 
do Colégio da Especialidade de 
Farmacologia Clínica, Pedro Pita 
Barros, professor de Economia, 
Américo Figueiredo, vice-presi-
dente de Conselho Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos, 
entre outros. O objetivo destas 
intervenções foi analisar em con-
junto o estado atual dos sistemas 
de saúde de ambos os países e es-
tabelecer uma cooperação nestas 
matérias, criando planos conjun-
tos para dar resposta às questões 

relativas à profissão médica na 
Europa, em assuntos de relevo 
para os doentes como sejam o 
acesso a medicamentos inova-
dores. Outra questão que foi 
amplamente abordada nesta reu-
nião foram os Tratados de livre 
comércio (TTIP, CETA, TiSA) e o 
facto de estarem a ser negociados 
“secretamente entre a UE e os Es-
tados Unidos” algo que todos os 
intervenientes neste encontro de-
finiram como “muito preocupan-
te”, dada a falta de transparência 
destes processos. Estas e outras 
preocupações ficaram refletidas 
na “Declaração de Lisboa” que 
reproduzimos em seguida.

Realizou-se nos dias 10 e 11 de Novembro o II Encontro anual Luso-Espanhol que reúne a 
Ordem dos Médicos de Portugal e o Conselho Geral de Médicos de Espanha. Deste encontro 
emanou um documento/compromisso assinado pelas duas instituições. No site nacional da OM 
é possível consultar informação adicional sobre este encontro - do qual saiu a “Declaração de 
Lisboa” na qual as duas instituições signatárias apelam aos respetivos governos, entre outras 
questões, que tenham em consideração o necessário equilíbrio entre a sustentabilidade dos sis-
temas e a essencialidade do acesso a medicamentos inovadores.

Encontro anual entre OM e OMC

Declaração de Lisboa
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Declaração de Lisboa

I - O Sistema Nacional 
de Saúde, expressão de 
modernidade, solidarida-
de e equidade 

Os sistemas Europeus de seguran-
ça social baseiam-se na Medicina 
científica convencional; no âmbi-
to sanitário é muito importante 
preservar as diferentes leis e Sis-
temas Nacionais, que são uma das 
riquezas da Europa: Não deve ser 
posto em causa o compromisso da 
população aos seus sistemas e tra-
dições
Os SNS continuam a ser excelen-
tes distribuidores de riqueza, ofe-
recem cuidados de saúde de alta 
qualidade para a população, des-
de os mais ricos aos mais pobres, 
em condições semelhantes em 
todo o território nacional, são soli-
dários em tempos de necessidade 
e financiados mediante impostos.
Os SNS são de longe os melhores 

serviços públicos na valorização 
dos cidadãos, sendo uma das ins-
tituições em que mais se confia e a 
profissão médica continua a ser a 
mais valorizada.
Europa deve ser reforçada, e deve 
simplificar os mecanismos de to-

mada de decisão, para se conectar 
e clarificar a relação entre a deci-
são do povo soberano adotando 
políticas através das instituições 
europeias. É necessário manter 
um desenvolvimento económico 
ativo, modernizar as suas estru-
turas de produção apenas se o 
progresso político, democrático 
e social forem respeitados e, em 
particular, a saúde e o desenvolvi-
mento da saúde pública de toda a 
população.
Com os cortes de 1% do PIB no 
orçamento público de Saúde em 
Portugal e Espanha, atualmente 
os SNS não estão a cumprir sua 
missão de prestação de cuidados 
adequados e de qualidade a todos 
os seus cidadãos. O objetivo geral 

das Ordens Médicas, em defesa do 
modelo social europeu que está a 
ser destruído pelo ultra liberalis-
mo, é exigir ao governo do país 
uma política nacional de saúde 
para assegurar a sustentabilidade 
a médio e longo prazo dos servi-

ços públicos de saúde equitativos, 
suficientes e de qualidade utiliza-
dos de forma eficiente, o que re-
quer um campo de ação integrado 
no âmbito da regulação da inves-
tigação, da assistência e da gestão, 
com independência do poder polí-
tico em governação.
As Políticas de RH (Recursos Hu-
manos), mercado de trabalho e 
oportunidades de carreira dos 
médicos são praticamente inexis-
tentes e têm sido agravadas em 
contextos de crise económica e 
financeira. Deve ser dada prio-
ridade a medidas adequadas de 
planeamento e gestão das neces-
sidades dos médicos. A precarie-
dade no trabalho e instabilidade 
profissional nos contratos dos mé-

ac tua l idade

Henrique Luz Rodrigues, José Manuel Silva e David Larios Risco (jurista)

Serafín Romero Agüit, Jaime Mendes e Caldas Afonso

Rodríguez Sendím (presidente da OMC), 
Eurico Castro Alves (Secretário de Estado 
da Saúde)
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dicos, tornaram-se prática padrão 
nos últimos anos com o aumento 
do desemprego de longa duração 
e aumento da migração médica 
para outros países da UE, em bus-
ca de melhoria profissionais e con-
dições laborais e socio económicas.
 

II - Fracturas 
sociais 
e saúde. O acesso 
ao medicamento

Uma economia de 
mercado sem regula-
mentação adequada e 
concentração máxima 
de rendimentos do ca-
pital e da propriedade 
privada, constitui uma 
séria ameaça à justiça 
distributiva, é na coe-
são social e nos mode-
los de coexistência que 
as nossas democracias 
se baseiam.
Os medicamentos 
curam e aliviam doen-
ças, mas envolvem 
riscos e custos que de-
vem ser sempre consi-
derados. Muitos pro-
blemas de saúde têm 
hoje uma abordagem 
preventiva e social, 
não farmacológica e 
essa estratégia deve 
ser reforçada.
Os pacientes devem 
ser informados e en-
volvidos nas decisões 
sobre saúde quer a nível pessoal 
quer como cidadãos. Os tratamen-
tos e terapias não farmacológicos, 
bem como a prevenção de doenças 
e intervenções focadas nas neces-
sidades da população, devem ser 
uma prioridade.
Na maioria dos casos, o preço pro-
posto pela indústria farmacêutica 
constitui uma barreira significati-

va para o acesso dos pacientes ao 
tratamento a nível europeu. Todas 
as pessoas deveriam ter garanti-
dos os medicamentos necessários 
para satisfazer todas as suas neces-
sidades de saúde mediante finan-
ciamento público.
Como princípio, o acesso aos 
medicamentos não deveria con-

tar com o poder aquisitivo dos 
pacientes, mas responder às ne-
cessidades reais dos mesmos, e o 
mercado não deveria ser o único 
a decidir quais os medicamentos 
que devem ser produzidos. A UE e 
os Estados que a compõem devem 
respeitar o princípio de coerência 
das políticas de desenvolvimen-
to, estabelecido no artigo 208.º do 

Tratado fundador da UE, através 
da promoção de um comércio in-
ternacional justo e equitativo, a 
investigação médica e políticas de 
inovação que fomentem e facili-
tem o acesso universal aos medi-
camentos.
É essencial que o preço dos medi-
camentos utilizados nos tratamen-

tos tenham em conta 
os orçamentos nacio-
nais de saúde, e que se 
alcance o equilíbrio ne-
cessário entre o acesso 
a medicamentos ino-
vadores e a sustenta-
bilidade dos sistemas 
nacionais de saúde.

III - Os aspectos 
éticos e sociais 
dos 
medicamentos

Dada a complexida-
de de um sistema de 
cuidados de saúde 
cada vez mais caro, é 
necessário manter o 
princípio da equida-
de como base para o 
mesmo. Do ponto de 
vista ético qualquer 
nova terapia ou tec-
nologia útil, superior 
à anterior, deve ser in-
corporada a um preço 
justo, desde que não 
se comprometam ou-
tras necessidades da 
sociedade.
Sem uma boa relação 

médico-paciente e sem a conti-
nuidade dos profissionais nos 
seus postos de trabalho, é difícil 
monitorar a evolução do trata-
mento e manter uma boa tera-
pêutica. 
Selecionar o medicamento mais 
adequado às necessidades de 
cada paciente é um exercício de 
escolha clínica, ética e profissio-

Serafín Romero Agüit, Jaime Mendes e Caldas Afonso

Presidentes da OMC e da OM
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nal, não uma estratégia de pou-
pança ou austeridade. Os Pacien-
tes e utilizadores dos serviços 
de saúde devem ser plenamente 
informados e envolvidos nas de-
cisões de saúde individuais e co-
letivas que os afetam.
Ao aprovar novos medicamen-
tos deve ser assegurado que são 
alternativas eficazes e seguras, 
evitando a inclusão de novos 
medicamentos que não tenham 
demonstrado tais qualidades.
O médico é obrigado a promo-
ver a qualidade e a excelência da 
instituição em que ele trabalha, 
e, portanto, deve informar a di-
reção onde trabalha e a ordem 
médica, sobre as deficiências de 
todos os tipos, incluindo as de 
natureza ética, que possam pre-
judicar a assistência adequada.
Devem analisar-se profunda-
mente os aspetos éticos da pres-
crição de medicamentos, deve 
ser feita uma revisão relacionada 
com aspetos de responsabilidade 
clínica na prescrição, a sua rela-
ção com a administração dos sis-
temas de saúde e as relações com 
a indústria farmacêutica.
Quanto ao relacionamento com 
a indústria farmacêutica, sabe-
-se que uma parte importante da 
informação que os médicos re-
cebem sobre os medicamentos é 
por parte da indústria farmacêu-
tica, e que esta também financia 
grande parte da investigação de 
fármacos pelo que existe uma 
relação complexa e com gran-
des conflitos de interesse, que 
devem ser observados a partir 
de padrões éticos e deontologia 
médica.
Os fundamentos da ética da 
prescrição são os mesmos das 
boas práticas clínicas: critérios 
científicos racionais e princípios 
éticos, considerando de forma 
equilibrada o benefício para o 
paciente, respeitar a sua vonta-

de, as indicações adequadas e a 
racionalidade económica. A éti-
ca da prescrição deverá permitir 
conciliar a qualidade da prescri-
ção, os princípios essenciais da 
profissão médica, refletidos na 
prescrição livre, e o respeito pe-
los direitos dos pacientes.

IV - Tratados de livre 
comércio (ttip, ceta, tisa) 
- consequências para 
a saúde

O papel atribuído à TTIP, CETA 
ou TiSA para as instituições pro-
voca um desequilíbrio entre o 
capitalismo e democracia, ele-
vando os seus acordos para uma 
posição onde eles não podem ser 
modificados pela legitimidade 
do poder emanado pelos povos 
soberanos e, pelo contrário legi-
tima-se a atuação dos mercados 
contra os governos, o que cons-
titui em si uma ditadura de po-
deres económicos de dimensões 
incalculáveis.
A principal preocupação dos mé-
dicos representados pelas ordens 
médicas de Portugal e Espanha, 
foi manifestada antes do Tratado 
de livre comércio (TTIP, CETA, 
TiSA), que está a ser negociado 
secretamente entre a UE e os Es-
tados Unidos e que é muito preo-
cupante pela sua falta de trans-
parência.
Tendo em conta os princípios 
dos tratados supranacionais que 
a UE está atualmente a negociar, 
as autoridades de saúde pode-
riam ser forçadas a compartilhar 
mais informações com as empre-
sas farmacêuticas em relação às 
suas próprias decisões sobre o 
acesso aos medicamentos, o que 
concede mais poder às corpora-
ções para enfrentar políticas que 
entenderam como prejudiciais 
para os seus interesses.

ac tua l idade
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Temos de evitar que tratados in-
ternacionais, como o TTIP, CETA 
ou TiSA privatizem serviços, es-
tendam as patentes e aumentem 
os preços dos medicamentos, di-
ficultando o seu acesso às pessoas 
mais pobres e aumentando os cus-
tos da saúde das populações de 
forma insustentável. Claramente, 
as grandes empresas transnacio-
nais vêm uma ampla gama de ne-
gócio em serviços que até agora 
são públicos, como água, saúde, 
educação ou serviços sociais.
Os cidadãos, os médicos e in-
vestigadores têm o direito de ter 
acesso a informações comple-
tas sobre os medicamentos que 
tomam ou que prescrevem. O 
TTIP poderia reforçar as regras 
de “confidencialidade comer-
cial” para dificultar ainda mais a 
transparência dos dados clínicos. 
Mesmo que a agenda da indús-
tria fosse parcialmente imple-
mentada, as consequências para 
os sistemas europeus de saúde e 
acesso a medicamentos seria sig-
nificativo.
Exigimos uma clara exclusão dos 
serviços públicos essenciais, tais 
como (educação, saúde, alimen-
tação e produtos fitossanitários) 
do âmbito da TTIP - CETA e 
TiSA por entender que as normas 
regulamentares aplicadas nos 
países da UE são mais exigentes 
e proporcionam maiores garan-
tias, bem como alguns padrões 
ambientais e sociais expressa-
mente definidos e protegidos 
contra qualquer liberalização.
As Ordens médicas tem que ter 
uma só voz no âmbito da UE na 
defesa das premissas relaciona-
das com a profissão médica, e 
devem estar presentes, participar 
e ser ouvidas no debate sobre 
TTIP em defesa da proteção os 
sistemas de saúde dos cidadãos 
e da saúde pública, tal como os 
conhecemos na UE.
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V - Valor económico do 
medicamento: patentes

Os desafios que se apresentam 
para as políticas de saúde de-
vem passar por modelos basea-
dos na promoção da saúde, com 
a redução das desigualdades, o 
aumento dos esforços de pre-
venção e formação de pessoas 
para gerir e lidar com os pro-
cessos que limitam o seu estar. 
Dada a complexidade de um 
sistema de cuidados de saúde 
cada vez mais caro, é necessário 
manter o princípio da equidade 
como base do mesmo, e tam-
bém em matéria das políticas 
de medicamento que estão em 
causa.
A combinação da formação e su-
pervisão dos resultados da ati-
vidade profissional – auditorias 
clínicas- e resultados em saúde, 
a educação dos consumidores e 
garantir o acesso a medicamen-
tos essenciais em quantidades 
suficientes é eficaz para melho-
rar a sua utilização racional. O 
uso excessivo, inadequado ou 
indevido de medicamentos tem 
efeitos nocivos sobre o paciente 
e constitui um desperdício de 
recursos. Precisa-se de melho-

res sistemas de controlo para 
uma utilização racional dos me-
dicamentos, bem como a forma-
ção profissional independente.
A concorrência dos genéricos e 
as políticas governamentais de 
preços são aspetos essenciais 
para tornar o preço dos medica-
mentos acessível. São vários os 
sistemas de saúde públicos na 
UE que manifestam não ser ca-
pazes de garantir o acesso a me-
dicamentos para todos os pa-
cientes, especialmente naqueles 
países que foram duramente 
atingidos pela crise económica 
e financeira.
Na realização de fármacos ino-
vadores de eficácia e segurança 
demonstrada, deve prevalecer 
a saúde pública e os interesses 
dos cuidados de saúde aos pa-
cientes. O lucro industrial deve 
ser cauteloso e proporcional aos 
custos de produção e investiga-
ção, estabelecendo um preço 
justo negociado.
Os membros devem exigir que 
a Comissão Europeia considere 
modelos alternativos com base 
no monopólio das patentes 
quando se trata do desenvolvi-
mento de medicamentos ou va-
cinas produzidas por parcerias 

público-privadas, tais como a 
Iniciativa sobre medicamentos 
inovadores, que podem garan-
tir o acesso dos pacientes aos 
tratamentos, a sustentabilidade 
dos orçamentos da saúde e uma 
resposta eficaz à crise como a 
causada pelo vírus Ébola ou 
ameaças semelhantes.
Os direitos e benefícios de pa-
tentes não podem estar acima 
dos resultados de saúde nem do 
valor da vida.
A investigação em saúde públi-
ca e doenças raras deve ser pro-
tegida e incentivada pelas auto-
ridades públicas, mas também 
em colaboração com a indústria 
farmacêutica como parte da sua 
responsabilidade social, assim 
como a investigação através de 
fundos privados deve investir 
uma percentagem do orçamen-
to de cada investigação para o 
financiamento da investigação 
em projetos públicos. Este pacto 
de cooperação deve ser inicial e 
prioritário nas negociações e/ou 
em acordos ou convénios com 
todas as empresas farmacêuti-
cas.

ac tua l idade
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Alberto Caldas Afonso
Tesoureiro do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

A um ano de terminar o atual ciclo político da Ordem dos Médicos, a ROM entrevistou Alberto 
Caldas Afonso, tesoureiro do Conselho Nacional Executivo da OM, para dar aos associados 
uma visão do muito que tem sido feito em termos organizacionais com vista a tornar a estrutura 
mais eficaz, quer na resposta interna quer externa. São várias medidas, com menos visibilidade 
aparente, mas cujo impacto na modernização da Ordem dos Médicos trará mais valias aos 
seus associados. Abordamos, nesta entrevista, as principais reformas em curso, várias das 
quais estão (ou estarão) concluídas antes do final deste mandato.

eentrev i s ta

Uma Ordem 
mais eficaz e com 
melhor capacidade 
de resposta

Revista da Ordem dos Médicos 
– Quase a terminar este ciclo po-
lítico, o que podem esperar en-
contrar os próximos dirigentes?
Alberto Caldas Afonso – Inter-
namente foram feitas melhorias 
significativas e quem vier encon-
trará uma Ordem mais bem or-
ganizada, agilizada e preparada 

para os novos desafios, nomea-
damente os impostos pelos no-
vos estatutos.

ROM – Os atuais dirigentes che-
garam à OM numa conjuntura 
externa complexa…
ACA – Sim. A primeira grande 
questão com que fomos defron-

tados tem precisamente a ver 
com o período de crise económi-
ca que o país atravessava. A nos-
sa primeira preocupação foi a de 
encontrar equilíbrio económico. 
Foi possível fazer uma redução 
significativa do orçamento: com 
grande rigor financeiro e sem pôr 
em causa as atividades do CNE, 
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A OM passou a ter um TOC na-
cional e um ROC o que permitiu 
a integração e consolidação das 
contas de toda a estrutura e a sua 
certificação, permitindo o acesso 
detalhado a todos os associados, 
desde logo no relatório anual de 
atividades e contas da OM.

ROM – Agora é só manter…
ACA –No que se refere à quali-
dade do desempenho externo, 
simbolizado no representante 
máximo da OM, que é o Senhor 
Bastonário, há um conhecimen-
to e uma perceção por parte dos 
associados. Mas internamente 
também houve muito trabalho 
desenvolvido porque se não es-
tivermos bem organizados inter-
namente isso terá um reflexo ne-
gativo no exterior. Foi uma estra-
tégia de melhoria desenvolvida 
durante este ciclo diretivo, e que 
queremos transmitir no passar de 
testemunho.

ROM – Que outras reformas in-
ternas encetaram?
ACA – Outra situação que abor-
dámos foi o parque informático 

que era antigo e em muitos dos 
procedimentos – contabilidade, 
tesouraria, recursos humanos, 
imobilizado, etc. – implicava mui-
ta atividade manual dos funcio-
nários o que aumentava a mar-
gem de erro. Isto acontecia por-
que não tínhamos as ferramentas 
de que hoje dispõem as grandes 
organizações. Mantendo a inte-
gridade da nossa base de dados, 
que é muito segura, conseguimos 
ter os aplicativos que vão buscar 
a informação a essa base de dados 
de forma mais interativa, mais fá-
cil e rápida para o utilizador. 

ROM – Em termos de gestão do-
cumental também houve gran-
des mudanças…
ACA – A Ordem dos Médicos 
recebe dezenas de documentos 
diariamente e o processo era 
também muito manual (desde a 
receção, à orientação para o de-
partamento, quer a validação fi-
nal pelo presidente quando era 
o caso, quer o arquivamento) 
o que fazia com que a respos-
ta nem sempre fosse dada nos 
timings desejáveis, com exces-

relativamente ao histórico, bai-
xámos quase em meio milhão de 
euros o orçamento do Conselho 
Nacional Executivo.

ROM – O rigor financeiro é uma 
preocupação subjacente a várias 
iniciativas desta direção…
ACA – Sim, houve vários melho-
ramentos que introduzimos nes-
sa área. Por exemplo, tendo em 
conta que a Ordem é uma enti-
dade com um número fiscal úni-
co, sentimos que era importante 
fazer a consolidação das contas a 
nível nacional. Até porque a OM 
está obrigada, por lei, a enviar 
as contas consolidadas ao Tri-
bunal de Contas e à Presidência 
do Conselho de Ministros. Pela 
primeira vez, conseguiu-se fazer 
isso: toda a informação que pas-
sou a ser enviada a estas duas 
entidades reflete, agora, toda a 
atividade da Ordem. Foi uma 
acção que representou muito em 
termos de organização interna, 
de contactos de cada um dos res-
ponsáveis da contabilidade de 
cada secção regional, o encon-
trar de uma linguagem comum. 
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siva demora quanto à saída da 
informação para os associados. 
Para resolver essa situação foi 
feita a aquisição de um workflow 
que permite, a todo o momento, 
saber em que situação está de-
terminado documento e, caso 
ainda não tenha sido proces-
sado, permite perceber porque 
razão não foi processado e res-
ponsabilizar quem, por algum 
motivo, não cumpriu a tarefa 
que lhe competia. Foi uma re-

forma interna extremamente 
importante que nos permite co-
nhecer melhor o desempenho 
dos funcionários o que, em úl-
tima análise, permite defender 
a meritocracia, com avaliações 
objetivas, para que os funcio-
nários evoluam de acordo com 
o seu desempenho. E, ao mes-
mo tempo, permite-nos ter uma 
perceção atempada de qual a 
nossa capacidade de resposta 
para o exterior, permitindo cor-

rigir, em tempo útil, quaisquer 
disfuncionalidades.

ROM – Falou das reduções nas 
despesas. Que outras medidas 
permitiram a redução de custos?
ACA – Outra reforma importan-
te teve a ver com a necessidade 
de agilizar a comunicação, redu-
zindo as deslocações de médicos 
a reuniões, nomeadamente por 
serem geradoras de uma verba 
significativa. Nesse sentido, evo-

OM contrata serviços de economia e saúde
A OM contratou um consultor que irá trabalhar para ajudar no planeamento estratégico através de análi-
ses económicas de dados relevantes para a saúde: Armando Fernandes fará a assessoria e consultoria de 
natureza da política económica, análise e interpretação dos indicadores económico-financeiros na área da 
saúde, assim como a elaboração de estudos económicos de âmbito geral ou sobre o funcionamento e gestão 
internos. A ROM falou com o tesoureiro do CNE sobre o que se espera deste gabinete de economia e saúde, 
que já está em funcionamento e que se pretende que melhore a interação da OM com outras entidades e, 
consequentemente, a defesa da qualidade da medicina (quer para médicos quer para doentes). “Tal como já 
tínhamos assessoria na área jurídica, sentimos que uma preparação específica na área económica pode ser 
muito útil, por exemplo, para a análise do orçamento de Estado na rubrica da saúde. Além disso, há uma 
série de estudos que estávamos a fazer com as universidades, contratualizando externamente, que agora 
passamos a poder fazer internamente. Estou certo que este gabinete de estudos vai ganhar grande dimen-
são”, explica Caldas Afonso. Sobre a interação com o Ministério da Saúde, recordando que a OM não critica 
sem que apresente propostas de solução, refere “seremos ainda mais consequentes pois poderemos garantir 
que as nossas propostas são balizadas por conhecimento rigoroso. Queremos ser sempre disponíveis para 
o diálogo com a tutela na procura de respostas para os problemas, sabendo que a solução é sempre a qua-
lidade do exercício da medicina para os profissionais pois se existir essa qualidade os cuidados prestados 
aos portugueses e portuguesas serão, com certeza, de excelência”. Acreditando que é possível “fazer bem 
como menos meios e até aumentar a eficiência”, sublinha que, para isso, “é essencial termos conhecimentos 
na área da economia e gestão, sob pena de não apresentarmos as melhores propostas”. Este novo gabinete 
irá permitir, portanto, que “as intervenções do Bastonário e das direções dos conselhos regionais passem a 
ter por base informação rigorosa e detalhada”, fazendo com que “a intervenção externa da OM ganhe uma 
qualidade de informação que de outro modo dependia de muitas horas de trabalho e até de pedidos de 
ajuda a amigos para perceber e integrar os números”. “Em qualquer debate público ou reunião com a tutela 
teremos a certeza do que estamos a afirmar”, conclui. O gabinete de economia e saúde está já a trabalhar, em 
termos internos, preparando um estudo sobre o impacto económico potencial dos novos estatutos: “com os 
novos estatutos não ficou claro como se processa o pagamento aos médicos que se desloquem em funções 
da Ordem. Os dirigentes e outros representantes continuam a ter dispensa de serviço mas não são remu-
nerados. O nosso entendimento é que este é um serviço delegado e que faz todo o sentido que o Estado o 
pague, se não de forma direta como o fazia anteriormente, pelo menos permitindo a possibilidade da OM de 
apresentar a despesa”. O tesoureiro do CNE sublinhou como muitas das atividades de representação dizem 
respeito a tarefas em que há responsabilidades delegadas pelo próprio Estado, “para as quais é necessário 
pedir a colaboração destes colegas”, e que a OM não ter orçamento suficiente para as manter. “Estamos a 
falar, por exemplo, do trabalho dos Colégios: visitas de idoneidade, perceber como está a correr a formação 
dos jovens especialistas, etc.” Para saber o que esta situação poderá representar em termos efetivos, o gabi-
nete de economia está a fazer “um levantamento exaustivo de todas as comissões, de todos os Colégios, de 
todas as nomeações que a Ordem faz para órgãos de apoio técnico, quer na ACSS, quer na Direção Geral, 
quer nos tribunais…”
Melhorar os sistemas de recolha e de análise de informação económica relevante para a área da saúde é uma 
valência, sem dúvida importante pois, como afirma Kofi Annan: “Governar, (ou gerir), sem dados (credí-
veis), é como conduzir um veículo sem painel de bordo. É urgente que se criem sistemas de informação 
fiáveis e credíveis e se partilhem dados entre as instituições e os decisores políticos e sociais.”



34 | Novembro | 2015

luímos para o sistema de video-
conferência que já está em funcio-
namento desde o início de Outu-
bro e, neste momento, podemos 
ligar as três estruturas regionais, 
ligá-las aos periféricos das distri-
tais, em tempo real e com quali-
dade, facilitando a comunicação. 
É um sistema que permite que o 
Presidente, estando a fazer, por 
exemplo, uma visita no Algarve, 
faça uma intervenção para Lis-
boa para os media ou comunique 
com a Ordem a qualquer momen-
to. É um sistema que melhora a 
qualidade da comunicação mas 
também, reduz muito os custos e 
estou certo que, à medida que os 
médicos forem usando essa fun-
cionalidade, irão sentir como é 
uma importante mais valia.

ROM – E quanto ao site nacional?
ACA – Esse é outro ponto que es-
tamos a trabalhar e que vamos con-
cluir até ao fim deste ciclo diretivo: 
o site tinha muitos anos, tinha um 
layout que estava ultrapassado (foi 
por aí que começámos) mas muito 
mais importante que isso é criar 
ferramentas interativas úteis para 
os associados. Com o site novo vai 
ser possível os associados, utili-
zando a ferramenta que já temos 
– o cartão com certificado digital – 
fazer o seu login e ter acesso a toda 
a informação e funcionalidades 
que vão ser disponibilizadas. Mas, 
mais do que o acesso genérico à 
informação – dos comunicados, le-
gislação relevante, parcerias, etc. –, 
o novo site vai permitir, por exem-
plo, pagar as quotas, atualizar os 
dados pessoais, etc. Pretendemos 
obter um ganho de tempo no que 
se refere a pedidos de documenta-
ção e, o que dantes levava sema-
nas, pode fazer-se quase em tem-
po real. Pretendemos que o site 
possibilite aos associados, através 
da ligação com o sistema de work-
flow, saber em que ponto está o seu 

pedido e perceber quanto tempo 
demora a emissão do documento 
(se for esse o caso). O que se está 
a criar é um site que vai mudar o 
paradigma da informação interna 
e externa, agilizando etapas e, aci-
ma de tudo, que estará muito mais 
vocacionado para facilitar a vida 
dos associados.

ROM – Isso inclui a disponibili-
zação da revista nacional em for-
mato digital?
ACA – Naturalmente que sim. 
Foi feito um levantamento da sen-
sibilidade dos médicos para ade-
rir a esta funcionalidade e vamos 
disponibilizá-la com o novo site. 
Muitos médicos vão seguramente 
aderir o que também vai reduzir 
drasticamente os custos de pro-
dução, mesmo admitindo que vai 
existir um número significativo 
de associados que vão querer a 
revista em papel.

ROM – Também está a decorrer 
um processo de certificação do 
CNE…
ACA – Sim, também até ao final 
deste mandato teremos os serviços 

do CNE certificados quanto à qua-
lidade através da norma ISO 9001.

ROM – São reformas profundas 
que, com certeza, exigiram con-
sensos e diálogo…
ACA – Tivemos neste bastoná-
rio um estilo que não é fácil de 
encontrar: sempre com liberda-
de e diálogo permanente, o que 
tornou estas reformas possíveis. 
A minha ligação e o meu desafio 
foi com este bastonário e foi mui-
to gratificante ter a oportunidade 
de pertencer a um ciclo político-
-diretivo da OM tão marcante e 
executar estas reformas com al-
guém que permitiu o trabalho de 
equipa e o equilíbrio. Houve uma 
mudança clara entre o que era a 
Ordem dos Médicos e aquilo que 
vamos deixar, sempre no sentido 
da modernização e de prestar me-
lhores serviços aos associados e, 
também, com uma preocupação 
grande em valorizar o desempe-
nho dos funcionários de acordo 
com o seu mérito e, para isso, 
temos que trabalhar todos para 
encontrar indicadores de desem-
penho que sejam consensuais.

ent r ev i s t a
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João Pinheiro
Médico interno de Cirurgia Vascular

Fez o curso na República Checa e escolheu fazer a formação pós-graduada na Alemanha. Agora, 
além da sua formação, e perante a incontornável realidade de que os movimentos de refugiados 
estão a mudar a face da Europa, trabalha com essas populações fragilizadas, quer no hospital 
onde lhes trata o corpo, quer em regime de voluntariado, tratando-lhes do coração, em sentido 
literário, ao servir de tutor, isto é, um facilitador para que esses refugiados se integrem o mais 
facilmente possível na sociedade alemã. Este jovem médico falou-nos dessa nova realidade, da 
sua experiência no sistema de saúde alemão, e da abordagem médica à crise dos refugiados.

eentrev i s ta

O movimento 
dos refugiados é um 
grande desafio 
para a Europa

Revista da Ordem dos Médicos – 
Sempre soube que a medicina era 
a sua verdadeira vocação?
João Pinheiro – Não tendo conse-
guido entrar em medicina em Por-
tugal, se não tivesse tido a opor-
tunidade de estudar noutro país, 
teria que escolher uma carreira di-
ferente... possivelmente seria um 
outro curso ligado à saúde. 

ROM – Foi difícil deixar família e 
amigos para trás?
JP – Foi. É sempre complicado 
deixar o lugar onde temos o nos-
so conforto e estabilidade. Com o 

tempo adaptamo-nos “à nova rea-
lidade” mas, uma parte de nós es-
tará sempre ligada à família e ami-
gos. Aliás, mesmo estando fora, 
eles continuam a ser um grande 
apoio.

ROM – O que a levou a optar pela 
República Checa?
JP – A oportunidade de estudar 
num país diferente, fazer o curso 
em inglês e o facto da universida-
de estar bem conceituada  interna-
cionalmente. 

ROM – Consegue comparar o en-

sino que obteve na Universidade 
Karlova com o ensino nas facul-
dades portuguesas?
JP – Nunca estudei numa universi-
dade portuguesa por isso não con-
sigo fazer uma comparação  exa-
ta. No entanto notam-se algumas 
diferenças, como por exemplo: o 
estilo de exames, as datas e organi-
zação do conteúdo para os exames 
e a estrutura de algumas cadeiras. 
Quanto à data dos exames temos 
sempre uma época (como em Por-
tugal) e os departamentos indicam 
as datas dos exames durante essa 
época. Cada data tem um x núme-
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ro de lugares. Assim uma pessoa 
consegue organizar o estudo e a 
época de exames e, por exemplo, 
se fizer os exames logo no fim da 
época académica consegue ter o 
verão todo para descansar. Muitos 
colegas faziam os exames e depois 
viajavam, iam fazer voluntariado, 
ou voltavam a casa e aproveita-
vam as férias para estar com ami-
gos e família. Também gostava dos 
exames orais. Em Portugal acho 
que não é assim. Mas penso que os 
médicos saem bem preparados de 
ambos os locais. 

ROM – No seu primeiro ano, por 
não fazer a cadeira de histologia, 
“chumbou” o ano. Como lidou 
com essa experiência?
JP – Foi horrível, acho que foi das 
piores experiências que tive na 
vida. Imagine perder um ano aca-
démico por uma cadeira, ter que 
pagar mais um ano de propinas 
- que não são baratas - e ainda fi-
car o ano seguinte a repetir uma 
cadeira e algumas extra (as que 
nos deixam)... Mas também força a 
pessoa a ser mais responsável e, de 
certa forma, a decidir se medicina é 
mesmo a área que quer, obrigando 
a uma maior dedicação aos estu-
dos. Acho que no fim acaba por ser 

um misto de ansiedade, sentido de 
responsabilidade e empenho. 

ROM – Sente que a experiência 
de, ainda jovem, passar de Vila 
Real para um país tão diferente 
e conviver com colegas de tantas 
nacionalidades, o transformou?
JP – Sem dúvida. Uma experiência 
como essa muda a vida de uma 
pessoa, no sentido positivo.

ROM – Uma boa média pode de-
finir muita coisa, mas certamente 
nunca definirá a qualidade de um 
médico. Concorda?
JP – Concordo: boas médias não 
fazem bons médicos. Obviamente 
que uma boa média diz muito de 
uma pessoa (quanto ao esforço, co-
nhecimento teórico...) mas há ou-
tros aspetos essenciais, como a ca-
pacidade de trabalhar em equipa, 
o saber ouvir (doentes e colegas)... 
Os aspetos humanos são tão essen-
ciais quanto “a boa média”.

ROM – Terminou o curso em ju-
nho de 2013, regressou a Portugal 
mas não ficou. Porquê?
JP – Foi uma opção pessoal e de 
carreira. Na altura podia ter es-
tudado para o nosso exame de 
seriação, mas optei por aprender 

uma língua nova e concorrer na 
Alemanha. Mas, um dia, quero 
voltar para o nosso país.

ROM – Agora está em Munique, 
a trabalhar na Städtiches Kli-
nikum München - Schwabing 
Klinik. Como considera que é a 
aceitação em relação aos médicos 
estrangeiros?
JP – Depende das equipas. Na 
minha equipa fui bem aceite e 
tenho sido apoiado por todos. Te-
mos imensos médicos de outros 
países, bem como enfermeiros e 
outros trabalhadores que vêm de 
toda a Europa. 

ROM – E como analisa a sua ex-
periência?
JP – A experiência é positiva e en-
riquecedora, mas extremamente 
desgastante. Uma pessoa tem no 
dia-a-dia três grandes linhas de 
combate: língua, conhecimento 
médico em alemão e o trabalho 
como médico. Aliado a isso te-
mos a saudade, as horas extra de 
trabalho, as urgências, e, obvia-
mente, o nosso dia-a-dia fora do 
hospital.

ROM – Pode falar-me das condi-
ções de trabalho que tem e como 

Nasceu e cresceu na cidade de Vila Real, em Trás-os-Montes. No final 
do 12º ano, como não tinha a média necessária para entrar em medicina, 
procurou alternativas e acabou por fazer o curso na República Checa, na 
Universidade Karlova. Depois de um primeiro ano “caótico” - porque 
não passou à cadeira de histologia e "chumbou" o ano - não voltou a 
chumbar mais. Terminou o curso em junho de 2013, regressou a Portu-
gal mas acabou por decidir ir para a Alemanha, onde já tinha estagiado 
e onde tinha amigos. Mudou-se  para Berlim em janeiro de 2014 onde 
aprendeu alemão durante 3-4 meses. Fez o exame B2, pediu a licença e 
começou a procurar trabalho tendo conseguido uma vaga em Psiquia-
tria/Neurologia numa cidade perto de Munique, na zona de Allgäu. 
Também teve uma oferta para Cirurgia Vascular em Bremen. Em maio 
de 2015 decide mudar de especialidade e inicia formação em Cirurgia 
Vascular. Neste momento trabalha na Städtliches Klinikum München 
- Schwabing Klinik, onde passou pela unidade de cuidados intensivos 
e, a partir de novembro, começou a rotação na enfermaria/bloco. Além 
desse trabalho está ligado à instituição Refúgio através da qual presta 
auxílio aos refugiados, exercendo a função de "tutor", o que corresponde 
ao acompanhamento e integração de pessoas.

ent r ev i s t a
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decorre a formação pós-graduada 
na Alemanha?
JP – Sim claro. O horário de traba-
lho acaba por ser o típico: começo 
as 7h30m e saio às 16h. Se tiver-
mos operações ou algumas tarefas 
extra ficamos um pouco mais. Há 
normais gerais, os contratos são 
contratos-tarifa (não sei se tem 

correspondente em português) em 
que o salário melhora com os anos. 
Depois temos algumas proteções 
laborais (turnos, horas extra, for-
mação...). Cada hospital tem a sua 
política e cabe ao chefe de serviço 
dar a formação aos internos. Tal 
como em Portugal, a ordem dos 
médicos alemã é a instituição que 

define toda a formação médica pós 
graduada e quais os departamen-
tos que têm condições para dar 
formação. O regime de formação 
é “flexível” pelo que cada médi-
co pode organizar a sua formação 
como lhe for mais conveniente.

ROM – Sente da parte do gover-
no alemão uma preocupação real 
com a Saúde?
JP – Sim, a saúde é uma prioridade 
do governo alemão e querem fazer 
uma reforma na saúde.

ROM – Está inserido numa região 
– Bavária – que se ofereceu para 
receber refugiados da Síria. Mas 
a presença de refugiados (Iémen, 
Afeganistão, Palestina, etc.) não é 
uma novidade. Como descreveria 
o acolhimento aos refugiados?
JP – O governo alemão tem tido 
uma postura a favor dos refugia-
dos e penso que tem gerido muito 
bem a situação, mas no último mês 
a situação tem vindo a piorar. Esta-
mos a assistir a uma “saturação” e 
a uma divisão da opinião pública. 
São situações muito complexas. 
Mas os alemães são pessoas in-
ternacionalmente bastante ativas. 
Aliás muitos jovens antes e du-
rante os cursos, tiram o chamados 
“gap year” e fazem voluntariado 
em países desfavorecidos ou com 
situações sociais/económicas com-
plicadas, ou mesmo na Alemanha 
em instituições. 

ROM – Pode descrever o que real-
mente acontece no terreno no que 
se refere aos cuidados médicos 
prestados aos refugiados?
JP – Pelo que tenho visto e também 
como tenho tentado perceber, ba-
sicamente as instituições/hospital 
recebem os refugiados que são 
direcionados para uma primeira 
triagem. Há um pavilhão específi-
co para acolher os refugiados, que 
é onde uma parte da triagem é fei-

Equipa de cirurgia vascular (da esquerda para a direita: doutores Mikorey, Montens, 
João Pinheiro, Kabouridis, Leyla, Maier-Hasselmann - chefe de equipa - e Oesterhelt)
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ta. Todos vão para lá, o seu estado 
de saúde é avaliado e são feitos 
alguns exames específicos - tuber-
culose, hepatites... - num trabalho 
conjunto com o departamento de 
infeciologia. Depois disso os que 
necessitam de um cuidado mais 
prolongado ficam no hospital, en-
quanto os outros serão redistribuí-
dos pelo país. 

ROM – Sente que estão bem pre-
parados para esse atendimento?
JP – Temos que estar. Tudo acon-
teceu muito rápido, mas a resposta 
tem sido positiva. O importante é 
prestar os cuidados primários – 
perceber a situação clínica atual, 
se existem doenças contagiosas e 
tratar o doente agudo. E temos ain-
da os doentes crónicos que necessi-
tam de um cuidado maior. Depois 
há também a parte social - língua, 
integração, trabalho.

ROM – Pode contar algum episó-
dio que tenha vivido durante o 
contacto com os refugiados?
JP – Tive um doente com um tumor 
maligno do peritoneu que vinha 
de Mossul. Veio com os dois filhos 
e a mulher e só a filha falava ale-

mão, servindo como tradutora. São 
yazzidis (uma religião monoteísta) 
e tinham fugido ao estado islâmi-
co, pois a cidade fora ocupada por 
eles. Aprendi imenso com essa fa-
mília, mas, das coisas que mais me 
marcaram, foi quando estávamos 
a comparar os dois locais e a filha 
me disse: “há uma coisa que os 
europeus têm e que aprendi aqui: 
liberdade. Na Europa aprendi a 
dizer aquilo que penso, a lutar por 
aquilo em que acredito e aprendi a 
ser livre. Aprendi a ser eu”.

ROM – Vai começar a trabalhar 
com a instituição “Refúgio”. Foi, 
de alguma forma, esse contac-
to no hospital que o fez querer 
envolver-se (ainda) mais direta-
mente em regime de voluntariado 
humanitário?
JP – Podemos dizer que sim. Em 
situações como estas, nós médicos 
somos sempre a primeira linha 
e o confronto com esta realidade 
impele-nos a ser mais ativos. Há 
imensos médicos a saírem do tra-
balho e a fazerem voluntariado. 
Além disso, tenho imensos amigos 
que estão ligados ao voluntariado, 
e estão envolvidos num ativismo 

mais político/humanitário.

ROM – Fale-me um pouco dessa 
ONG e qual será a sua função?
JP – A Refúgio trabalha mais com 
as mulheres refugiadas, mas atual-
mente abrange um grupo maior. 
São equipas com profissionais de 
várias áreas que dão apoio e pro-
tegem os refugiados. No meu caso 
vou ter a função de tutor o que cor-
responde a ser-me atribuído um 
refugiado para acompanhamento 
e integração deste na Alemanha. 

ROM – Em termos gerais, enquan-
to médico e cidadão do mundo, 
como analisa a questão dos refu-
giados?
JP – Muito complexa e complicada. 
Estamos a assistir a um dos maio-
res movimentos populacionais na 
Europa desde a segunda guerra 
mundial. Poderá ter um grande 
impacto económico-social e temos 
de gerir com bastante cuidado. É 
um grande desafio para a nossa 
Europa, para os nossos valores 
como europeus e possivelmente 
para o futuro da própria União. 

ent r ev i s t a
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Acaba de ser publicado o livro 
D’aquem, D’além e D’ultramar. Ho-
menagem a António Dias Farinha, 
organizado por Francisco Conten-
te Domingues, José da Silva Horta, 
Paulo David Vicente, colaboração de 
Augusto Mayer da Silva, Luís Ma-
nuel de Araújo, editado pelo Centro 
de História da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. O per-
curso raro, senão único deste autor, 
no mundo académico, é salientado 
na introdução, assinada pelos orga-
nizadores. 
Licenciado e Doutor em História 
pela Universidade de Lisboa, Li-
cenciado em Medicina pela mesma 
Universidade, Licenciado em Árabe 
pelo “Institut National des Langues 
Orientales Vivantes” (Paris), Mem-
bro das Academias: das Ciências de 
Lisboa, Portuguesa da História e de 
Marinha, Membro do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro, da “Real 
Academia de la História” (Espanha) 
e da “Societé Asiatique” (França). 
Foi dintinguido com os seguintes 
prémios e louvores: Prémio Pfizer 
1978 de Medicina (em colab), dois 
prémios de investigação Calouste 
Gulbenkian “Presença de Portugal 
no Mundo”, Prémio de História da 
Comissão Portuguesa de História 
Militar, Medalha de Ouro da Cultu-
ra Árabe da ALECSO, Arab League 
Educational, Cultural, and Scientific 
Organization, Cruz Naval de 1ª Clas-
se, Comendador da Ordem Nacional 
do Infante D. Henrique. 
Da sua vasta bibliografia, destaca os 
seguintes livros e artigos: Portugal e 
Marrocos no século XV. 3 volumes. 
Lisboa, 1990, Os Portugueses no 
Golfo Pérsico (1507-1538). Contribui-
ção documental e crítica para  a sua 

História. Lisboa, 1991, Crónica de Al-
mançor sultão de Marrocos. Chroni-
que d’Al-Mansour sultan du Maroc 
(1578-1603). Lisboa, CEHCA1997. 
Traduções em Francês e em Árabe, 
Os Portugueses em Marrocos. Lis-
boa: Instituto Camões, 1999. Colecção 
Lazúli. Edição em Português e Ára-
be. 2ª ed. [Al-Burtugâlîun fî l Magrib 
(em Árabe)], “The Changing Face of 
Islam in Europe and on Its Periphery. 
The Case of the Iberian Peninsula”. 
Center for Strategic and International 
Studies, Washington, D.C., 2002, “A 
Evolução Política Moderna do Islão”. 
In 11 de Setembro Uma Década De-
pois. Lisboa: Fundação Luso-Ameri-
cana; Almedina, 2011.
A História da Medicina conta-se en-
tre as áreas do seu interesse. Recor-
damos a sua participação na sessão 
temática de 23 de Maio, “Literatura 
e Medicina da Idade Média ao sécu-
lo XXI”, organizada pelo Núcleo de 
História da Medicina da Ordem dos 
Médicos, com a palestra “A influên-
cia da Medicina Árabe na Europa 
Medieval”. 
A vasta homenagem que agora se 
publica integra 125 colaboradores, 
cujos textos se dividem por dois es-
pessos volumes.
O Capítulo II do volume I, “HISTÓ-
RIA DA MEDICINA E DA CULTU-
RA MÉDICA”, reúne os seguintes 
artigos:
1. Álvaro Maximino Pereira dos 
Santos, “Farmacologia: das origens 
remotas até aos contributos da ciên-
cia árabo-islâmica
2. Ana Maria S.A. Rodrigues, “Ciên-
cia e magia no Tesouro dos Pobres de 
Pedro Hispano”
3. F. Guerra Rodrigo, “O reves-
timento cutâneo em perspectiva 

antropológica”
4. Isilda Teixeira Rodrigues, “Amato 
Lusitano, uma figura de referência da 
cultura médica portuguesa”
5. J.A. Esperança Pina, “Anatomia 
artística, mumificação e medicina no 
Egipto antigo”
6. J. Braz Nogueira, “Algumas notas 
sobre a descoberta da hipertensão ar-
terial e suas consequências”
7. J. F. David Ferreira, “Sábios ao 
serviço do Islão. A medicina como 
lugar de encontro de judeus, cristãos 
e muçulmanos”
8. José Manuel Azevedo e Silva, “O 
médico-filólogo José Inês Louro
9. José Pedro Sousa Dias, “A raiz-e-
-joão-lopes-pinheiro e a sua introdu-
ção na terapêutica europeia do século 
XVII”
10. Maria do Sameiro Barroso, “A 
medicina entre os Celtas, do período 
La Tène à ocupação romana”*
11. Maria José Forjaz de Lacerda, “O 
impacto da medicina árabe na histó-
ria da medicina. Da medicina árabe à 
medicina do Renascimento”
12. Maximiano Pereira Henriques, 
“Medicina de salvamento – o para-
digma actua da resposta à urgência”
13. Nuno Simões Rodrigues, “O pro-
blema da circuncisão judaica na cul-
tura greco-romana”
14. Olga Duarte Silva, “Plantas medi-
cinais. Interesse e seu estado actual”
15. Vítor Augusto Rocha de Oliveira, 
“Egas Moniz e o Brasil”
Felicitamos o calorosamente o ho-
menageado, bem como os organiza-
dores e colaboradores por esta obra 
notável.
* Nota da redação: no site nacional da 
Ordem dos Médicos, publicámos na 
área de dedicada à história da medi-
cina, o resumo deste artigo.

Livro de homenagem a 
António Dias Farinha
Texto de Maria do Sameiro Barroso

ccultura
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Presidente do CRS 
no 1.º Encontro de Médicos de Família do Algarve
MGF é a especialidade mais próxima dos doentes

Secção
Regional 
do Sul
  Informação

O presidente do Conselho Regio-
nal do Sul da Ordem dos Médicos 
exortou os médicos de família a 
manterem “o registo” que faz des-
ta especialidade “aquela que mais 
próxima está dos doentes”. Foi no 
Algarve, num encontro promovido 
pela delegação distrital de Faro da 
Associação Portuguesa de Medici-
na Geral e Familiar.
O presidente do Conselho Regio-
nal do Sul (CRS) foi convidado 
para a abertura do 1.º Encontro 
de Médicos de Família do Algar-
ve, que decorreu nos dias 30 e 31 
de Outubro. No primeiro dia dos 
trabalhos, o presidente do CRS 
dirigiu-se aos médicos de família 
presentes, sublinhando as dificul-
dades que enfrentam no seu dia-a-
-dia de trabalho, na especificidade 
da sua prática médica e da impor-
tância de manter a qualidade da 
relação médico-doente.
Na mesa da sessão de abertura 
marcaram presença o presidente 
da ARS do Algarve, Moura Reis; o 
presidente da Câmara Municipal 
de Loulé, Vítor Aleixo, também o 
representante da direcção da As-
sociação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar, Nuno Jacinto; e 
Daniela Emília, da organização do 
Encontro. Jaime Teixeira Mendes 
saudou todos os médicos de famí-

lia presentes e disse-lhes:
“Acho que todos estamos cansados 
de referir repetidamente a questão 
da importância dos Cuidados de 
Saúde Primários na perspectiva da 
melhoria da resposta do Serviço 
Nacional de Saúde, e também não 
é aqui o espaço certo para discutir-
mos esses modelos, uma vez que a 
vossa reunião se ocupa primordial-
mente da troca de conhecimentos e 
experiências no tratamento de cer-
tas patologias com que os médicos 
de família são confrontados no seu 
dia-a-dia de trabalho.
Contudo, deixem-me dar-vos um 
pequeno exemplo do meu dia-a-
-dia que sustenta aquilo que a Or-
dem e a esmagadora maioria dos 
médicos pensa sobre os Cuidados 
de Saúde Primários. Há dois dias, 
numa visita a um hospital da zona 
de Lisboa, cujos médicos enfren-
tam permanentemente um afluxo 
ao serviço de urgência para o qual 
não têm capacidade de resposta 
em tempo recomendável, a nossa 
colega directora clínica apresentou 
a percentagem elevada do número 
de “verdes” na triagem como uma 
das razões para as dificuldades que 
se vivem naquela urgência. Sem 
surpresa, a solução apontada por 
ela própria para resolver o proble-
ma é o reforço dos Cuidados de 

Saúde Primários, que só um con-
tributo organizativo e financeiro, 
portanto de política de saúde, pode 
resolver.
Também aqui no Algarve esse pro-
blema se agudiza. Um Centro Hos-
pitalar sem capacidade de resposta 
e uma área de Cuidados de Saúde 
Primários sem condições para, a 
montante, suster o afluxo às urgên-
cias. Esperemos por melhores dias, 
uma vez que vivemos provavel-
mente um tempo que conduzirá a 
mudanças. Se as houver, que sejam 
boas para a Saúde é o nosso único 
desejo.
A realização deste encontro revela 
também uma consciência natural 
de que provavelmente cada região 
do país precisa de respostas dife-
rentes nos Cuidados de Saúde Pri-
mários. Os médicos de família do 
Algarve enfrentam certos aspectos 
específicos e devem discuti-los e 
trocar experiências sobre eles.
Ainda há duas semanas, o Conse-
lho Regional do Sul e o Conselho 
Médico da Região Autónoma da 
Madeira organizaram umas Jorna-
das Médicas no Funchal, cujo tema 
principal foi o futuro dos Cuidados 
de Saúde Primários, particular-
mente na Madeira e nos Açores. Aí, 
ouvimos médicos açorianos, por 
exemplo, a defenderem uma for-
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mação especial para os médicos de 
família das ilhas que não têm hos-
pital. Estas soluções fazem sentido 
e indicam que podemos melhorar 
muito a nossa intervenção, com re-
flexo na qualidade do tratamento 
dos doentes de cada zona em espe-
cial.
Esta nossa iniciativa revelou por-
tanto que reconhecemos aspectos 
particulares à prática médica em 
diferentes cenários e perante di-
ferentes realidades demográficas, 
sociais e culturais, pelo que é de 
saudar que os médicos de uma 
determinada região se reúnam e 
troquem experiências. O debate so-
bre estas e outras questões mais es-
pecíficas da prática médica servirá 
com toda a certeza o objectivo que 
os médicos, de forma geral, nunca 
desprezam: o melhor tratamento 
dos seus doentes.
E uma vez que este vosso encontro 
se ocupa da discussão de aspectos 
práticos e de troca de conhecimen-
tos, vem a propósito referir-me à re-
cente intervenção de um destacado 
médico, professor e pensador ame-

ricano no grande encontro «Family 
Medicine Experience», que decor-
reu no final de Setembro passado 
nos Estados Unidos.
Abraham Verghese, internista e 
professor na Faculdade de Medici-
na de Stanford, enalteceu o modo 
como os médicos de família lidam 
com os seus doentes e considerou-
-os “o último bastião contra todas 
as intrusões”, sublinhando a sua 
importância como guardiães dos 
valores tradicionais da Medicina.
Foi um colega nosso do Norte, o 
Rosalvo Almeida – a quem aqui 
agradeço –, que me enviou uma 
notícia desta intervenção de Abra-
ham Verghese, que revela de facto 
uma reflexão muito clara sobre o 
vosso papel de médicos de família 
na sustentação da relação médico-
-doente mais genuína.
Nessa intervenção, este médico 
americano, que falava para uma 
sala superlotada de médicos de 
família, contou o episódio de uma 
doente surda que cada vez que ia 
ao médico tinha que o recordar que 
ela só o perceberia se ele falasse vi-
rado para ela, mas, invariavelmen-
te, escassos 30 segundos depois o 
seu médico virava-se de novo para 
o computador.
Estas palavras de Verghese, mesmo 
num mundo em que a organização 
dos cuidados é muito diferente da 
nossa, serve-nos que nem uma luva 
e obriga-nos também a reflectir so-
bre os riscos de uma organização 
deformada pela excessiva introdu-
ção da informática nos cuidados 
acabar com este último bastião que 
são os médicos de família.

Nos vossos centros de saúde, la-
mentavelmente, terão que resistir 
muito a este novo paradigma. São 
já inúmeras as situações em que 
se debatem com problemas para 
verem os doentes com a atenção 
que a vossa formação aconselha. 
Têm que preencher formulários, 
introduzir dados e, sobretudo, su-
portar tantas vezes a ineficácia dos 
sistemas informáticos que vos re-
tiram tempo para os doentes, mas 
também a tranquilidade desejável 
numa consulta.
Hoje, aqui, vão discutir assuntos 
como a disfunção eréctil, a insó-
nia, os doentes difíceis, as lesões 
cutâneas e hemorragias uterinas 
anómalas. Os vossos trabalhos e as 
vossas discussões e audições abri-
rão nalguns casos novos caminhos 
e noutros até a confirmação de que 
estão no caminho certo. E isso tem 
uma importância extrema para a 
melhoria dos cuidados que pres-
tam aos doentes, mas, se me é per-
mitido, deixo um apelo enquanto 
médico: resistam ao computador, 
encontrem formas de manter viva 
a vossa relação com o doente!
Termino a pensar nas palavras de 
Verghese e naquela doente surda, 
para quem, provavelmente, o seu 
médico era mudo, embora disso 
não tivesse consciência.
Cabe-vos também um contributo, 
por isso peço-vos que mantenham 
o registo que faz da vossa especiali-
dade aquela que mais próxima está 
dos doentes.”
Jaime Mendes terminou com votos 
de “dois excelentes dias de traba-
lho”.

Jaime Teixeira Mendes, no 1.º 
Encontro de Médicos de Família 
do Algarve:
“Os vossos trabalhos e as vossas 
discussões e audições abrirão 
nalguns casos novos caminhos e 
noutros até a confirmação de que 
estão no caminho certo. E isso tem 
uma importância extrema para a 
melhoria dos cuidados que pres-
tam aos doentes, mas, se me é per-
mitido, deixo um apelo enquanto 
médico: resistam ao computador, 
encontrem formas de manter viva 
a vossa relação com o doente!”
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Seminário 
«O Papel dos Riscos Psicossociais no Trabalho»
Médicos tratam mas também são vítimas.
Na sessão de abertura do Seminá-
rio «O Papel dos Riscos Psicosso-
ciais no Trabalho», o presidente do 
Conselho Regional do Sul chamou 
a atenção para o duplo interesse do 
evento para os médicos, que por 
um lado precisam de conhecer as 
condições e trabalho dos seus doen-
tes ou dos utentes que seguem, mas 
também são eles próprios vítimas 
de más condições no seu trabalho.
Este seminário decorreu no auditó-
rio da Ordem dos Médicos, no dia 
22 de Outubro, foi organizado pela 
Autoridade para as Condições do 
Trabalho, em parceria com outras 
organizações públicas e privadas, e 
reuniu especialistas desta área, na-
cionais e estrangeiros.
Jaime Teixeira Mendes esteve na 
mesa da sessão de abertura com o 
subinspector-geral da Autoridade 
para as Condições de Trabalho, 
António Robalo dos Santos. Numa 
sessão que teve outros médicos 
como palestrantes ao longo do dia 
de trabalhos, designadamente Isa-
bel Caixeiro e Mário Jorge Neves, 
o presidente do CRS disse na sua 
intervenção:
“Esta reunião, de grande importân-
cia no contexto europeu da defesa 
das condições de trabalho, aponta 
para um debate em torno de ques-
tões gerais, transversais a todas as 
profissões, mas que interessa muito 
aos médicos, de qualquer dos pon-
tos de vista que nos coloquemos.
Por um lado, precisamos de co-
nhecer as condições de trabalho 
dos nossos doentes – há até, como 

bem sabem, uma especialidade 
mais competente para tratar estas 
questões, a Medicina do Trabalho 
–, mas também somos vítimas de 
más condições de trabalho e de ho-
rários formais ou informais que são 
de todo excessivos.
Portanto, se o médico, em determi-
nadas circunstâncias e com deter-
minados sinais, precisa de avaliar 
em que circunstâncias físicas e in-
telectuais trabalha o doente que lhe 
chega a uma consulta, também pre-
cisa de boas condições para o assis-
tir com a qualidade que merece.
Se outras razões não houvesse para 
que este encontro decorresse aqui 
na Ordem dos Médicos, estas so-
brariam.
Os que estão aqui presentes vão 
participar num seminário, que se 
realiza num contexto de políticas 
europeias, cujo foco é «O papel dos 
riscos psicossociais na sustentabili-
dade das organizações».
Mas não posso deixar de aproveitar 
esta oportunidade para “puxar a 
brasa à minha sardinha”, como diz 
o povo, e sensibilizar-vos para os 
aspectos especiais que se colocam à 
profissão médica, ou seja, as condi-
ções em que trabalham os médicos 
em Portugal.
Entre os riscos psicossociais con-
tam-se por exemplo, como se con-
clui da definição da própria Agên-
cia Europeia para a Segurança no 
Trabalho, volumes de trabalho ou 
limitações temporais em excesso; 
uma mudança organizacional mal 
gerida ou mesmo a dificuldade em 

conciliar os compromissos laborais 
e familiares.
Estamos hoje num quadro em que 
os médicos fazem às vezes 24 so-
bre 24 horas de urgência e em que 
é apenas o seu empenho a permitir 
que os doentes sejam tratados nos 
dias em que afluem a estes serviços.
Mas não é preciso funcionar em ex-
cesso de horário para se correrem 
riscos, basta o aspecto particular 
dos efeitos do trabalho nocturno 
que deviam ser acautelados. Recor-
do, para os que não o conhecem, 
um estudo recente, publicado na 
Acta Médica Portuguesa, sobre tra-
balho médico nocturno, em que se 
concluía que um médico que tra-
balha horas a fio com privação do 
sono pode cometer erros directa-
mente associados a uma diminui-
ção da atenção e concentração e a 
um atraso na resposta a estímulos.
Posso indicar também à Autorida-
de para as Condições do Trabalho 
muitos hospitais, centros de saúde 
e gabinetes médicos sem as condi-
ções mínimas exigíveis para o tra-
balho dos meus colegas, em vários 
pontos do país e mesmo no centro 
de Lisboa.
O trabalho médico comporta por-
tanto muitos aspectos que podem 
conduzir a riscos psicossociais, en-
tre os quais também a dificuldade 
em conciliar os compromissos pro-
fissionais e familiares, o que, natu-
ralmente, é penalizador para a sua 
saúde.”
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CRS faz acordo com a SATA 
que abrange todos os médicos
Descontos de 20% nas viagens e o dobro das milhas.

O Conselho Regional do Sul es-
tabeleceu um protocolo com a 
SATA que permite, aos médicos 
e à própria Ordem, vários be-
nefícios nas viagens em toda a 
rede desta operadora de trans-
porte aéreo. Estas vantagens 
são extensivas a todos os médi-
cos com registo na Ordem e não 
apenas aos da Secção Regional 
do Sul.
O acordo foi assinado no dia 9 
de Novembro, pelo presidente 
do Conselho Regional do Sul 
e pelo presidente do Conselho 
de Administração da SATA, na 
Casa dos Açores, em Lisboa, 

e entra de imediato em vigor, 
prolongando-se até final de 
2016.
A vantagem mais relevante 
para os médicos e para a Ordem 
nas suas viagens de serviço é o 
desconto de 20% nas tarifas pú-
blicas disponíveis para os voos 
da transportadora aérea açoria-
na.
Assim, e de acordo com o tex-
to do protocolo, a SATA com-
promete-se a disponibilizar 
“condições preferenciais” no 
acesso aos seus produtos, entre 
as quais se conta, na alínea a), 
ponto 1, a atribuição de “um 

código de desconto, de 20%, 
aplicável a qualquer tarifa pú-
blica disponível (excepto tarifa 
residente e estudante), e uma 
taxa de emissão de valor pre-
ferencial, válido para 1 utiliza-
ção por médico inscrito na OM/
colaborador para benefício do 
próprio e do agregado fami-
liar (marido, mulher e filhos) a 
viajar em conjunto. Apenas em 
voos operados pela SATA”. De 
resto, também a própria Ordem 
pode beneficiar destes descon-
to “nas viagens em serviço dos 
seus dirigentes”.
Mas a Secção Regional do Sul, 
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Os médicos 
podem, a partir 
de agora e 
durante todo o ano 
de 2016, fazer uma 
viagem aos Açores 
ou a qualquer 
outro ponto da 
rede em que a 
SATA opera, na 
Europa ou na 
América do Norte, 
usufruindo 
de descontos e de 
vantagens em 
milhas, 
se aderirem ao 
programa SATA 
IMAGINE

atendendo à especificidade da 
sua área, beneficiará ainda de 4 
viagens para os seus dirigentes, 
que se deslocarem em serviço 
entre o continente e os Açores.
Outra das vantagens que os 
médicos passarão a ter a partir 
de agora, se assim o entende-
rem, é, mediante a adesão “ao 
programa de fidelização de mi-
lhas SATA IMAGINE”, obter “o 
dobro do valor das milhas nor-
malmente contabilizadas pelos 
percursos efectuados”, durante 
a vigência do acordo estabeleci-
do.
Para que usufruírem destas 
vantagens, os médicos devem, 
por enquanto, efectuar as suas 
reservas directamente num 
ponto de vendas da SATA, 
indentificando-se e referindo 
o protocolo com a Ordem dos 
Médicos, mas, a companhia aé-
rea está a preparar uma solução 
que vai permitir fazer as reser-
vas online, obviamente com a 
necessária obrigação de identi-
ficação.
Estas informações serão veicu-
ladas através de todos os canais 
de comunicação da Secção Re-
gional do Sul, o boletim Medi.
com, o site www.omsul.pt e a 
newsletter mensal que é envia-
da aos médicos da Secção, mas 
é extensiva a todos os quase 50 

mil médicos inscritos na Or-
dem.
Para além da sua particular ope-
ração entre os Açores e o Conti-
nente (Lisboa, Porto e Faro), a 
Região Autónoma da Madeira 
(Funchal e Porto Santo) e en-
tre as várias ilhas açorianas, a 
SATA voa ainda para destinos 
exteriores de grande importân-
cia. Na América do Norte, para 
Toronto e Montreal, no Canadá; 
e Boston e Oakland (S. Fran-
cisco), nos Estados Unidos. Na 
Europa, são muitos os destinos, 
desde a Gran Canária, passan-
do por Frankfurt, Munique, 
Paris e Amesterdão, Londres e 
Dublin, e ainda Copenhague e 
Arlanda (Suécia).
O protocolo entre a Secção Re-
gional do Sul da Ordem dos 
Médicos foi assinado pelo pre-
sidente do CRS, Jaime Teixeira 
Mendes, e pelo presidente do 
CA da SATA, Luís Parreirão, 
numa sessão que congregou 
outras entidades, como a Caixa 
Geral de Depósitos, este consi-
derou atribuir muita importân-
cia à “capacidade de gerar flu-
xos novos” e que a SATA pro-
cura “ter uma relação de longo 
prazo” com as entidades com 
que se associou, de forma a que 
cada vez mais “as pessoas se 
desloquem aos Açores”.
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Reunião 
do CRS 
com 
Distritais 
em Évora

No dia 2 de Novembro decorreu mais uma reunião descentralizada do Conselho Regional do 
Sul com as estruturas distritais da Ordem dos Médicos. Desta vez em Évora, onde estiveram 
representados os Distritos Médicos de Beja, Portalegre, Évora e Oeste, bem como os Conse-
lhos Médicos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
Augusta Portas Pereira, presiden-
te do Conselho Distrital de Évo-
ra, manifestou o seu agrado pelo 
acolhimento da reunião e elogiou 
o Conselho Regional do Sul pela 
iniciativa, que mantém desde a 
sua tomada de posse no início de 
2014, e que, para além de ser inédi-
ta, tem aproximado a direcção da 
Secção dos onze Distritos Médicos 
que a compõem. De resto, subli-
nhou o apoio que tem sido presta-
do pelo CRS.
A reunião foi dirigida por Jaime 
Teixeira Mendes, presidente do 
Conselho Regional do Sul, que foi 
acompanhado pelo secretário-ad-
junto Sérgio Silva e pela tesourei-
ra Graciela Simões, e os trabalhos, 
que se iniciaram com um espaço 
de informações, abordaram temas 
como tesouraria, eventos, manual 
de procedimentos, novos estatutos 
da Ordem e assuntos vários co-
locados pelos representantes dos 
Distritos Médicos.
No período inicial de informações, 
o presidente do Conselho Distrital 
do Oeste apresentou duas iniciati-
vas lançadas no seu Distrito Médi-
co: um concurso de fotografia e um 
concurso de trabalhos de internos.
O concurso de fotografia que Pe-
dro Coito apresentou aos seus 
colegas dirigentes dos outros Dis-

tritos Médicos inclui dos temas, 
um livre e outro médico e dirige-
-se apenas a médicos residentes no 
Distrito Médico do Oeste.
No caso da iniciativa que se diri-
ge aos internos, também apenas a 
residentes no Distrito Médico do 
Oeste, a finalidade é premiar tra-
balhos elaborados por internos da 
especialidade no âmbito do seu 
internato complementar, realiza-
dos no ano anterior a que o Prémio 
diz respeito, que poderão já ter 
sido apresentados, publicados ou 
aceites para publicação, mas não 
poderão ter sido premiados ante-
riormente.
Ambos os regulamentos podem 
ser consultados no site www.om-
sul.pt e no Medi.com, boletim da 
Secção Regional do Sul e os mé-
dicos receberão nas suas caixas de 
mail uma newsletter proximamen-
te com estas informações.
Também o presidente do Conselho 
Distrital de Portalegre informou os 
colegas sobre o balanço, que consi-
derou positivo, de uma iniciativa 
que decorreu nas instalações locais 
da Ordem e cujo tema foi a doença 
do legionário.
Graciela Simões, a tesoureira da 
Secção Regional do Sul, prestou di-
versas informações sobre os orça-
mentos em cada distrital e alertou 

para a necessidade de se elabora-
rem “orçamentos realistas e equili-
brados” para o próximo ano.
A tesoureira referiu-se também 
particularmente à renovação das 
instalações da sede de Évora, onde 
decorreu a reunião, e que a torna-
ram mais funcional e mais agradá-
vel também, com o novos mobiliá-
rio e alteração física de alguns dos 
espaços.
Graciela Simões abordou a exe-
cução orçamental de 2014, caso a 
caso, sublinhando particularmen-
te os casos em que se registaram 
desvios por excesso e alertou para 
a possibilidade de os novos esta-
tutos da Ordem virem a provocar 
aumento de custos.
A presidente do Conselho Médico 
da Região Autónoma da Madei-
ra interveio para dar informações 
sobre a recente organização das 
Jornadas Médicas das Ilhas da Ma-
caronésia, que decorreram no Fun-
chal e foram “muito bem recebidas 
pelos médicos da Madeira”.
O secretário-adjunto do Conselho 
Regional do Sul Sérgio Silva falou 
sobre o Manual de Procedimentos e 
sensibilizou os dirigentes distritais 
para esta “ferramenta de trabalho, 
a usar no dia-a-dia por todos”, con-
siderando-o o manual “dinâmico e 
com capacidade de ser atualizado”.
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Apresentação do Projeto em Aveiro 

Saúde e Bem-Estar 
dos Profissionais de Saúde: 
Prevenção do Burnout

Falamos do síndrome de bur-
nout nos profissionais de saúde, 
alvo de um estudo inédito a ní-
vel nacional e liderado por um 
grupo de trabalho para estudo, 
prevenção e intervenção da Sec-
ção Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos (SRCOM).
Em Aveiro - e perante uma vas-
ta assistência no Salão Nobre do 
Hospital Infante D. Pedro - Cen-
tro Hospitalar do Baixo Vouga, 
o presidente da SRCOM, Carlos 

Cortes, destacou desde logo a 
enorme participação de médi-
cos nesta sessão, referindo que, 
desde a criação do Gabinete de 
Apoio ao Médico, se percebeu a 
premência do tema e das neces-
sidades dos médicos, tendo-se 
desencadeado três programas 
de apoio. "Estes problemas não 
passam ao lado da Ordem dos 
Médicos", acentuou. 
Um dos programas é direciona-
do para o síndrome de exaustão 

dos médicos; outro para a vio-
lência contra os profissionais de 
saúde; o terceiro está vocacio-
nado para a mediação de con-
flitos. "Em relação ao burnout 
não queremos só fazer o levan-
tamento da situação, através do 
questionário", disse Carlos Cor-
tes, justificando a ida a todos os 
hospitais e centros de saúde da 
região Centro para debater esta 
importante matéria. 
Os médicos inscritos na SRCOM 

Está a ter dimensões graves, provoca consequências nefastas na saúde e é um fator da 
redução da qualidade do desempenho profissional. 

Teresa Lapa José Augusto Simões Carlos Cortes
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Regional 
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Fernanda Duarte

estão a receber um inquérito 
com o objetivo de caracterizar 
a população médica e os estu-
dantes das faculdades de medi-
cina (UC e UBI) no sentido de 
perceber qual a incidência de 
burnout, depressão, ansiedade 
e stress; compreender as áreas 
de medicina em que o burnout 
é mais frequente; correlacionar 
as três dimensões do burnout 
com fatores sócio-demográficos 
e laborais/organizacionais. Ob-
jetivo: prevenção e apoio. "Será 
um contributo muito importan-
te" para melhor perceber este 
síndrome, afirmou Teresa Lapa 
(Anestesiologista, Serviço de 
Anestesiologia do CHUC, aluna 
de Doutoramento da Faculdade 
de Ciências da Saúde da Univer-
sidade da Beira Interior) e que 
integra este grupo de trabalho. 
Nesta sessão, Fernanda Duarte 
(Psicóloga, Consulta de Bur-
nout, CRI de Psiquiatria e Saú-
de Mental do CHUC), também 
membro daquele grupo de tra-
balho da Ordem dos Médicos 
do Centro, elencou um conjunto 
de fatores que ajudam a carac-
terizar este problema de saúde 
pública. "Os níveis de stress pro-
fissional têm aumentado de um 
forma muito significativa em 
todos os profissionais de saúde 
e isto acaba por ter custos quer 
a nível pessoal, quer custos di-
retos e indiretos para as organi-

zações, custos também a saúde 
para os nossos utentes pois há 
estudos que demonstram que há 
uma relação muito direta entre 
o grau de satisfação dos pro-
fissionais e a menor qualidade 
dos serviços prestados", disse. 
Acrescentou ainda a psicóloga: 
"É importante que os dirigentes 
e os responsáveis que estão nas 
organizações tenham isto em 
conta. Nas últimas décadas, o 
fator de stress tem aumentado 
e esta relação da pessoa com 
o trabalho vai deteriorando, o 
que deveria ser uma fonte de 
satisfação acaba por ser uma 
fonte de sofrimento". Nas suas 
intervenções, Fernanda Duar-
te e Teresa Lapa deram até al-
gumas sugestões para que os 
profissionais possam enfrentar 
alguns obstáculos no dia-a-dia, 
no sentido de se suportar me-
lhor as dificuldades. Aliás, este 

projeto da SRCOM visa, preci-
samente, contribuir para o bem-
-estar dos profissionais. Coube 
a José Augusto Simões (Medici-
na Geral e Familiar, USF Mar-
quês de Marialva/Cantanhede, 
integra o Gabinete de Apoio ao 
Médico da SRCOM) falar sobre 
"Violência contra os profissio-
nais de Saúde em contexto la-
boral e Mediação de Conflitos". 
No início desta sessão, Auré-
lio Rodrigues, presidente do 
Conselho de Administraçãodo 
CHBV lembrou que, há muitos 
anos, se empenha pessoalmente 
na defesa dos profissionais e da 
sua segurança, designadamente 
para os que estão nos serviços 
de urgência. 
Em síntese, manter médicos 
saudáveis e motivados nos tra-
tamento dos doentes é crucial 
para o futuro da saúde dos por-
tugueses. 

José Augusto Simões, Carlos Cortes, Aurélio Rodrigues, Fernanda Duarte e Teresa Lapa
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Os hospitais ainda querem ensinar?
Uma das principais vertentes dos 
hospitais e centros de saúde é a sua 
missão formativa.
Para responder às necessidades 
de Médicos Especialistas, os Hos-
pitais e Centros de Saúde têm a 
obrigação de criar instrumentos e 
condições para manterem um nível 
de exigência dos seus serviços e da 
sua organização para que possam 
ensinar a prática diferenciada da 
Medicina. Esta é uma obrigação bá-
sica do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).
É claro que a principal função de 
uma unidade de saúde é a assisten-
cial. Espera-se de um hospital, ou 
de um centro de saúde, que desen-
volva todos os esforços para tratar 
os seus doentes. Qualquer outro 
aspeto - formativo, científico, de 
investigação - é, necessariamente, 
secundário. Mas não incompatível. 
Mesmo assim, o SNS tem consegui-
do manter um equilíbrio importan-
te entre a sua atividade assistencial, 
formativa e científica. Nestes pila-
res assenta a atividade do SNS.
Sem o ensino permanente, a inves-
tigação e a divulgação científica, 
um hospital morreria e desaparece-
ria a curto prazo.
Infelizmente, muitos hospitais têm 
aproveitado os médicos internos 
(médicos em formação), não para 
atividades enquadradas nos seus 
programas de formação, mas, sim, 

para corrigir insuficiências em re-
cursos humanos criadas e permiti-
das pelos responsáveis do Ministé-
rio da Saúde ou da Administração 
Regional de Saúde.
Cada vez mais, os hospitais recor-
rem aos médicos em formação para 
resolverem problemas de falta de 
médicos em serviços de urgência 
ou outros.
É uma atitude errada e reprová-
vel já que, em primeiro lugar, a 
urgência deveria e mereceria ser 
assegurada pelos médicos mais di-
ferenciados para maior segurança 
tantos dos profissionais como dos 
doentes. Em segundo lugar, os mé-
dicos internos têm de dedicar o seu 
tempo no hospital, exclusivamente, 
ao cumprimento do seu programa 
de formação e não às atividades as-
sistenciais não reconhecidas no seu 
Internato.
Os médicos internos têm entre 5 a 
7 anos, após estudos universitários 
de 6 anos, para adquirir os conhe-
cimentos e autonomia necessários 
à obtenção do grau de especialista. 
Todo o seu tempo de trabalho, na 
unidade de saúde onde estão co-
locados, deve ser dedicado à for-
mação e ao enriquecimento do seu 
currículo clínico e científico. Esta 
exigência é, aliás, uma das razões 
pelas quais a formação médica 
em Portugal é reconhecida inter-
nacionalmente como de elevada 

qualidade e é, também, um dos 
motivos que permite aos profissio-
nais de saúde manter a qualidade 
e excelência do Serviço Nacional 
de Saúde. Prejudicar e desrespei-
tar a formação dos jovens médicos 
é, pois, prejudicar a qualidade dos 
cuidados de saúde.
É o fundamento da formação mé-
dica.
Vários Colégios de Especialidade 
da Ordem dos Médicos já aponta-
ram falhas na formação que pode-
riam pôr em causa a idoneidade de 
alguns hospitais em formar médi-
cos especialistas. É uma situação de 
grande gravidade. Tem sido o caso 
recentemente com impacto mediá-
tico, entre outros, do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra ou 
do Centro Hospitalar do Algarve. 
Essas falhas nada têm a ver com a 
formação ministrada pelos serviços 
em si, mas pelo facto de os médicos 
em formação serem desviados para 
tarefas no serviço de urgência não 
contempladas nos seus programas 
de formação publicados em Diário 
da República.
Esta situação demonstra bem as di-
ficuldades que existem em termos 
de recursos humanos que muitos 
hospitais atravessam. Mas, tam-
bém, demonstra o facilitismo com o 
qual se tenta resolver uma situação 
que se arrasta há anos e que, de for-
ma irresponsável, o Ministério da 

Carlos Cortes

Presidente do Conselho Regional do Centro da OM
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Coimbra: Alegadas irregularidades na colocação 
de internos nas urgências colocam em causa formação 
O alegado incumprimento por parte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) face à 
colocação dos médicos internos na urgência, motivo pelo qual dois médicos avançaram com uma ação 
contra o CHUC, teve profuso impacto na comunicação social. Segundo o presidente Secção Regional 
do Centro da Ordem, instado por inúmeros jornalistas, trata-se de "situação altamente irregular, não 
cumpridora das regras definidas para a formação dos médicos internos e que prejudica o esforço for-
mativo meritório que sempre foi desenvolvido pelos serviços. As unidades de saúde têm de deixar 
de olhar para os seus internos como mão de obra fácil e barata, desviando-os abusivamente para 
áreas não contempladas nos seus programas de formação, e permitir aos serviços desenvolverem 
plenamente as suas capacidades na formação dos médicos”. E "os responsáveis do CHUC, que já 
tinham demonstrado vontade de alterar a atual situação,  admitiram, numa resposta a um pedido 

de informação da agência Lusa, a avaliação das propostas 
dos internos.

Saúde tarda em resolver.
Existem casos, nalguns hospitais, 
em que médicos internos são esca-
lados para 36 ou 48 horas semanais 
na urgência, além do seu horário 
de trabalho, prejudicando clara-
mente a sua formação e capacida-
de em exercer a profissão de forma 
segura.
Os responsáveis de alguns hospi-
tais deixaram de privilegiar a for-
mação dos seus profissionais subs-
tituindo essa atividade por tarefas 
assistenciais.
O Ministério da Saúde tem uma 

importante responsabilidade, mas 
os Conselhos de Administração e 
as Direções Clínicas também têm 
a obrigação de assegurar não só a 
qualidade assistencial aos utentes, 
mas também uma formação ade-
quada aos profissionais.
Para os médicos poderem e sabe- 
rem tratar os seus doentes devem 
ter a possibilidade de ter um In-
ternato Médico que respeite os 
programas de formação de nidos 
pelos Colégios de Especialidade e 
publicados em Portarias do Diário 
da República. A formação médica 

tem sido prejudicada nos hospi-
tais e nos centros de saúde. O país 
precisa de especialistas de elevada 
diferenciação e excelência. Não é 
desvalorizando e prejudicando a 
formação dos médicos que se con-
seguirá manter o nível adequado 
de qualidade da Saúde que todos 
merecemos.
A formação médica não é um luxo! 
É essencial para manter o nível de 
qualidade do SNS. Pena que mui- 
tos, inclusivamente médicos em 
cargos de direção,, teimem em não 
o reconhecer.
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Circleuphoria: 
"A arte e a medicina 
têm convergências"
Marionetas, adereços teatrais, trinta fotografias e vídeos fizeram parte da mostra que esteve patente no 
Clube Médico de Coimbra, até 13 de novembro. Na inauguração desta exposição, com chancela da asso-
ciação teatral Circleuphoria, o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos 

Cortes, considerou que a "a 
arte e a medicina têm con-
vergências, têm pontos de 
interseção. Hoje, mais uma 
vez, vemos isso: este grupo 
de teatro, que estreiará a 
peça  'Crisophrenia, apela 
à nossa participação e ao 
nosso olhar perante a so-
ciedade". Nesta sessão de 
apresentação do grupo e da 
inauguração da exposição, 
também o cirurgião José 
Couceiro, um dos membros 
de "Circleuphoria", explica 
a importância destas ati-
vidades para quem exerce 
Medicina. "É uma forma, 
também, de exercermos 
uma medicina mais huma-
nizada", notou. Esta neófita 
companhia de teatro levou 
ao palco a estreia da peça 
"Crisophrenia", na noite do 
dia 13, na Sala Miguel Tor-
ga da SRCOM.
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Foi lançada a coletânea de crónicas da autoria da cardiologista Maria do Carmo Cachulo, intitulada 
"Um Sopro no Coração", obra que marca a estreia da autora na prosa. O evento, que decorreu no 
auditório do Hospital Geral - Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
contou com a presença do presidente 
da Secção Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos, Carlos Cortes. 
Alexandre Antunes, também cardio-
logista, apresentou a obra e destacou 
várias qualidades da autora de "Um 
Sopro no Coração", designadamente "a 
coragem, a bondade, a nobreza de cará-
ter e muita sensibilidade". Perante uma 
vasta plateia, esta sessão foi pontuada 
por momentos musicais, de teatro, uma 
surpresa protagonizada pelos dois fi-
lhos e, ainda, por leitura de algumas 
das crónicas plasmadas neste livro edi-
tado com 'chancela' da Chiado Editora. 
As crónicas são o resultado da vivência 
de Maria do Carmo Cachulo enquanto 
médica. 

Livro 
"Um sopro no coração"
marca a estreia na prosa da cardiologista 
Maria do Carmo Cachulo
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Concursos médicos: 
todos perdem, mas ninguém muda

Os concursos de recrutamento 
para o sector público estão longe 
de ser um modelo virtuoso. Veja-
-se o caso dos professores, que 
anualmente faz as manchetes dos 
jornais em período de abertura 
do ano escolar, ou as centenas de 
concursos feitos à medida na ad-
ministração pública, apenas para 
cumprir uma formalidade legal. 
A questão não está tanto na sua 
existência – que outra forma po-
deria assegurar transparência e 
equidade no acesso a este tipo de 
funções? –, antes na complexida-
de, na manipulação e na excessiva 
burocracia que caracterizam a sua 
execução.
O exemplo dos médicos é paradig-
mático. Após repetidos alertas dos 
representantes da classe, mantém-
-se a insistência em modelos de 
concursos fechados, restringindo 
o acesso a profissionais que adqui-
rem a especialidade num período 
específico. Basicamente, trata-se 
de um mecanismo que exclui dos 
concursos muitos médicos que 
cumpriram há mais tempo a sua 
especialização e que, pelas mais 
diversas razões, não estão a exer-
cer no sector público, mas podem 
ter essa intenção. O formato é per-

nicioso até do ponto de vista cons-
titucional, uma vez que viola prin-
cípios de acesso livre e equitativo 
às funções públicas.
Mas esta não é a única inconfor-
midade nos concursos médicos. O 
exemplo recente do recrutamento 
de jovens médicos de família colo-
ca a nu uma máquina administra-
tiva do Estado pesada e a funcio-
nar a duas ou mais velocidades. O 
processo é decidido a nível central, 
mas são as administrações regio-
nais de saúde que têm a responsa-
bilidade de o aplicar. Entre estas, 
os métodos são iguais, mas umas 
são mais iguais do que outras. Os 
prazos existem, mas só no papel. 
Os médicos, que já estão a exer-
cer e já têm listas de doentes, são 
forçados a concorrer para outros 
locais sob pena de ficarem excluí-
dos. E tudo isto resulta num caos, 
apenas justificável pela via da in-
competência.
Em parte, esta é a prova de que 
existem pequenos estados den-
tro do Estado, muitas vezes com 
interesses antagónicos entre si. A 
factura, no entanto, é muito pena-
lizadora para uma geração de no-
vos profissionais altamente quali-
ficados, sem colocação, sem traba-

lho e sem 
alternativa. 
Ou melhor, 
com duas 
alternati-
vas: o sec-
tor privado 
ou a emi-
gração.
Iniquida-
des como 
esta, de 
responsa-
bi l idade 
eminentemente política, contri-
buem para estrangular a eficácia 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e reproduzem-se negativa-
mente na qualidade dos cuidados. 
Ninguém ganha. Perdem os mé-
dicos, perde a tutela e, sobretudo, 
perdem os doentes. Posto isto: 
porquê a resistência em mudar? 
Porque não abrir, simplesmente, 
os concursos e colocar os candida-
tos em igualdade de circunstân-
cias? Porque não uniformizar os 
mecanismos, quando a máquina 
é a mesma? Questões que só os 
responsáveis poderão responder, 
mas que não deixam dúvidas: se 
nada mudar, seremos todos preju-
dicados.

Artigo de opinião publicado a 20 de Outubro no jornal Público.

Miguel Guimarães

Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Secção
Regional 
do Norte
  Informação
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Ministro cede nos concursos médicos

Depois de várias denúncias institucionais e públicas realizadas pelo Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM) e pelo Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI), a ACSS 
vem anunciar que, por determinação do ministro da Saúde, o próximo concurso para assistente de 
medicina geral e familiar (2ª época de 2015) será nacional e coordenado pela ACSS.
Na mesma semana, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, e no que respeita ao con-
curso referente ao despacho 5952-A/2015, publica finalmente em Diário da República o mapa de 
vagas por instituição, por especialidade hospitalar e já com os júris constituídos. Lamentavelmente 
o aviso de procedimento de recrutamento é baseado em legislação já revogada.
O CRNOM e o CNMI lamentam que os responsáveis políticos continuem a ignorar os graves pro-
blemas dos concursos médicos para ocupar um lugar de assistente na área de Medicina Geral e 
Familiar (MGF), de especialidade hospitalar ou de Saúde Pública.
O anúncio que o próximo concurso para assistente de MGF será nacional e coordenado pela ACSS, 
é uma medida positiva mas claramente insuficiente. Os concursos continuam a ser fechados, sem 
qualquer garantia de ausência de conflitos de interesses por parte dos júris, e sem critérios de ava-
liação definidos que valorizem claramente a formação adquirida e que sejam publicados previamen-
te. E nada é dito sobre a existência e funcionamento de concursos institucionais, permitindo que seja 
continuada a existência selvática e sem regras de contratações directas nominativas.
O grau de satisfação e motivação dos jovens médicos nunca foi tão baixo, como de resto o demons-
tram os vários estudos que foram realizados recentemente e as elevadas taxas de emigração e opção 
pelo sector privado. Perdem os doentes, os médicos e o SNS. Ninguém ganha. Acreditamos que tudo 
isto acontece por incompetência dos responsáveis políticos. 
Incitamos o Ministério da Saúde e a ACSS a respeitar os concursos médicos reforçando a equidade e 
transparência de processos. A Ordem dos Médicos do Norte e o CNMI continuam disponíveis para 
ajudar a implementar as soluções adequadas, em defesa dos direitos dos doentes, dos médicos e do 
SNS.

Porto, 13 de Outubro de 2015

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
O Conselho Nacional do Médico Interno

Concursos médicos – Despachos 5952-A/2015 e 5471-A/2015
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Miguel Guimarães não hesita em 
classificar os últimos quatro anos 
como “um dos piores mandatos 
de um ministro da Saúde”. Na 
entrevista concedida à edição de 
Outubro do Jornal Médico dos 
Cuidados de Saúde Primários (Jor-
nal Médico), o dirigente da Ordem 
dos Médicos recordou que quando 

No mês de Outubro, o presidente do Conselho Regional do Norte (CRN) fez a avaliação dos 
quatro anos de mandato de Paulo Macedo e a nota final foi claramente negativa para o gover-
nante. Em entrevista às publicações Jornal Médico, OJE e Vida Económica, Miguel Guimarães 
considerou o desempenho do Ministro da Saúde “muito pobre”, marcado por uma contração 
dramática da despesa pública e por um forte ataque à classe médica. Para o presidente do 
CRN é necessário virar a página no sector e apostar na qualidade. 

Paulo Macedo chegou ao Gover-
no existia “um SNS com níveis 
elevados de qualidade e sem defi-
ciências dramáticas conhecidas”, 
enquanto hoje o sector público “já 
não respira a mesma saúde”. Esta 
diferença tem, na opinião do presi-
dente do CRN, uma origem clara: 
uma redução dramática da des-

pesa pública em Saúde, na ordem 
dos 1500 milhões de euros. “Isto 
teve uma importância determinan-
te na prestação de cuidados à po-
pulação. Quando se reduz [desta 
forma], é evidente que o acesso e 
a qualidade dos serviços são afec-
tados”, acrescentou na entrevista à 
publicação da Just News. 
Ao semanário Vida Económica e 
ainda a avaliar o resultado da le-
gislatura, Miguel Guimarães con-
siderou que os últimos quatro anos 
foram marcados por uma gestão 
deficiente dos recursos públicos. 
O dirigente deu como exemplo o 
facto de haver “unidades de saúde 
a funcionarem a velocidades dife-
rentes”, considerando que “nada 
foi feito para aproximar os resul-
tados de gestão”. Por outro lado, 
acrescentou, houve uma aposta 
reduzida na melhoria da qualida-
de, por oposição a uma espécie de 
gestão contabilística do sistema 
público de Saúde. “Só apostando 
fortemente na qualidade é que se 
conseguem reduzir os custos de 

“A Secção Regional do Norte fez o trabalho 
que era sua obrigação fazer”

O presidente do CRN foi desafiado pelo Jornal Médico a comentar a 
vida interna da Ordem dos Médicos e a sua actividade política. Miguel 
Guimarães começou por sublinhar o “excelente trabalho” realizado 
pelo Bastonário, José Manuel Silva, ao conseguir “transpor a interven-
ção da Ordem para a sociedade civil” e assumir “outra dinâmica na 
defesa dos doentes e do SNS”. Sobre o seu desempenho como líder da 
Secção Regional do Norte, o entrevistado considerou que o organismo 
“fez o trabalho que era sua obrigação fazer” e que passava por “acom-
panhar o trabalho da Ordem a nível nacional” e contribuir para uma 
“intervenção local, regional e nacional que nos dignifique a todos”. 
Sobre a hipótese de se candidatar ao lugar de Bastonário, Miguel Gui-
marães confessou que os “estímulos existem”, ressalvando que qual-
quer “candidatura precoce” pode “prejudicar o trabalho da Ordem”. 
As entrevistas do presidente do CRN estão disponíveis na íntegra na 
área Comunicação - Reportagens na Imprensa - 2015 do portal www.
nortemedico.pt. 

Miguel Guimarães 
avaliou mandato 
do Ministério da 
Saúde com nota 
negativa 
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forma sustentada”, acrescentou o 
entrevistado, considerando ainda 
que a “a sustentabilidade do SNS 
não está em questão” e que “a rela-
ção preço/qualidade” que oferece é 
“muito satisfatória”. 

Desorganização 
nos concursos  

 Na sequência das posições assu-
midas pelo CRN e pelo Conselho 
Nacional do Médico Interno [ver 
comunicados] sobre os concursos 
médicos, Miguel Guimarães su-
blinhou, na entrevista ao jornal 
económico OJE, que a “desorga-
nização reiterada” deste processo 
“não beneficia a estabilidade” dos 
jovens colegas e a sua “relação de 
confiança com a tutela (foi) seria-
mente afectada”. Para o responsá-
vel, existe um número crescente 
de profissionais que estão a “op-
tar por trabalhar noutros países 
ou no sector privado, em prejuízo 
do SNS” e deu como exemplo no 
norte os 119 médicos que emigra-
ram em 2014 e os 41 que também 
já saíram do país no primeiro se-
mestre deste ano. “E uma percen-
tagem significativa destes médi-
cos é da especialidade de Medici-
na Geral e Familiar”, acrescentou. 
Ainda sobre esta questão e na 
mesma publicação, o presiden-
te do CRN deixou fortes críticas 
à ARS Norte pelo “misto de in-
competência e burocracia” que 
representou o processo de con-
tratação publicado no despacho 
5952-A/2015 de 2 de Junho. O 
documento, lembrou, estipulava 
um prazo de 10 dias para que 
as várias administrações regio-
nais desencadeassem o concurso, 
mas, “lamentavelmente a ARS 
Norte nem o mapa de vagas, nem 
o procedimento de recrutamento 
foram ainda publicados”. Tam-
bém a actuação de Paulo Macedo 
nesta matéria mereceu reparo na 

entrevista ao OJE, tendo Miguel 
Guimarães acusado o ministro de 
“confundir médicos especialistas 
com médicos recém-graduados” 
para passar a imagem de que 
está a injectar capital humano no 
Serviço Nacional da Saúde. 
Nesta perspectiva mais centrada 
nas condições laborais dos mé-
dicos, o dirigente deixou várias 
propostas na entrevista ao Jornal 
Médico, a começar desde logo 
pela realização de concursos 
“públicos, nacionais, rápidos, 
com júris sem conflitos de inte-
resses, regras claras de avaliação, 
em que a avaliação durante a for-
mação especializada tivesse um 
peso muito importante”. Para o 
presidente do CRN é igualmen-
te importante, além do aspecto 
remuneratório, assegurar melho-
res condições “em termos técni-
cos e estruturais, que permitis-
sem tratar os doentes de acordo 
com as boas práticas médicas”. 
Finalmente, e tendo em conta 
as carências ainda existentes na 
especialidade de MGF, sugeriu 
o recrutamento temporário dos 
colegas que se reformaram an-
tecipadamente, “pagando-lhes 
aquilo que se paga aos médicos 
de família que se encontram no 
activo”. 

Responsabilidade médica 

No Vida Económica, o dirigente foi 
confrontado com a imagem corpo-
rativa que continua a ser colada à 
Ordem dos Médicos. Na resposta 
à questão, Miguel Guimarães apo-
dou de “mito” a questão do corpo-
rativismo médico e assumiu que, 
nessa matéria, não há qualquer 
diferença entre a Medicina e as 
outras actividades. “O que leva a 
que os médicos sejam acusados de 
corporativistas para além do que é 
natural relativamente aos restan-
tes profissionais?”, questionou o 

entrevistado, lembrando que to-
mar posição em defesa dos doen-
tes, preconizar a especialização e o 
ajuste do numerus clausus, e reagir 
às acusações da comunicação so-
cial não podem ser consideradas 
iniciativas corporativistas. O pre-
sidente do CRN foi mesmo mais 
longe e assumiu que os médicos 
“devem ter um estatuto diferente 
de outros funcionários públicos” 
devido ao seu nível de responsabi-
lidade “sem paralelo”, decorrente 
do facto de lidarem “com a vida 
das pessoas” e a margem de erro 
ser mínima. “O nosso estatuto na 
função pública não deve ser dese-
jado seja por quem for. Além dis-
so, com remunerações que não es-
tão minimamente de acordo com 
o nível de responsabilidade que os 
médicos têm na sociedade civil”, 
acrescentou. 
Nas três entrevistas concedidas, 
Miguel Guimarães não deixou de 
apontar caminhos alternativos aos 
que foram seguidos nos últimos 
anos. No semanário Vida Econó-
mica, o dirigente assumiu que “só 
há um caminho possível” no sen-
tido de melhorar os cuidados de 
saúde prestados à população: “o 
investimento no capital humano 
e na sua formação”. O caminho 
da “modernização da Medicina 
e da Saúde” deve ser assumido, 
na perspectiva do presidente do 
CRN, com firmeza e baseado, não 
apenas no “reforço do orçamen-
to”, mas também na aposta em 
áreas como os cuidados de saúde 
primários, a reforma das urgên-
cias, a reforma da rede hospitalar 
e a constituição de centros e redes 
de referência. Além destes pontos, 
acrescentou o desenvolvimento 
da rede de cuidados continuados, 
a aplicação da rede nacional de 
cuidados paliativos e a alocação 
de “uma fatia mais significativa 
do orçamento” na educação para 
a Saúde. 
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Ordem dos Médicos 
do Norte 
e Conselho Nacional 
do Médico Interno 
reclamam uma resposta 
urgente da ARS Norte
Concursos médicos - Despacho 5952-A/2015
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Os concursos de colocação de 
jovens médicos especialistas 
no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) continuam a registar gra-
ves injustiças. Apesar de todos 
os apelos e intervenções, con-
tinuam a não ser cumpridos os 
prazos estipulados nos despa-
chos nem devidamente regula-
dos os tempos dos procedimen-
tos dos concursos, o que origina 
incerteza no futuro profissional 
dos jovens médicos e põe em 
causa a capacidade assistencial 
das instituições do SNS.
Os procedimentos continuam 
a ser desenvolvidos a nível re-
gional (ARS), sem coordenação 
central efetiva, o que tem con-
duzido a situações dramáticas 
com consequências negativas 
para os doentes e os jovens mé-
dicos, com reflexos já conheci-
dos no SNS.
Depois da desorganização veri-
ficada no concurso determina-
do pelo despacho 5471-A/2015, 
conducente à colocação dos mé-
dicos especialistas em medicina 
geral e familiar, continuamos 
a assistir a um desfasamento 
temporal inaceitável entre as 
diferentes Administrações Re-
gionais de Saúde para o concur-
so de colocação de médicos das 
especialidades hospitalares e 
de Saúde Pública (determinado 
pelo despacho 5952-A/2015). 
Na verdade, nas ARS do Alen-
tejo e do Algarve, em Junho, 
foram publicadas as vagas por 
especialidade e local de traba-
lho e concretizada a abertura do 
respetivo procedimento de re-
crutamento por especialidade, 
na ARS do Centro os procedi-
mentos aconteceram em Julho e 
na ARS de Lisboa e Vale do Tejo 
em Agosto. 
Nas ARS do Alentejo e do Al-

garve já foram publicadas as 
listas ordenadas dos candidatos 
de várias especialidades, pelo 
que em breve estes médicos se-
rão chamados a assinar contrato 
nestas regiões. Na ARS do Cen-
tro e na ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo as entrevistas de avaliação 
já estão a decorrer. Lamentavel-
mente, na ARS do Norte, nem o 
mapa de vagas, nem o procedi-
mento de recrutamento foram 
ainda publicados, nem existe 
qualquer informação explicati-
va sobre a matéria.
Esta situação obriga os médi-
cos da região Norte a concorrer 
a outras regiões, comparecer a 
entrevistas e terem que decidir 
a aceitação do lugar sem que 
a ARS do Norte tenha sequer 
publicado o respetivo aviso de 
abertura. Adicionalmente, cria 
desmotivação e incerteza pro-
fissional e familiar junto dos 
jovens médicos, fazendo com 
que muitos destes profissionais 
tenham já emigrado para ou-
tros países ou tenham assinado 
contrato no sector privado da 
Saúde. 
Desta forma, o SNS continua a 
perder profissionais altamente 
qualificados. 
Esta política selvagem contribui 
para a fuga de recursos huma-
nos do SNS, comprometendo a 
assistência à população e a qua-
lidade da formação de novos 
médicos.
Não entendemos o comporta-
mento da ARS do Norte, que 
não só lesa os legítimos inte-
resses dos candidatos da região 
norte, como afeta negativamen-
te as outras ARS, na medida em 
que muitos jovens médicos aca-
bam por abandonar os concur-
sos e sair do SNS. 
A Ordem dos Médicos do Norte 

e o Conselho Nacional do Mé-
dico Interno, vêm mais uma vez 
exigir equidade e respeito nos 
concursos médicos, e nomeada-
mente:
1. Que a ARS do Norte 
proceda de imediato à publica-
ção da afetação das vagas atri-
buídas às respetivas unidades 
de saúde, bem como a abertura 
do respetivo procedimento de 
recrutamento por especialida-
de;
2. Que a ACSS tenha uma 
intervenção eficaz no sentido 
de garantir que os atuais pro-
cedimentos de recrutamento de 
âmbito regional sejam concluí-
dos com a decisão da aceitação 
do lugar ao mesmo tempo em 
todas as ARS, de forma a que 
os médicos possam escolher em 
consciência o seu futuro local 
de trabalho.
3. Que os concursos pas-
sem a ser de âmbito nacional, 
institucionais, abertos, com jú-
ris sem conflitos de interesse e 
com critérios de avaliação defi-
nidos e publicados previamen-
te.
A Ordem dos Médicos do Nor-
te, no limite das suas competên-
cias, tudo fará para defender a 
equidade e o respeito nos con-
cursos médicos, de forma a pre-
servar os direitos dos doentes e 
a qualidade do SNS e evitar o 
prejuízo pessoal e profissional 
que pode representar para os 
jovens médicos e para os doen-
tes.

Porto, 6 de Outubro de 2015
O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos
O Conselho Nacional do Médi-
co Interno
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Avaliação final de Internato: 
o retorno à fórmula caseira
Alguns ainda recordarão, outros 
já não o saberão mesmo, mas, até 
meados da década de 1990, havia 
duas vias para se obter a titulação 
numa determinada especialidade 
médica.
Nesses dias, ao terminar a parte 
formativa do Internato, o médico 
submetia-se a um exame final, feito 
no ambiente institucional onde de-
correra a sua formação, e obtinha 
o grau de Assistente na respectiva 
área profissional. Essa certificação 
era válida no âmbito do Ministé-
rio da Saúde e da carreira médica, 
mas não reconhecida pela Ordem 
dos Médicos. Para obter o título de 
Especialista (uma prerrogativa da 
Ordem dos Médicos) o jovem As-
sistente teria de se submeter a novo 
exame, este levado a cabo longe das 
fronteiras do seu ambiente forma-
tivo e conduzido pelo respectivo 
Colégio da Especialidade. 
Na prática, um número considerá-
vel de colegas, ou por exaustão de 
submissão a provas ou pela fama 
que aureolava o Exame à Ordem, 
não arriscava submeter-se a este 
segundo suplício, ficando apenas 
reconhecidos como especialistas 
perante os serviços do Ministério 
da Saúde.
Esta situação absurda, consumido-

ra de ânimos e recursos, começou 
a ser olhada como realidade modi-
ficável no final dos anos 80 e, em 
1989, a então Comissão Nacional 
dos Internatos Médicos (CNIM) 
solicitou à Ministra que a tutelava 
autorização para encetar conver-
sações com a Ordem dos Médicos 
tendo em vista a aproximação e 
partilha de aspectos importantes 
da formação médica pós-gradua-
da. Embora envolta nas vestes do 
cepticismo, Leonor Beleza autori-
zou os contactos.
Dessa aproximação e do que dela 
resultou muito poderia ser dito 
e escrito, mas o que me interessa 
aqui sublinhar hoje é o caminho 
escolhido por ambas as entidades 
para chegar àquilo que se passou 
a designar por titulação única. 
Esse processo – consistindo numa 
Avaliação Final de Internato úni-
ca, reconhecida pelo Ministério da 
Saúde e pela Ordem dos Médicos 
– foi dando alguns tímidos frutos 
a partir de 1991(1) e assumiu forma 
legal e operacionalmente estabili-
zada em 1995(2). Algures, entre es-
tas duas datas, um Presidente do 
CNIM (Serafim Guimarães) e um 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
(Carlos Ribeiro) assumiram por es-
crito o compromisso de levar o as-

sunto a bom porto.
Ora para que tal pudesse acontecer 
tornava-se necessário que o dito 
exame final, conduzindo ao título 
indiviso de Assistente/Especialista, 
inspirasse confiança e tranquilida-
de às partes, ambas interessadas 
em assegurar a qualidade técnica 
dos médicos especialistas portu-
gueses. Assim, o modelo da cons-
tituição de Júri que daqui nasceu 
integrava 5 elementos: 2 desig-
nados pelo Ministério da Saúde 
(Presidente do Júri; Orientador de 
Formação do candidato em pro-
va) e 3 indicados pela Ordem dos 
Médicos. O que decorria, então, de 
vital e manifesto nesta nova com-
posição? Garantia-se que a Ordem 
dos Médicos, pela sua participação, 
passaria a assumir funções de au-
ditor externo da isenção do julga-
mento técnico do candidato e, para 
que essa função pudesse afirmar-
-se, estaria em maioria no colectivo. 
Quanto ao Ministério da Saúde, es-
taria presente através de 2 elemen-
tos intimamente relacionados com 
o decurso do processo formativo 
do candidato em prova, um deles 
presidindo ao colectivo.
Este modo de fazer as coisas fun-
cionou de forma plenamente sa-
tisfatória durante 20 anos(3-4) e o 

Pedro Serrano

Médico, especialista em Saúde Pública; 
Antigo membro do Conselho Nacional do Internato Médico (1984-2013)
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referido exame à Ordem, apesar de 
se manter no Estatuto da Ordem 
dos Médicos, tornou-se via de uso 
residual, requerida sobretudo por 
aqueles médicos que, tendo feito a 
formação no exterior do país, dese-
jam poder invocar o grau de espe-
cialista português.
Muito recentemente (tão recente-
mente que ainda estamos na fase 
da sua revogação ser agitada como 
bandeira) foi publicado um novo 
Regulamento do Internato Médi-
co(5) que, muito simplesmente, de-
tonou os fundamentos que legiti-
mavam a chamada titulação única. 
De ora em diante, o Júri de Avalia-
ção Final de Internato passa a ser 
constituído por apenas 3 elemen-
tos: 2 indicados pelo Ministério da 
Saúde (Presidente + Orientador 
Formação) e apenas 1 vogal indica-
do pela Ordem dos Médicos. Sim, é 
certo que os 2 elementos suplentes 
que a lei prevê são também indi-
cados pela Ordem, mas o consolo 
é fraco: como toda a gente sabe, 
suplentes têm existência e consis-
tência demasiado condicional para 
que pesem na essência de qualquer 
modelo.
Não me parece que a solução agora 
adoptada resulte de uma cabala do 
Ministério da Saúde para menori-
zar a Ordem dos Médicos, mas, tão 
só, da tentativa de chegar a uma so-
lução que, do ponto de vista logís-
tico, seja mais leve e operacional do 
que o anterior Júri de 5 elementos. 

De facto, há muito que intervenien-
tes no processo formativo acusa-
vam o peso (em tempo despendi-
do, consumo de recursos, despesa) 
que cada época de Avaliação Final 
representava no funcionamento 
dos serviços e na prestação de cui-
dados, por ausência dos profissio-
nais médicos do seu local habitual 
para desempenharem funções nos 
júris. Por esse lado, nada a contes-
tar e, pessoalmente, estaria pronto 
a aplaudir a simplificação alcança-
da se esta não pusesse em causa a 
garantia de pluralidade e isenção 
do juízo sobre a obtenção do grau 
de especialista, ou seja: no novo 
modelo, a certificação final de um 
especialista tornou-se caseira e a 
Ordem dos Médicos, reduzida a 
posição minoritária e sem a quali-
ficação de uma presidência, deixa 
de, na prática, poder exercer eficaz-
mente a função de auditor externo 
do processo. 
O que teremos então a partir da 
próxima época de exames de Feve-
reiro/Abril de 2016? Vamos ter um 
candidato avaliado pelo Director 
de um serviço(*) do Ministério da 
Saúde (em certas condições pode 
até ser o do Serviço onde o Interno 
frequentou os anos da formação) 
e pelo médico que o orientou di-
rectamente ao longo desses anos. 
Acessoriamente, sentar-se-á nesse 
colectivo – presidido por alguém 
da casa do Interno em prova – um 
vogal isolado, representando a As-

sociação Profissional nacionalmen-
te responsável pela qualidade do 
exercício da profissão. 
Diga-se o que se disser –  que in-
clui as previsíveis declarações de 
isenção por parte de quem vai in-
tegrar Júris em nome do Ministério 
da Saúde -  perante olhos externos 
e objectivos nada poderá matizar 
a sensação de empobrecimento da 
credibilidade deste novo formato 
de Avaliação Final de Internato.
Para readquirir a credibilidade per-
dida, e admitindo o novo total de 3 
elementos do Júri, seria necessário 
redesenhar e operacionalizar uma 
solução que garantisse uma pre-
sença maioritária da Ordem dos 
Médicos no processo, mas isso, por 
si só, seria matéria para novo artigo 
de opinião que ainda ninguém en-
comendou.

Referências e notas:

(1) Portugal. Ministério da Saúde. Porta-
ria 416-B/91. Diário da República, 1.ª ser. 
B, 17 Maio 1991;113-supl.:2670-3.
(2) Portugal. Ministério da Saúde. Porta-
ria 695/95. Diário da República, 1.ª ser. B, 
30 Junho 1995;149:4201-13.
(3) Portugal. Ministério da Saúde. Porta-
ria 183/2006. Diário da República, 1.ª ser., 
22 Fevereiro 2006;38:1430-1447.
(4) Portugal. Ministério da Saúde. Porta-
ria 251/2011. Diário da República, 1.ª ser., 
24 Junho 2011;120:3751-3772. 
(5) Portugal. Ministério da Saúde. Por-
taria 224-B/2015. Diário da República, 
1.ª ser., 29 Julho 2015;146-supl.:5110(6)-
5110(24). 
(*) Em algumas especialidades esta fun-
ção é da responsabilidade do Coordena-
dor do respectivo Internato.
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Cuidados paliativos domiciliários 
no Algarve: uma experiência a replicar

Os cuidados paliativos nasceram 
no St. Christopher´s Hospice e 
estenderam-se rapidamente por 
todo Reino Unido na década de 
80 do século XX.
Em 1984 surgiu uma equipa de 
cuidados paliativos domiciliá-
rios oriunda nos serviços de saú-
de da zona de Bloomsbury (Lon-
dres), liderados pelo Dr. Rob 
George (Bloomsbury Support 
Team) que seguiu doentes onco-
lógicos, geriátricos e com VIH. 
Este serviço inovador inspirou 
a criação de cuidados paliativos 
diferenciados na comunidade.
Em Portugal a historia dos cui-
dados paliativos é recente, re-
montando aos anos 90. Em 2004 
a DGS criou um grupo de traba-
lho que contribuiu para a reda-
ção de um programa nacional de 
cuidados paliativos e em 2012 foi 
publicada a lei de bases dos cui-
dados paliativos (DL nº 52/2012) 

que se encontra em fase de regu-
lamentação.
Neste contexto, a Equipa Comu-
nitária de Suporte em Cuidados 
Paliativos do ACES  Algarve III 
- Sotavento foi criada em 2007 
com o objetivo inicial de respon-
der ao sofrimento dos doentes 
oncológicos de alguns concelhos 
do Algarve. Passou já por dife-
rentes fases e, passados 8 anos, 
encontra-se na fase da estabili-
zação. No seu percurso a equipa 
modificou-se, expandiu-se terri-
torialmente e em recursos huma-
nos, iniciando, este ano, o apoio 
a crianças com doenças oncoló-
gicas. Os doentes são referencia-
dos pelos médicos de família ou 
pela Rede Nacional de Cuidados 
Continuados e Integrados (RNC-
CI) e aceites mediante o cumpri-
mento de critérios definidos.
É uma equipa de referência na-
cional, do SNS, prestando 2 ti-

pos de serviços: cuidados palia-
tivos diferenciados e avançados 
no domicílio e uma consulta de 
cuidados paliativos a doentes 
no ambulatório. Cobre cerca de 
54 mil residentes dos concelhos 
de Tavira, Alcoutim, Castro Ma-
rim e Vila Real de Santo António 
que compõem o agrupamento de 
centros de saúde do sotavento 
(ACES).
Segue habitualmente 10 doentes 
complexos no domicílio e ou-
tros (atualmente 23) em regime 
ambulatório. Estes últimos são 
doentes de baixa e intermédia 
complexidade de acordo com as 
boas práticas de organização de 
serviços em cuidados paliativos. 
Desde a sua criação seguiu mais 
de 500 doentes no domicílio com 
doenças crónicas avançadas e 
progressivas. Atendendo à sua 
tipologia, esta equipa tem um 
volume de trabalho igual às das 

Fátima Teixeira

Especialista em Medicina Geral e Familiar
Especialista em Medicina Paliativa
Mestre em Cuidados Paliativos

Os cuidados paliativos são cuidados ativos, coordenados e globais, que incluem o apoio 
à família, prestados por equipas e unidades com formação específica e avançada em 
cuidados paliativos, em internamento ou no domicílio. Têm como componentes essenciais 
o alívio dos sintomas, o apoio psicológico, espiritual e emocional do doente e o apoio à 
família antes e durante o luto. A execução destas tarefas implica o envolvimento de uma 
equipa interdisciplinar de elementos diferenciados devidamente capacitados.
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suas congéneres, tal como é refe-
rido na literatura.
Para além do controle sintomáti-
co característico de cada situação 
clínica e pessoal, complexa por 
definição nos doentes oncológi-
cos terminais, e atendendo a que 
um dos critérios para o acompa-
nhamento domiciliário do doen-
te pela equipa é ter cuidador, um 
dos maiores desafios das equipas 
domiciliárias é o de ajudar esses 
cuidadores a prover os cuidados 
àqueles por que se responsabi-
lizam. Interiorizar que alguém 
que amamos tem uma doença 
cronica avançada e progressiva 
que inexoravelmente o levará a 
morte é, por si só, uma fonte de 
intenso sofrimento pelo que a 
gestão dos cuidados acarreta um 
grande desafio para cuidadores 
e para a equipa domiciliária de 
suporte. 
A ausência de cuidadores capa-
zes torna a realidade de falecer 
em casa um desejo por vezes in-
tangível. Muitas vezes exaustos 
e perante a necessidade de inter-
venções intensivas (controle de 
sintomas) os familiares demons-
tram um elevado grau de ansie-
dade que os impossibilita seguir 
adiante na intenção de manter o 
doente no domicílio. Nestes ca-

sos a equipa recorre a unidades 
hospitalares de cuidados paliati-
vos da região com internamentos 
de 10-15 camas. 
Em alguns países as equipas co-
munitárias podem referenciar 
os doentes a serviços de interna-
mentos de longa ou intermédia 
duração, os hospice da literatura 
inglesa. Estas unidades de pres-
tação de cuidados estão inseridas 
na comunidade, articuladas com 
os cuidados de saúde primários 
e com as equipas domiciliárias, 
possuem equipas com formação 
específica e preparadas para re-
ceber doentes complexos.
Concordamos com este tipo de 
organização que pressupõe que 
a continuidade dos cuidados das 
equipas domiciliárias possa ser 
feita ao nível dos cuidados de 
saúde primários. Contudo, em 
vez de organizar a resposta nos 
cuidados de saúde primários as-
sistimos em Portugal à derivação 
da discussão para os recursos 
dos cuidados de saúde secundá-
rios (número de camas paliativas 
hospitalares) ou na Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados 
Integrados, invertendo-se, deste 
modo, a priorização dos proble-
mas, mais uma vez.
A experiencia da equipa ao lon-

go de 8 anos demonstrou que os 
doentes seguidos por ela, terão 
necessidade de deslocar-se a um 
hospital de agudos apenas pe-
rante uma emergência paliativa 
(por exemplo, uma hemorragia 
massiva ou compressão medu-
lar), em situações específicas 
como uma dor de difícil controlo 
ou outro sintomas/sinais que não 
consegue tratar em casa (para-
centese, toracocentese, transfu-
são). Estas situações em que as 
técnicas invasivas serão impor-
tantes, acontecem numa minoria 
de doentes. Existem razões de 
custo-efetividade demonstrada 
em estudos nacionais e interna-
cionais que aconselham a disse-
minação deste tipo de prestação 
cuidados.
O principal objetivo dos cui-
dados paliativos é aumentar a 
qualidade de vida dos doentes. 
A qualidade de vida que se pre-
tende (só) faz sentido manten-
do os doentes no seu ambiente 
familiar, no seu ecossistema, 
providenciando-lhes ali o faleci-
mento se tal for possível e esse o 
seu desejo. Por isso o futuro da 
disseminação e do fortalecimen-
to dos cuidados paliativos em 
Portugal, um dos países mais 
atrasados nesta área onde muito 
há que fazer, terá de passar for-
çosamente pela prioridade da 
criação de equipas comunitárias 
de prestação de cuidados paliati-
vas no domicílio.
A jusante encontram-se os cuida-
dos de saúde secundários onde 
o número de camas hospitalares 
de cuidados paliativos deverá 
ser adequado às necessidades 
dos serviços que os compõem. 
Os serviços paliativos hospitala-
res deverão articular-se com as 
equipas comunitárias, como os 
restantes serviços com os cuida-
dos de saúde primários.
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São 8 da noite numa tarde chuvosa 
quando chegamos a Presevo, uma 
pequena cidade no sul da Sérvia, 
para nos juntarmos aos colegas 
da equipa médica já instalada na 
cidade. 
Presevo situa-se na zona fronteiri-
ça com a Macedónia, e é zona de 
passagem para a grande maioria 
dos refugiados na sua odisseia em 
direção ao norte da Europa. 
Aqui são registados, são milhares 
que esperam dia e noite amontoa-
dos em filas gigantescas, à mercê 
dos caprichos do tempo.
Após o registo são levados de au-
tocarro à fronteira com a Croácia.
Podem começar imediatamente? 
perguntam-nos os coordenadores 
à nossa chegada.
Bem vindos à realidade.
Durante a primeira semana a nos-
sa consulta era numa tenda de 
campanha. Os nossos coordena-
dores desempacotaram o fogão a 
gás e preparam chá que ajuda a 
subir a moral dos passantes.   
Astrid, a nossa enfermeira holan-
desa, a minha colega Nikola e eu 
damos o nosso melhor.
Todos molhados até aos ossos, 
bebés com hipotermia, mulheres 
grávidas e adultos que colapsam 
de cansaço, por diante têm uma es-
pera de 8 horas e a chuva continua.
Muitos deitam-se no passeio para 

recuperar um pouco do sono per-
dido, os que têm sorte dispõem de 
uma pequena tenda ou um sim-
ples plástico para se protegerem 
da chuva.        
Por volta das 5 da manhã a situa-
ção acalma-se pouco a pouco. Co-
meçamos a arrumar a nossa tenda 
e os nossos medicamentos no pe-
queno camião e recolhemos à nos-
sa pensão. Nenhum de nós conse-
gue articular uma palavra, estamos 
exaustos e abalados pela situação.    
Os nossos corações estavam como-
vidos, demasiadas crianças tiritan-
do de frio e adultos extenuados. 
A nossa missão de 3 semanas foi 
uma mistura de ajuda médica e 
carinho maternal. 
Pés feridos, hipotermias, torções, 
fraturas, infeções, feridas infeta-
das, doenças crónicas, ataques de 
pânico, e sobretudo dia após dia 
consolo e roupa seca, nem sem-
pre disponível nas quantidades 
requeridas, eram as principais ne-
cessidades.        
Para mim foi a 15ª intervenção 
para prestação de apoio médico 
em zonas de conflito ou catástro-
fes naturais. Através da Humédi-
ca, organização de apoio huma-
nitário alemã, tenho participado 
em média em 2-3 missões por ano, 
normalmente com uma duração 
de 2-4 semanas. Entre outros es-

tive em campos de refugiados no 
Líbano, Sudão Darfour, Uganda, 
Congo, bem como no Haiti e nas 
Filipinas.
Cada missão é especial, o cenário e 
os desafios a enfrentar mudam de 
missão para missão, como mãe e 
avó, desta vez, a carga emocional 
foi particularmente pesada.
A crise de refugiados atual na eu-
ropa obriga-nos a refletir sobre o 
nosso modo de vida e a participar e 
ajudar de forma concreta e ativa na 
medida das nossas possibilidades.

Fugir de uma zona em guerra para 
assegurar a segurança da família é 
um direito humano.        
Enfrentar uma viagem dessa di-
mensão, com a roupa que levam no 
corpo como único bem demonstra 
o desespero dessas pessoas, como 
Mohamed de 12 anos, natural da 
cidade Síria de Rakka, cujo pai 
morreu num ataque aéreo e que se 
meteu a caminho com um grupo 
em que o mais velho tinha 16 anos, 
deixando a mãe para trás.
A minha neta conta na escola, “a 
minha avó foi ajudar as crianças 
que estão em dificuldades”.
Depois de 3 semanas volto a casa 
ao círculo da minha família e ami-
gos que me apoiam, ordeno os 
meus pensamentos e organizo a 
vida quotidiana.        

Bárbara de Matos Marques*       

A grande marcha
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No sul da Sérvia o inverno está à 
porta, no início da rota dos Balkans 
continuam a morrer diariamente 
homens, mulheres e crianças afo-
gados.
* a autora frequentou a faculdade de me-
dicina de Berlim; seguiram-se 10 anos de 
prática hospitalar nas áreas de Medicina 
Interna, Doenças Infeciosas e Medicina 
Tropical. Neste momento trabalha como 
clínica geral em Portugal.
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-emergência, pois a planta a explo-
rar economicamente cresce mais 
saudável se não incorporar tanto 
glifosato pelo sistema radicular. É 
também “útil” fazer uma desseca-
gem (ou seja, matar a planta) antes 
da colheita, ou seja, pulverizar o 
campo com glifosato uns dias antes 
de colher – o processo de colheita 
e separação do grão é facilitado e, 
apesar de isso não ser promovido 
de forma clara, como o glifosato é 
bactericida é uma forma de preser-
var os grãos colhidos (milho, soja, 
etc.).
Importa referir que os transgénicos 
atualmente no mercado não apre-
sentam características melhoradas 
em termos nutricionais ou de pro-
dutividade. Os resultados agronó-
micos positivos são de curto prazo 
e de elevado preço, tanto monetá-
rio como de oportunidade. Não 
existem sementes miraculosas ou 
com propriedades salvíficas sobre 

Na problemática dos OGM há 3 
aspectos predominantes a conside-
rar: questões ambientais (1); ques-
tões de saúde (2) e questões geo-
políticas (3) (ou, para quem achar 
esta palavra excessiva, questões da 
sociologia da produção e do consu-
mo alimentar, a nível planetário).
De forma preliminar importa no 
entanto explicar o que são OGM e o 
que é o Glifosato. Quando falamos 
de OGM, falamos essencialmente 
da introdução em sementes de 2 
traços genéticos: OGM RR (Roun-
dup Ready) e OGM Bt, tecnicamente 
designados respectivamente como 
“tolerante a herbicida” e “resisten-
te a insectos”. É basicamente isso. 
Claro que existem outras variantes 
na prateleira ou já no mercado e 
pipelines de investigação para ou-
tras sementes, nomeadamente a 
promover como “climate change 
ready”, mas ainda não estão a fer-
vilhar na ordem do dia. Roundup® 

é a marca comercial (mais conheci-
da) da substância activa glifosato. 
A característica Bt (do microrga-
nismo Bacillus thuringiensis) indica 
essenciamente a possibilidade de 
sintetizar um péptido (toxina) que 
elimina os insectos (por lesão intes-
tinal destes).
Por questões de espaço aborda-
rei preferencialmente as questões 
relacionadas com as linhas RR - 
Roundup Ready, ou seja, sementes/
plantas resistentes ao glifosato. 
Inicialmente isso pareceu maravi-
lhoso ao agricultor, visto que já não 
precisava de se preocupar com a 
vegetação espontânea (referida por 
alguns como ervas daninhas): dei-
tava as sementes no solo e depois 
de tudo rebentar (milho, por ex., e 
espontâneas) aplicava o glifosato e 
ficava só o milho à vista. Por vezes 
pode haver vantagem (ou obrigato-
riedade legislativa em alguns paí-
ses) em fazer o “tratamento” pré-

António Verdelho
Neurocirurgião no IPO (Porto)

Recentemente o nosso ilustre bastonário, Dr. JMS, dirigiu-nos nesta revista um editorial particular-
mente relevante: “Os novos Estatutos da Ordem dos Médicos e o Glifosato (7-2015). Vem este 
artigo a propósito da relação entre glifosato e OGM (Organismos Geneticamente Modificados), uma 
temática a que todos os médicos deverão prestar atenção. Estamos a falar da forma como parte pe-
quena mas relevante dos habitantes deste planeta são alimentados e dos “planos” que determinado 
sector industrial tem para prover tal alimentação. Quantos médicos portugueses têm uma opinião 
formada e fundamentada sobre OGM? Talvez poucos. Neste artigo de opinião tentarei expor a minha 
perspectiva e estimular os colegas a investigar o assunto e a desenvolver as suas opiniões.
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a fome do planeta como nos que-
rem fazer crer certos programas de 
marketing. 
Também foi prometido, e era até a 
principal promessa, que iria ser re-
duzida a quantidade de pesticida 
utilizado nas culturas, mas aconte-
ceu exactamente o contrário, o con-
sumo de pesticidas cresceu despro-
porcionadamente. 
O que é então o Glifosato? Foi des-
coberto e patenteado em 1970 pela 
Monsanto, que estava a desenvol-
ver novos herbicidas. Em 2010 vi-
ria também a ser patenteado como 
antibiótico (de uso veterinário). O 
glifosato actua por ligação a meta-
loproteinases (enzimas) particular-
mente na via do ácido chiquímico. 
É muito natural que os médicos não 
estejam familiarizados com esta via 
bioquímica (não vem no Stryer) 
pois ela está ligada com a síntese 
dos aminoácidos essenciais e logo 
não existe no humano. A planta sob 
glifosato deixa de sintetizar proteí-
nas e morre. As plantas tolerantes 
ao glifosato sobrevivem por sinteti-
zarem uma enzima alternativa mas 
apresentam deplecção mineral, vis-
to que este químico também é um 
agente quelante. Por isso as semen-
tes resultantes são frequentemente 
mais leves que as das plantas não 
geneticamente manipuladas.

1 - Quais são então algumas das 
questões ambientais que se colo-
cam?
 Uma das principais é a contamina-
ção genética. O pólen de OGM voa 
livremente como o de qualquer ou-
tra planta e hibridiza. O resultado é 
que os produtores que guardam as 
suas sementes começam a ver acu-
mular-se contaminação transgéni-
ca e acabam por ter de abandonar 
esta prática ancestral. Assim se per-
de a diversidade de que depende a 
nossa alimentação.
Na América do Sul assistimos à eli-
minação da floresta atlântica para 

cultivar gigantescas monoculturas 
de soja GM com o intuito de pro-
duzir rações para alimentar inten-
sivamente o gado europeu. Um 
dos problemas ambientais é que, 
com o tempo, as ervas espontâneas 
têm vindo a ganhar resistência pro-
gressiva ao glifosato (como seria de 
esperar), constituindo uma grave 
modificação artificial do patrimó-
nio genético da vegetação local. 
Uma das consequências é a neces-
sidade de aumentar progressiva-
mente as doses de glifosato e acres-
centar outros herbicidas sinérgicos. 
Basicamente hoje os campos onde 
se faz rotação de culturas sempre 
dentro de espécies GM são trata-
dos de forma empírica com cocktais 
de herbicidas mais tóxicos do que 
era prática corrente antes da intro-
dução dos OGM (habitualmente 
incluem o 2,4-D, um dos herbicidas 
do Agente Laranja). 

2 -E as repercussões para a saúde?
O ponto prévio é que a análise 
desta questão está intimamente re-
lacionada com o problema do con-
flito de interesses em ciência. Existe 
pouca investigação independente 
sobre o assunto e além disso não 
sabemos qual é. Há várias formas 
de influenciar a produção e divul-
gação científica, desde logo com 
linhas de financiamento mas tam-
bém tendo colaboradores estrate-
gicamente posicionados em boards 
editoriais ou nos comités científicos 
de revisão das revistas. E, claro, 
há sempre colaboradores em car-
gos políticos das instâncias oficiais 
que encomendam estudos e depois 
aprovam e regulam produtos ali-
mentares: coisas nebulosas a que 
estamos habituados na democracia 
pós moderna.
 Uma das constatações principais 
é que a maior parte dos estudos 
de segurança com OGM são feitos 
pela própria indústria. É que estas 
empresas têm aqui um discurso 

paradoxal! Primeiro vão ter com os 
Institutos de Patentes e dizem “te-
nho aqui um produto totalmente 
novo e quero patenteá-lo”. Depois 
vão ter com a entidades regulado-
ras e dizem “tenho aqui um pro-
duto igual aos outros e logo, pelo 
princípio de equivalência subs-
tancial, não precisa de estudos de 
segurança e quero comercializá-lo 
já; de qualquer modo fiz aqui um 
estudozinho que comprova a sua 
segurança”. 
A presença de um transgene na 
planta que comemos não constitui 
à partida um problema. Nós, hu-
manos, que ainda “há pouco tem-
po” fomos uma bactéria, temos no 
fundo um código genético que é 
somatório de toda a nossa herança 
filogenética. No caso dos OGM RR 
o transgene foi extraído de um bac-
téria gram-negativa que era resis-
tente ao glifosato e, após uma fusão 
com um peptídeo de cloroplasto, 
foi introduzido na planta. Quando 
o gene é introduzido na planta sob 
a forma de plasmídeo, ou seja, não 
está incorporado no ADN cromos-
sómico, a situação parece menos 
grave. Contudo, a mais parte dos 
genes são incorporados no ADN 
da planta de forma aleatória. Isto 
naturalmente provoca uma desre-
gulação e instabilidade de todo o 
aparelho de tradução genética e é 
muito possível que haja rearranjos; 
nada sabemos de novas ou diferen-
tes proteínas que venham a ser pro-
duzidas nem se são tóxicas. 
Algumas das questões de saúde 
mais relevantes no consumo de 
OGM prendem-se contudo com 
a presença de resíduos de glifosa-
to no nosso organismo, quer por 
consumo directo quer por vias 
indirectas. Aqui a questão não é 
só dos OGM: é que o glifosato é 
amplamente utilizado nos nosso 
parques, bermas de estrada, cam-
pos de golfe, jardins etc. A Quercus 
lançou recentemente um desafio às 
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autarquias portuguesas para con-
trolarem esta prática pelos riscos 
da sua utilização generalizada na 
cadeia trófica e no ciclo da água.
A aplicação de glifosato às plantas 
transgénicas RR leva à sua incorpo-
ração generalizada (possivelmente 
muitas moléculas por célula) e to-
dos esses resíduos sintéticos estão 
depois na nossa comida. Os valores 
de glifosato permitidos legalmente 
por exemplo nos flocos de cereais 
ou nas rações animais têm vindo 
a ser aliviados para quantidades 
abismais, sem qualquer suporte 
científico, apenas para permitir a 
acomodação a esta nova realidade.
Existe cerca de uma vintena de 
doenças e condições médicas que 
têm sido associadas ao glifosato e 
OGM. A investigação e evidência 
científicas advêm essencialmente 
de três tipos de estudos: estudos 
epidemiológicos nas vilas e aldeias 
fumigadas (localidades na proxi-
midade de culturas GM), em estu-
dos com animais de laboratório e 
em análises de correlação em que 
as hipóteses são formuladas com 
base nas características do glifo-
sato. Claro que estes últimos não 
são estudos causa-efeito. Signifi-
cam apenas que há variáveis que 
se acompanham. Pode e haverá 
enviesamento por questões muti-
factoriais e seria necessário isolar 
variáveis, para determinar relações 
causa-efeito, o que é muito difí-
cil pois estamos a falar de escalas 
populacionais de milhões de pes-
soas e de milhões de refeições que 
incorporam transgénicos – sem 
rotulagem. Exemplos de doenças 
ou condições patológicas que têm 
crescido nos EUA, juntamente com 
o cultivo de OGM e cujos gráficos 
de crescimento apresentam índices 
de correlação superior a 0,97: autis-
mo (0,99), doença celíaca/intolerân-
cia ao glúten, doença inflamatória 
intestinal, cancro da tiróide, cancro 
da bexiga, cancro do rim, hepato-

patias, insuficiência renal, diabetes, 
obesidade e demência. Repito, são 
análises de correlação. 
É certo que o glifosato é ingerido 
por via digestiva e que indubitavel-
mente pode afectar o nosso bioma 
intestinal, sendo um antibiótico 
bactericida de largo espectro (não 
cobre salmonela nem clostridium 
dificile). Ora, todos os médicos sa-
bem que não é saudável ingerir 
antibióticos diariamente! Poderá a 
alteração do ecossistema do nosso 
microbioma causar inflamação in-
testinal e por sua vez condicionar 
doenças autoimunes, disrupção 
endócrina e alteração da gama de 
citocromos desintoxicantes P450? 
Não me vou alargar, é o leitor mé-
dico o mais indicado e competen-
te para investigar as publicações 
existentes, escrutinar a sua origem 
e avaliar a sua validade. Há contu-
do uma implicação sanitária que é 
neste momento a mais mediática e 
que no fundo despoletou este arti-
go e o editorial do nosso bastonário 
acima referido. A IARC-Internatio-
nal Agency for Research on Cancer, 
organismo à partida confiável da 
Organização Mundial de Saúde, 
classificou recentemente o glifosa-
to no gupo 2A - lista dos agentes 
provavelmente cancerígenos para 
humanos. Isto está a provocar 
reacções em cadeia nas agências 
de segurança de diversos estados e 
países – da Califórnia à Alemanha. 
Tudo se tornou público em Março 
de 2015 após uma reunião da IARC 
em Lyon e cujas conclusões preli-
minares foram publicadas nesse 
mês no Lancet Oncology. Possivel-
mente não temos tido os cuidados 
devidos com esta substância des-
crita pela indústria como inócua. É 
importante recordar, a título com-
parativo, a história do DDT – só ao 
fim de 62 anos de utilização é que 
se compreendeu bem a sua reper-
cussão sobre a saúde e o ambiente. 
Só a moratória do DDT nos EUA 

permitiu salvar da extinção a águia 
de cabeça branca (símbolo dos 
EUA) e o falcão peregrino. 

3 - Finalmente a questão geopolíti-
ca, de que pouco se fala. 
A produção em modo OGM tem 
que ser vista como um modelo de 
produção industrial de alimentos. 
Esta orientação é difícil de conciliar 
com a preservação das agriculturas 
tradicionais e com a promoção das 
economias locais. Não é só difícil 
de conciliar – é quase incompatí-
vel. Se houver uma proximidade 
de culturas é certo que em poucos 
anos o agricultor convencional (se 
praticar agricultura vertical guar-
dando sementes para o ano seguin-
te) terá uma parte da sua plantação 
com contaminação transgénica e, 
claro, coloca-se numa situação ile-
galidade: surgirão graves dissabo-
res com os departamentos jurídicos 
das empresas detentoras das pa-
tentes. Também do ponto de vista 
económico, enquanto o impacto 
ambiental da deterioração do ecos-
sistema (mais gastos de carbono) 
que a cultura OGM provoca não 
for traduzido em custos para o pro-
dutor, estaremos num contexto de 
concorrência assimétrica. 
Estamos a falar essencialmente de 
uma grande empresa, a Monsanto, 
que detém mais de 90% das paten-
tes de OGM. Deter a propriedade 
de uma semente, um ser vivo po-
tencial, é em si e desde logo algo de 
estranho. A semente é uma espécie 
de metáfora da humanidade (hu-
mano de húmus, de terra, de fértil) 
e constitui no fundo uma herança 
biológica que tem sido transmitida 
de geração em geração. Devería-
mos olhar para estes mecanismos 
jurídicos de posse privada de se-
mentes de forma mais prudente. 
A Monsanto já detém a patente 
europeia de um bróculo convencio-
nal e, no momento em que escrevo 
estas linhas, tomo conhecimento de 
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que a Syngenta viu aprovada a pa-
tente (na Europa) de um pimento 
convencional, ou seja, um pimento 
que podia ter aparecido no quintal 
do leitor por um processo natural 
de seleção. Isto faz qualquer um 
sentir-se amedrontado e com sen-
timento de culpa de cada vez que 
guardar sementes das plantas que 
compra, só pelo prazer de experi-
mentar deitá-las à terra.
Cada uma das multinacionais 
agroindustriais que detém, ou 
partilha por concessão, as paten-
tes OGM e o químico associado, é 
per se ou em lobby mais poderosa 
de que qualquer país com a nossa 
dimensão. Quando estas empresas 
abordam um mercado, não vão 
sozinhas: trazem na entourage uma 
máquina política e diplomática em 
vários eixos incluindo o nível go-
vernamental (o embaixador que 
fala directamente com o ministro 
da pasta). Esta magistratura de in-
fluência tem sido a realidade em 
Portugal. A expansão da cultura 
GM é uma forma de controlo eco-
nómico e de produção alimentar e 
pode portanto ser integrada numa 
estratégia de poder que ultrapassa 
a mera questão comercial. O cerco 
que a indústria americana tem fei-
to à Europa merece nota e especial 
atenção para justificar esta perspec-
tiva. Um dos exemplos actuais é a 
negociação do TTIP-Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, o 
tratado de liberalização comercial 
que está em negociação, mais ou 
menos sigilosa, ente os dois blo-
cos (mais o tratado CETA com o 
Canadá). Este tratado é visto em 
muitos sectores como um cavalo 
de Tróia da máquina empresarial 
americana no sistema de protec-
ção e regulação sanitária europeu, 
muito mais restritivo e cauteloso 
que o americano. Um aspecto deste 
tratado que espelha o que está em 
jogo é o ISDS - Investor State Dispute 
Settlement. Trata-se de um mecanis-

mo que transfere para tribunais ar-
bitrais, alheios ao sistema de justiça 
de cada Estado Membro da UE, o 
direito das multinacionais a proces-
sar os governos se entenderem que 
os seus investimentos e lucros fu-
turos forem negativamente afecta-
dos por legislação de protecção do 
consumidor e do ambiente (parece 
mentira mas não é).
Uma das estratégias que o lobby 
científico e o marketing pró OGM 
tem utilizado recentemente é pe-
culiar: decidiu decretar (é esse o 
termo) que terminou a polémica 
em torno dos OGM, que são total-
mente seguros, ponto. Quem tiver 
opinião diversa é nominado com 
adjectivos que o remetem para o 
medieval ou para um activismo 
pejorativo. Não só são seguros 
como asseguram um mundo cor 
de rosa... se por acaso o quiser co-
nhecer é só deleitar-se no site das 
empresas promotoras. Apelo a que 
o leitor não se deixe intimidar por 
esta estratégia; é evidente e diame-
tralmente falso que haja consenso 
científico sobre a segurança dos 
OGM e deverá pugnar-se por um 
elementar direito democrático do 
consumidor: a rotulagem total dos 
alimentos contendo OGM e prove-
nientes de uma cadeia alimentar de 
base OGM, tendo em vista que não 
está apenas em causa uma questão 
de saúde mas aspectos plurais.
Do ponto de vista antropológico e 
cultural estamos muito vinculados 
ao acto de comer, só que hoje em 
dia sentimo-nos cada vez mais dis-
tantes da forma como a nossa co-
mida é produzida e transformada. 
O momento da refeição é apenas 
um pontinho de um processo com-
plexo a montante e a jusante (pré-
-consumo e pós-consumo). O tipo 
de comida que escolhemos ingerir 
tem que passar a ser visto como 
uma espécie de contrato que esta-
belecemos com a nossa sociedade e 
com o nosso planeta. 

Uma última nota para quem pensa 
que a agricultura industrial é es-
sencial para alimentar o nosso pla-
neta. O crescimento da capacidade 
alimentar a população humana 
deveu-se a dois factores: a desco-
berta da Reacção de Haber-Bosch 
(o que, diga-se, está a criar-nos um 
problema gravíssimo no ciclo do 
azoto reactivo, mas isso já é outra 
história) e uma imensa capacidade 
logística de transporte e distribui-
ção baseada no petróleo. O futuro 
depende agora do desenvolvimen-
to de um processo de transição 
para uma vida pós carbono, numa 
sociedade participativa, resiliente, 
lenta e de proximidade. Às vezes 
a língua estrangeira ajuda-nos a 
reflectir, porque a palavra adquire 
um novo significante. Deixo então 
aqui a proposta e ideia de um novo 
paradigma social: small, beautifull, 
slow, together! 
Declaração de interesses: o autor 
não tem nenhuma ligação nomea-
damente económica ou financeira 
relacionada com a utilização ou 
não de OGM; é simpatizante de 
movimentos, que, de forma pre-
caucionária e moderada, se opõem, 
na conjectura científica actual, à 
utilização de tecnologia de enge-
nharia genética, em larga escala, no 
ambiente natural. 

Bibliografia (não vou afogar o 
leitor num mar de artigos; deixo apenas 
algumas referências essenciais para co-
meçar):
- Transgene Escape - Global Atlas of Un-
controlled Spread of Genetically Engi-
neered Plants. Testbiotech Institute (dis-
ponível para dowload)
- Lavouras Transgênicas: Riscos e Incer-
tezas - Mais de 750 estudos desprezados 
pelos órgãos reguladores de OGMs. Gil-
les Ferment, Leonardo Melgarejo, Gabriel 
Bianconi Fernandes e José Maria Ferraz
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(Brasil) 2015. (disponível para dowload)
- Plataforma Transgénicos Fora www.
stopogm.net (tem uma secção pró-OGM)
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Representação 
em organismos internacionais

tomava decisões informadas, foi 
aprovado um Regulamento do 
Departamento Internacional, a 
informação circulava para os Pre-
sidentes dos Conselhos Regionais 
e Bastonário, foi criado um gru-
po de discussão electrónica com 
um representante de cada CR e 
elementos da Ordem que faziam 
parte de Direções de Organiza-
ções Internacionais, reorganizado 
o secretariado administrativo e 
contidas as despesas dentro do or-
çamentado.
Nas Reuniões Gerais dos Colégios 
as questões internacionais foram 
várias vezes abordadas e discuti-
das, assim como em Plenários dos 
Conselhos Regionais, sempre que 
era necessário e relevante.
O trabalho realizado sempre me-
receu elogios dos restantes mem-
bros do CNE e orgulho-me de ter 
contribuído para aumentar o pres-
tígio internacional da Ordem dos 
Médicos portugueses que culmi-
nou, já em fim de mandato, na ela-

Fui nomeado responsável pelo 
Departamento Internacional na 
primeira reunião do CNE de 2011 
e sobre isso consta da respectiva 
acta o seguinte:

1.5. Departamento Internacional
Foi decidido nomear o Dr. Fernan-
do Gomes como responsável do 
Departamento
Internacional a partir do ano de 
2011. Foi discutida a necessidade 
de ser definido um plano estraté-
gico para este sector e ser pensada 
uma política de comunicação do 
trabalho desenvolvido. O dr. Fer-
nando Gomes aceitou a nomeação, 
ressalvando que a representação 
internacional é do bastonário, mas 
que aceita a responsabilidade de 
coordenar o departamento traba-
lhando em equipa. Transmitiu que, 
da experiência que acumulou, ficou 
evidente que a OM tem uma ima-
gem muito positiva nas organiza-
ções médicas internacionais e que 
foi bastante relevante o papel que 

desempenhou nos
diversos fóruns em que participou. 
Informou que irá apresentar uma 
proposta de trabalho com definição 
de objectivos e plano organizativo, 
uma equipa de trabalho e um or-
çamento, para apreciação do CNE. 
Foi sugerido e não contrariado que 
fosse convidado o dr. João de Deus, 
dada a sua vasta experiência, para 
apoiar no trabalho deste departa-
mento.

À data eu era o elemento do CNE 
que tinha alguma experiência nes-
ta área. Já  vinha a colaborar nal-
guns organismos internacionais 
o que tinha conduzido à minha 
eleição como Secretário da Comu-
nidade Médica de Língua Portu-
guesa (CMLP), bem como Tesou-
reiro da Conferência das Ordens 
dos Médicos Euro-Mediterrânicas 
(COMEM). 
Foram cumpridos os objectivos 
que constam da referida acta. O 
CNE estava sempre informado e 

Fernando Gomes

Ex- Responsável do Departamento Internacional 

Sob o título “maior proximidade entre delegados e dirigentes da Ordem” são tecidas, num artigo 
da ROM nº 162 de Setembro de 2015 (páginas 52 e 53), várias considerações atribuídas aos 
colegas José Santos e João Grenho que, (quero admitir que seja por ignorância dos factos), 
são mistificadoras do estado em que estava o Departamento Internacional da Ordem quando 
cessei funções. Posso mesmo considerar tais afirmações ofensivas para o meu bom nome.
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boração e defesa de uma proposta 
de alteração da Declaração de Hel-
sínquia com apoio de vários paí-
ses, em particular dos constituin-
tes do FIEM, Forum Iberoameri-
cano de Entidades Médicas. Foi a 
participação activa nos diversos 
fóruns que levou a que, enquan-
to responsável do Departamento 
Internacional da Ordem dos Mé-
dicos portuguesa, fosse proposto 
e eleito, por grande maioria, Vice-
-Presidente do Conselho Europeu 
das Ordens dos Médicos (CEOM).
Foi meu entendimento e escolha 
pessoal, na perspectiva ética que 
sempre me norteou, demitir-me 
imediatamente dos cargos para os 
quais tinha sido eleito, ao deixar 
de exercer funções na Ordem, con-
tra a opinião expressa do Sr. Basto-
nário. Aliás, o Sr. Bastonário pode 
bem, se o quiser, testemunhar 
sobre o desempenho do DI, bem 
como o sr. Presidente do CRN, Dr. 
Miguel Guimarães, porque ambos 
conhecem perfeitamente o traba-
lho efectuado.
A afirmação da Ordem no plano 
Internacional faz-se fundamental-
mente pela sua actuação efectiva, 
pela participação e intervenção 
nas reuniões, pelo conhecimen-
to aprofundado das matérias em 
causa e pela estruturação e apre-
sentação de propostas relevantes. 
Não posso deixar de salientar o 
importante papel que tiveram os 
elementos do Departamento Ju-
rídico, Dra. Paula Quintas e Dr. 
Paulo Sancho e a contribuição que 
deram à análise de questões por 
vezes tão complexas que, sem o 
seu conhecimento especializado, 
seria difícil apercebermo-nos das 
implicações de tantas delas.
 A realização de reuniões em Por-
tugal é importante, e muitas vezes 
expressámos essa mesma opinião, 
mas essa possibilidade esteve 
sempre condicionada pela con-
tenção dos gastos, e considerou-se 

que face aos elevados custos im-
plicados não era essencial ao bom 
desempenho e representatividade 
dos médicos portugueses numa 
época em que já nos debatíamos 
com o início da crise internacio-
nal. Muitas vezes foi sugerido por 
colegas de outras organizações 
que, reconhecendo a nossa par-
ticipação activa, têm de Portugal 
uma excelente imagem pelo bom 
clima e boa gastronomia, mas foi 
nosso objectivo que a relevância 
da Ordem dos Médicos portugue-
ses fosse para além disso, embora 
tivéssemos tido muito gosto se 
pudéssemos ter realizado outras 
reuniões (para além da do FIEM) 
no nosso país.
Não se entendem ainda os lamen-
tos que perpassam nas declarações 
dos referidos colegas bem como 
declarações do tipo “neste mo-
mento os colegas sabem a quem se 
dirigir para discutir os assuntos”, 
como se antes não soubessem. 
Sempre souberam e muitas foram 
as discussões e contactos ao longo 
dos anos.
Foram os colegas, actuais mem-
bros do CNE, que na sua primeira 
reunião, e sem revogarem o Regu-
lamento do Departamento Inter-
nacional, na prática acabaram com 
ele ao apagarem a figura do res-
ponsável,  ao tomarem a decisão de 
cisão entre organismos europeus e 
não europeus, sem qualquer lógi-
ca de eficácia, pois a acção deve ser 
concertada, o conhecimento dos 
diversos representantes de outras 
países é relevante, e a única dife-
rença visível entre reuniões euro-
peias ou no resto do mundo é que 
para umas se viaja em turística e 
para as outras em executiva. Sobre 
as verdadeiras razões, algumas 
possibilidades se me colocam, mas 
não quero acreditar nelas apesar 
da sua evidência para os que tra-
balharam na Ordem nessa época.
O desconhecimento da realidade 

até levou a considerar a IAMRA 
como organização europeia. Es-
pantam-se os colegas com o que 
se passa na UEMS, organização 
privada em que cerca de 2/3 dos 
proventos vêm dum sistema de 
créditos e de exames para “espe-
cialistas europeus”. Era incom-
preensível para o CNE o facto de 
alguns Colégios pretenderem (ou 
pretendem?) abdicar das suas 
competências a favor de preten-
sos “títulos” europeus. Por isso a 
política seguida pelo CNE foi a de 
apoiar a participação nas Secções 
Mono-especializadas e não nos 
“Boards”. Será que se alterou essa 
decisão uma vez que se candida-
tam à vice-presidência?
Por último não posso deixar de 
referir que o actual CNE tem na 
sua constituição membros que dis-
punham de toda esta informação, 
que muita dela consta das actas do 
CNE e das respectivas gravações e 
que não tem razão de ser a afirma-
ção de “falta de uma passagem de 
testemunho da parte dos anterio-
res responsáveis” pois, o sentido 
da responsabilidade que sempre 
assumi fez com que reunisse com 
os membros que me sucederam no 
CRC para passagem de testemu-
nho e disponibilizei-me, por duas 
vezes, junto do Sr. Presidente do 
CRS para prestar informações. Tal-
vez pelos inúmeros afazeres que 
os colegas referem nunca para tal 
me contactaram, e os meus contac-
tos continuam  ser do conhecimen-
to da Ordem...
Dispenso-me de apreciar a neces-
sidade de alguns têm de dizer mal 
de quem os antecedeu. Não torna 
o seu próprio trabalho mais rele-
vante, não lhes permite aprender 
com a experiência de outrem e não 
garante nenhuma superioridade 
moral.
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“Chance” e erro médico

É referido na sentença que condena 
o hospital que, devido a negligên-
cia médica – erro de diagnóstico 
por dispensa de exames comple-
mentares como uma radiografia de 
tórax – a possibilidade de sobrevi-
vência da doente diminuiu por não 
ter sido tratada prontamente, isto é, 
logo da primeira vez que acorreu 
à urgência do hospital, levando a 
“uma perda de chance” calculada 
em 40%.
É estranho que em quarenta anos 
de profissão, a trabalhar cerca de 
trinta em cirurgia geral, só agora 
eu tenha ouvido falar neste termo, 
com quantificações, aplicados à 
medicina. Provavelmente fará par-
te de qualquer “ilha de ignorância” 
que possa haver em qualquer um e 
eu não serei excepção. 
É certo que uma pessoa respon-
sável da Associação Lusófona do 
Direito da Saúde declara ser a pri-
meira vez em Portugal a alegar esta 
“perda de chance” e quantificá-la 
para fundamentar uma sentença.
É também curioso que tenha sido 
uma juíza da 1ª secção do Tribunal 
de Lisboa a utilizar, pela primeira 
vez, este argumento baseada na 
ausência de exames complementa-
res de diagnóstico, nomeadamente 
Rx e análises, determinantes para 

o tardio reconhecimento do esta-
do de sépsis que levou a paciente 
à morte. 
Como creio no bom senso de quem 
trabalha na Justiça, quero acreditar 
que esta Senhora Magistrada terá 
sido aconselhada nesta decisão por 
alguém ligado à Medicina. A meu 
ver, mal aconselhada porque terá 
tomado uma decisão tão arrojada 
e, quanto me parece, pouco escla-
recida do ponto de vista técnico e 
científico.
É, pois, necessário analisar várias 
premissas, sempre baseado na in-
formação veiculada na imprensa.
Senão vejamos: 
1- Como se manifesta um síndrome 
gripal, com ou sem amigdalite, no 
início?
2- Como e porque pode evoluir 
para uma pneumonia?
3- Como e em que circunstância 
pode uma pneumonia complicar-
-se de sépsis?
4- Qual a mortalidade, em percen-
tagem, por grau de gravidade da 
infecção?
1 – Um vulgar síndrome gripal 
pode aparecer sazonalmente com a 
sintomatologia habitual sem qual-
quer característica especial que pos-
sa prever uma evolução “maligna”. 
No caso presente houve porém um 

factor que poderia ter “mascara-
do” sinais clínicos importantes que 
apontassem na direcção de uma in-
fecção mais grave: a doente já esta-
ria a tomar antibióticos quando foi 
ao hospital a primeira vez. 
Convém salientar que o facto de 
não ter sido pedido qualquer exa-
me complementar tenha sido, por 
si só, a causa do erro médico. 
Os diagnósticos, que começam por 
ser apenas hipóteses, resultam da 
análise conjunta da anamnese (in-
terrogatório do doente) e exame 
objectivo (observação, palpação, 
percussão e auscultação). 
Formulada uma hipótese diagnós-
tica pedem-se os exames comple-
mentares para esclarecer, funda-
mentar ou confirmar a hipótese e 
passa a ser o diagnóstico provisó-
rio. Com base neste institui-se a te-
rapêutica médica ou cirúrgica.
Estes são resumidamente os passos 
fundamentais para se diagnosticar 
e tratar uma doença.
É necessário também ter em aten-
ção as condições em que os doentes 
são atendidos: 
Em gabinete de consulta, onde há 
tempo e sossego para pensar, ou na 
confusão de um qualquer serviço 
de urgência, com horas de espera 
para uma primeira observação, em 

A propósito deste tema, versado ultimamente na imprensa escrita e televisões, por ter sido 
invocado na sentença de um tribunal de 1ª instância, oferece-me tecer algumas considerações 
como cirurgião e médico.
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Osvaldo Francês

Assistente Graduado de Cirurgia Geral aposentado
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que os diagnósticos por vezes têm 
mais de intuitivo do que racional. 
Esta situação deve ter-se passado 
com esta doente na primeira vez 
que foi ao hospital tendo contribuí-
do para um diagnóstico errado.
2- Não é claro o motivo para que 
uma orofaringite ou amigdalite 
possa evoluir para uma pneumo-
nia. Talvez por ter havido aspiração 
de secreções desta área que conta-
minaram as vias respiratórias, as-
sociadas a uma qualquer insuspei-
ta depressão imunitária, provocan-
do uma infiltração do parênquima 
pulmonar.
3- A infecção pulmonar pode evo-
luir para a consolidação e cura, ou 
necrosar, formando um abcesso 
cujo conteúdo séptico, ou parte 
do mesmo, entrando na circulação 
sanguínea desencadeia uma sépsis, 
com ou sem choque.
Esclareça-se que este termo signi-
fica uma situação de hipoperfusão 
generalizada de tecidos periféricos 
originando o síndrome de disfun-
ção múltipla de órgãos.
4- A mortalidade depende de variá-
veis actuando independentemente 
ou conjugadas o que é mais fre-
quente acontecer:
•	 Resposta anormal do hospedeiro 
à infecção, 
•	 tipo e localização da mesma, 
•	 início da antibioterapia,
•	 microrganismo implicado,
•	 doenças imunológicas associa-
das, 
•	 evolução para choque séptico.
A mortalidade dependerá, em per-
centagem (valores de referência no 
Medscape):
	Com insuficiência múltipla de 
órgãos 7%,
	Com sépsis 16% - 20%,
	Com choque séptico> 46%.
Análise e comentário de certas afir-
mações publicadas na imprensa:
«...a juíza H. C. considerou que a 
ausência de prescrição de mais exa-
mes médicos na primeira vez que 
T. C. se dirigiu ao hospital... foi de-
terminante para a septicémia que 
acabou por lhe provocar a morte...»
Como escrevi acima a evolução de 

uma infecção para uma sépsis não 
depende de mais ou menos exames 
mas da conjugação de factores aci-
ma enumerados e diagnostica-se 
pela observação directa do doente.
Na altura em que a doente foi ob-
servada poderia não apresentar 
sinais clínicos que fizessem prever 
uma evolução desfavorável, até 
porque já estaria a tomar antibióti-
cos. 
A actuação médica baseia-se nos 
diagnósticos provisórios formula-
dos a partir da anamnese, exame 
objectivo e eventuais exames com-
plementares que devem ser pedi-
dos com critério e justificados. 
Pode dizer-se que os diagnósticos 
provisórios são elaborados à priori, 
isto é, baseados em probabilida-
des, sem termos ainda a certeza do 
diagnóstico final. Para tal é neces-
sária a formação teórica e prática 
em Medicina. Para “diagnosticar 
à posteriori”, quando já se sabe o 
diagnóstico definitivo, os exames 
complementares que foram pedi-
dos ou não, nem é preciso ser mé-
dico. É o que mais frequentemente 
acontece quando se opina fora da 
comunidade médica.

«Segundo a sentença... a falta de 
acção dos médicos de serviço... que 
não auscultaram ou realizaram 
qualquer exame complementar...
resultou num diagnóstico injustifi-
cado e culposamente errado.»
No meu entender os diagnósticos 
só podem ser certos ou errados sem 
outros adjectivos.
Neste caso foi errado. Como tal in-
justificado (?).
O conceito de culpa está ligado ao 
de negligência que é preciso provar 
ter havido.
Um diagnóstico errado pode pro-
vocar efeitos lesivos sem culpa.
No que diz respeito a negligência, 
palavra tão cara e tão ignorante-
mente utilizada por gente de vários 
quadrantes da sociedade, quando 
as coisas médico-cirúrgicas cor-
rem menos bem, cito Bárbara Silva 
Soares & Associados, Sociedade de 
Advogados R L.:

«Negligência e erro médico?
Esta é uma questão corrente por 
parte dos utentes, sendo que a 
maior parte encara como sendo 
conceitos idênticos.
Mas de facto são conceitos distin-
tos. 
A saber:
A Negligência médica ocorre 
quando se procede sem o cuidado 
e respeito a que se está adstrito. 
Neste caso há uma determinada 
imprudência e a falta do dever de 
cuidado.
O Erro médico ocorre quando da 
conduta do médico resultam efei-
tos lesivos para o utente fruto da 
utilização indevida de cuidados 
prestados, ou mesmo de um diag-
nóstico e respectiva terapêutica er-
rados e/ou desadequados.
Contudo, é de salientar que entre 
estes dois conceitos há uma linha 
muito ténue que estabelece a dife-
rença.».
No sentido de melhor esclarecer 
esta problemática do Erro em Me-
dicina recomendo a leitura de um 
trabalho sobre este tema publicado 
pelo Serviço de Medicina 4 - Di-
rector: Prof. Doutor José Delgado 
Alves – do Hospital Dr. Fernando 
Fonseca com o endereço http://
repositorio.hff.min-saude.pt/bits-
tream/10400.10/300/1/ERRO%20
M%C3%89DICO.pdf .
No caso em apreciação é clara a 
existência de erro médico de que 
resultou dano fatal para a doente.
Já no que diz respeito à “chance” 
da doente sobreviver caso tivesse 
iniciado o tratamento logo na pri-
meira visita ao hospital é uma pro-
babilidade questionável pois des-
conheço qual a bactéria em causa, o 
perfil imunológico da doente para 
que tivesse entrado em choque sép-
tico.
Por este motivo a classificação de 
“chance” não me parece “caber” 
(por enquanto) na área médica.
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"Sr. Dr., dá-me licença que morra?" 
vs "Sr. Dr., ajuda-me a morrer"1

O direito à Morte Assistida num Estado laico e democrático

e dignamente a morte de alguém que, 
padecendo de profundo sofrimento físi-
co ou psicológico sem esperança de cura 
ou de alívio razoável, o solicita reitera-
damente de forma consciente, lúcida e 
informada” e suicídio medicamente 
assistido como o “acto deliberado e 
voluntário de alguém que, padecendo 
de profundo sofrimento físico ou psi-
cológico sem esperança de cura ou de 
alívio razoável, abrevia ou antecipa por 
si mesmo a sua morte, sem sofrimento 
e dignamente, sob orientação e/ou as-
sistência médicas, após o ter solicitado 
reiteradamente de forma consciente, 
lúcida e informada” 3. 
Qualquer confusão entre os concei-
tos de MA e de assassínio, de homi-
cídio, de holocausto, de genocídio 
ou de eugenia só poderá resultar 
da ignorância de quem os não dis-
tingue ou da má-fé de quem a utili-
za como argumento ardiloso contra 
a sua prática.
A Eut e o SMA encontram-se le-
galizados na Holanda, na Bélgica 
e no Luxemburgo. Nos estados de 
Oregon, de Washington e de Ver-

I.  Pretexto para escrever 
este (certamente contro-
verso) artigo de opinião

Na ROM n.º 161, de Julho-
-Agosto de 2015, o estimado co-
lega José Mário Martins assina 
um artigo intitulado “Sr. Dr., 
dá-me licença que morra?”. Aí 
defende o reconhecimento da 
figura do ‹cuidador informal› 
integrada numa rede de cui-
dados continuados e paliativos 
que contemple e privilegie os 
cuidados domiciliários (aliás, 
como é defendido em entrevista 
publicada noutro local da mes-
ma ROM).
Até aqui, tudo bem e estamos 
de acordo.
O pior vem após o fim do arti-
go. Na sua declaração de inte-
resses, tão em voga a propósi-
to de tudo e de nada, informa 
o leitor - na minha opinião, a 
despropósito - ser “frontalmente 
contra a eutanásia”, para, logo de 
seguida, se afirmar como “com-

pletamente a favor dos cuidados 
continuados e paliativos (...)”. 
Esta dicotomia (eutanásia vs cui-
dados continuados e paliativos) 
sugere fortemente que o autor 
presume ser a prática da eutanásia 
tida, pelos seus defensores, como 
uma alternativa aos cuidados pa-
liativos, alternativa essa que é por 
ele rejeitada.
Contudo, essa concepção é fal-
sa, pelo que é oportuno desfazer 
equívocos e clarificar posições.

II. Morte assistida 
- alternativa ou comple-
mento dos cuidados conti-
nuados e paliativos?

O conceito de Morte Assistida 
(MA) engloba o de Eutanásia (Eut) 
e o de Suicídio Medicamente Assis-
tido (SMA)2.
Hoje em dia, define-se eutanásia 
como sendo o “acto médico deli-
berado, voluntário e compassivo de 
abreviar ou antecipar sem sofrimento 

João Ribeiro Santos 

Advertência: Advogo a despenalização e a regulamentação da eutanásia e do suicídio 
medicamente assistido. Advogo o alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos e Paliativos Integrados, a sua melhoria e a sua acessibilidade, designadamente na sua 
vertente cuidados domiciliários. Sou cidadão português e médico.
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mont dos EUA não é permitida a 
Eut, mas o SMA é legalmente con-
templado4. Na Suíça o SMA não é 
punido.
Em vários outros países e estados 
encontra-se em discussão a despe-
nalização e a regulamentação da 
MA, contando-se entre eles o Rei-
no Unido, a França, a Alemanha, 
a Austrália, o Estado de Montana, 
a Califórnia (onde a legalização do 
SMA está pendente da sua ratifica-
ção pelo respectivo governador)5, o 
Canadá (incluindo o Quebeque), a 
Colômbia e o Uruguai.
Em muitos outros existem movi-
mentos cívicos - envolvendo pro-
fissionais de saúde, designadamen-
te médicos e enfermeiros, e outros 
membros da sociedade civil -, de 
relevância variável, que lutam pela 
despenalização da MA.
Por nenhum deles (países ou es-
tados onde a MA é permitida e 
movimentos cívicos) a MA é con-
siderada alternativa aos cuidados 
continuados e paliativos. Muito 
pelo contrário, é concebida como 
um seu complemento e é defendi-
do que neles se deve integrar (cui-
dados paliativos integrais) ou, pelo 
menos, que deverão desempenhar 
papel preponderante na prática da 
MA.
Aliás, tem-se assistido nos países 
onde a MA se encontra legalizada 
em alguma das suas modalidades a 
um incremento qualitativo e quan-
titativo dos cuidados continuados 
e paliativos - vejam-se os exem-
plos da Holanda, da Bélgica e do 
Oregon. Estes dois fenómenos têm 
uma clara relação cronológica, em-
bora não seja possível afirmar-se 
uma relação causa-efeito. Todavia, 
é evidente que a legalização da MA 
não desempenhou qualquer papel 
negativo no desenvolvimento dos 
cuidados continuados e paliativos.
“The fact that Belgium is among the 
countries with the most developed 
provisions for palliative care (although 
there is still substantial need for im-
provement), and the second country to 

legalise euthanasia seems to be neither 
paradoxical nor fortuitous” 6.

III. Despenalização da MA 
- uma causa civilizacional 
pelo exercício do direito à 
liberdade individual

O aumento verificado nos últimos 
anos do número de países onde a 
despenalização da MA foi contem-
plada e de movimentos cívicos que 
a preconizam resulta da progressi-
va consciencialização das socieda-
des ditas livres, democráticas e não 
confessionais sobre o direito de os 
seus membros exercerem as suas li-
berdades individuais, de poderem 
dispor da sua vida e de suster o seu 
sofrimento quando insuportável 
e sem possibilidade de cura ou de 
alívio eficaz através de meios por 
eles aceites.
Para uns, este fenómeno represen-
tará um retrocesso civilizacional. 
Mas, para outros, ele é um impor-
tante progresso que assegurará, de 
facto, o respeito pelos direitos dos 
cidadãos à sua liberdade individual 
e à sua autonomia - fundamentos 
inquestionáveis da verdadeira de-
mocracia. Para estes, a despenaliza-
ção da MA é uma autêntica causa 
civilizacional.
Vejamos a argumentação de uns e 
de outros em relação a esta questão.
1. A quem pertence a vida de que 
cada um de nós desfruta - ou quem 
tem o poder para deliberar sobre o 
tempo e o modo de lhe pôr termo?
Para os detractores da despenalização 
da MA, a Vida e, bem entendido, a 
vida de cada um de nós, não nos 
pertence. Esta concepção é, maio-
ritariamente, de natureza religiosa. 
Religiões largamente difundidas 
- judaísmo, cristianismo, islamis-
mo - dogmatizam que a nossa vida 
resulta da vontade e da criação de 
uma entidade superior divina que, 
por essa razão, dela é senhor ab-
soluto. Assim, a deliberação sobre 
quando e como morreremos com-

petir-lhe-á em exclusivo. A pessoa 
beneficiária da sua vida, não sendo 
dela proprietária e apenas lhe com-
petindo ser sua ‘cuidadora’7, não 
pode decidir sobre o seu fim.
No entanto, outros crentes há que 
se assumem como detentores do 
poder delegado pelo seu criador - 
que lhes facultou a inteligência, a 
vontade e a liberdade - para deci-
direm sobre a sua própria vida e o 
seu termo8.
Por outro lado, também há quem 
recuse a despenalização da MA 
por razões não religiosas, designa-
damente pelo receio de poder vir 
a originar uma “rampa escorrega-
dia” de casos de MA clandestina. A 
este tema voltaremos mais adiante.
Pelo contrário, para os defensores da 
despenalização da MA - ateus, agnós-
ticos, crentes num deus e indiferen-
tes -, devemos poder dispor, em 
circunstâncias regulamentadas, da 
nossa vida e deliberar sobre como 
e quando dar-lhe fim.
2. Vida: um direito ou um dever? 
- A Constituição da República Por-
tuguesa e o Código Penal
A Constituição da República Por-
tuguesa (CRP) consagra a vida hu-
mana como um direito fundamen-
tal dos cidadãos (n.º 1 do art.º 24.º). 
Em nenhuma parte do seu restante 
articulado se afirma que seja, tam-
bém, um dever.
É certo que a redacção da disposi-
ção que consagra a vida humana 
como direito fundamental inclui, 
também, o carácter da sua inviola-
bilidade. Contudo, na nossa opinião, 
a inviolabilidade de um direito 
não implica que o seu titular este-
ja impedido de o não exercer. Esse 
impedimento transformaria o que 
é definido como um direito num 
direito-dever. Se a intenção da As-
sembleia Constituinte que aprovou 
a CRP tivesse sido a de definir a 
vida como um direito-dever, tê-lo-
-ia explicitado ou teria adicionado 
ao adjectivo “inviolável” um outro 
- o “inalienável”. 
Por outro lado, o conceito de vio-
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lação tem subjacente a inexistência 
de anuência, autorização ou pe-
dido da pessoa submetida ao acto 
praticado. Assim, o direito à invio-
labilidade do domicílio (CRP: n.º 3 
do art.º 34.º) não é violado se a en-
trada de alguém for antecedido de 
pedido ou de autorização do pro-
prietário ou do locatário; o direito à 
inviolabilidade da correspondência 
(id) não é violado se a sua abertura 
por terceiro for solicitada ou permi-
tida pelo destinatário; o direito à in-
violabilidade da integridade moral 
e física das pessoas (CRP: n.º 1 do 
art.º 25.º) não é ofendido se alguém 
adulto tem relações sexuais por sua 
livre e consciente anuência.
Este entendimento sobre os pre-
ceitos constitucionais relativo à 
violação de direitos das pessoas e 
as situações que não configuram a 
sua violação é, em relação aos três 
exemplos acima mencionados, 
reflectido no Código Penal (art.os 

190.º, 194.º e 164.º).
Contudo, em relação à inviolabili-
dade da vida das pessoas, o Código 
Penal apresenta interpretação dife-
rente para este direito consagrado 
na CRP. Com efeito, o Código Pe-
nal tipifica como crimes de homi-
cídio o acto de alguém “[...] matar 
outra pessoa dominado por compreen-
sível [...] compaixão [...]” (art.º 133.º) e 
o de alguém “[...] matar outra pessoa 
determinado por pedido sério, instante 
e expresso que ela lhe tenha feito [...]” 
(art.º 134.º). 
Desta forma, o Código Penal trans-
forma o que a CRP define como um 
direito num direito e num dever. 
Por outro lado, ao proceder a esta 
transformação, faz tábua rasa de 
outras disposições consagradas na 
CRP: a do direito, também invio-
lável, de liberdade de consciência 
e de religião (n.º 1 do art.º 41.º), a 
de ninguém poder ser privado dos 
seus direitos por causa das suas 
convicções (n.º 2 do art.º 41.º), a de 
o Estado subordinar-se à Constitui-
ção (n.º 2 do art.º 3.º) e a de a valida-
de das leis depender da sua confor-

midade com o instituído pela CPR 
(n.º 3 do art.º 3.º).
Pelo que foi dito, é evidente que 
o Código Penal, ao tipificar como 
crime de homicídio o acto de matar 
outra pessoa determinado por pedido 
sério, instante e expresso que ela lhe 
tenha feito, interpreta mal e abusi-
vamente o que a CRP estabelece 
sobre o direito à vida  dos cidadãos 
(sacralizando-a num estado que se 
afirma laico) e ofende os direitos 
nela consignados sobre a liberdade 
individual, a liberdade religiosa e a 
liberdade de consciência e de con-
vicções.
O(s) legislador(es) do Código Penal 
pretende(m) - com êxito - impor a 
toda a Sociedade, à revelia da CRP 
e arbitraria e tiranicamente, as suas 
convicções sobre esta matéria, com 
total desprezo pela liberdade de 
consciência e de convicções daque-
les que, convicta e conscientemen-
te, consideram que a sua vida lhes 
pertence e que dela podem dispor. 

IV. O mito da “rampa 
escorregadia”

É frequente depararmo-nos com a afir-
mação, construída a partir de alguns 
trabalhos publicados, de que a despena-
lização da MA conduz a um aumento 
rapidamente progressivo, qual «rampa 
escorregadia», da sua ocorrência, sobre-
tudo no que à Eut se refere e à sua 
prática não notificada ou clandes-
tina9.
Porém, esses trabalhos têm sido 
largamente criticados por se sus-
tentarem em dados colhidos ou 
estimados de forma duvidosa e se-
rem muito discrepantes. Sendo os 
dados colhidos, sobretudo, através 
de questionários enviados a médi-
cos, há muitas falhas resultantes da 
ausência de resposta ou de respos-
tas não fiáveis10,11,12,13. 
Não nos surpreende nem nos cho-
ca que um procedimento, antes 
punível criminalmente, passe a ser 
cada vez mais frequente a partir da 

sua despenalização. Para isso con-
tribuirá, também, a superação de 
preconceitos e de temores, a cons-
ciencialização da sociedade sobre 
os seus benefícios e, consequente-
mente, a sua progressiva aceitação 
pelos cidadãos.
Mas compreendemos os receios 
com a ocorrência de casos de MA 
clandestina e da sua evolução para 
uma “rampa escorregadia”. Por 
isso, concordamos e defendemos 
a necessidade de prevenir estes fe-
nómenos pela instituição de regu-
lamentação específica. O que não 
será aceitável é que um Estado as-
suma “a negação de um direito apenas 
porque não acredita na sua competên-
cia para regulamentá-lo” 14.
Assim, e com este objectivo, preco-
nizamos a criação de regulamenta-
ção que:
	 estabeleça claramente os crité-
rios a que deve obedecer a prescri-
ção da MA, incluindo um “manual 
de boas práticas»;
	 institua uma estrutura de con-
trolo e de vigilância dos procedi-
mentos através dos instrumentos 
tidos como necessários, incluindo 
comissões de verificação do cum-
primento dos requisitos exigidos 
e a obrigatoriedade de notificação 
para entidade que presidirá e coor-
denará a prática da MA;
	 penalize criminalmente o seu 
incumprimento.
A legislação a ser elaborada deve-
rá ser rigorosa, mas deverá, simul-
taneamente, não ser um entrave à 
prática da MA em tempo útil.
Por outro lado, deverá ser cuidado-
sa nos seus objectivos, devendo as 
suas versões iniciais começar por 
atender as situações que, consen-
sualmente, são passíveis de beneficiar 
da MA.
Nesta atitude cautelosa na elabo-
ração dos normativos que tendam 
a restringir o risco de ocorrer o fe-
nómeno “rampa escorregadia”, 
acompanhamos Theo Boer quando 
questiona: “Não devíamos antes dar 
um passo de cada vez e confiar que, em 
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cada ponto do processo, seremos sufi-
cientemente vigilantes para nos impe-
dirmos de deslizar pela encosta?” 15.

V. A Morte Assistida 
e os médicos - Código 
Deontológico dos Médicos

Em Portugal, a actividade médica 
encontra-se sujeita a um código de 
conduta, o ‘Código Deontológico 
dos Médicos’ (CDM), instituído 
pela Ordem dos Médicos, ao qual 
todos os seus membros devem obe-
diência.
Todavia, essa obediência não im-
pede os médicos de terem discor-
dâncias sobre os preceitos nele de-
finidos, de as expressarem e de as 
divulgarem.
Ora, eu, médico, embora concorde 
com a grande maioria dos princí-
pios constantes do CDM, manifes-
to a minha discordância, excepto 
no que concerne à distanásia (que 
repudio),  com o disposto no n.º 2 
do art.º 57 – “Ao médico é vedada a 
ajuda ao suicídio, a eutanásia e a dista-
násia” - pelas razões que, de segui-
da, se expõem.
1. O carácter dogmático do CDM 
e o Juramento de Hipócrates
O CDM tem sido assumido, e 
continua a sê-lo, pela Ordem dos 
Médicos como inalterável por con-
ter “verdades absolutas” sobre a 
moral e os preceitos éticos a que 
tem de obedecer a prática médica. 
Funda-se no chamado “Juramento 
de Hipócrates” que terá sido elabo-
rado há cerca de 2500 anos, embora 
a sua autoria, a sua datação e a sua 
redacção tenham sido objecto de 
várias versões. Contudo, na práti-
ca, o seu conteúdo tem-se mantido 
inalterado, assumindo um carácter 
religioso e dogmático, quase que 
como a expressão de uma “verda-
de revelada” por uma divindade 
a um Hipócrates por ele “ilumina-
do”.
Mas, para quem, como nós, recla-
ma para a liberdade16 o estatuto de 

direito primordial nas sociedades 
livres e democráticas, é obrigatório 
proceder a uma apreciação livre, 
desapaixonada e objectiva, não su-
jeita a preconceitos ou a convicções 
místicas, dos normativos éticos 
contidos no CDM.
É a essa apreciação que, de seguida, 
procedemos.
2. Apreciação crítica do CDM
Os cidadãos portugueses e, con-
sequentemente, os seus médicos e 
os doentes por eles assistidos, não 
constituem uma sociedade unifor-
me em termos políticos, ideológi-
cos, confessionais e de convicções. 
A CRP, como vimos, a todos trata 
por igual, a todos reconhece os 
mesmos direitos, proíbe qualquer 
discriminação em função das refe-
ridas diferenças (sem prejuízo de 
outras) e diz que o Estado a todos 
assegura o exercício dos seus direi-
tos.
Sendo estes os valores supremos 
da nossa sociedade, deve o CDM 
observá-los.
Portanto, para uma apreciação crí-
tica do CDM, o analisador tem que 
manter uma atitude independente 
e acrítica em relação a qualquer 
das linhas de posicionamento dos 
cidadãos no que respeita às suas 
diferenças nas dimensões atrás re-
feridas.
Porém, não pode ser “amoral”. 
Tem que se sujeitar a um conjunto 
de princípios que, numa sociedade 
livre e democrática, são inquestio-
náveis e consensuais. Entre esses 
princípios, elencamos os seguintes:
	Todos os indivíduos têm direito 
à vida
	Todos os indivíduos têm direito 
à liberdade
	Todos os indivíduos têm direito 
à autonomia 
	Todos os indivíduos têm direito 
à dignidade
	Todos os indivíduos têm direito 
à objecção de consciência
Da análise do CDM por nós efec-
tuada nos termos referidos, resul-
tam as seguintes constatações:

a) O CDM sacraliza a vida, os-
tentando a sua orientação confes-
sional. Esta orientação é incom-
patível com a natureza de uma 
organização profissional de inscri-
ção obrigatória para o exercício da 
profissão de médico numa socie-
dade declaradamente laica e, por 
outro lado, é penalizadora para os 
doentes e para os profissionais não 
crentes na fundamentação daquela 
orientação.
b) Ao estabelecer que o médico, 
ao atender um doente, deve agir 
“[...] no exclusivo intuito de promover 
ou restituir a saúde, conservar a vida e 
a sua qualidade, suavizar os sofrimen-
tos, nomeadamente nos doentes sem 
esperança de cura ou em fase terminal, 
no pleno respeito pela dignidade do ser 
humano” (art.º 31.º), reconhece ao 
doente assistido os seus direitos à 
vida e à sua qualidade, bem como 
à sua dignidade.
Todavia, esta norma do Código en-
cerra, em si mesma, duas contradi-
ções insanáveis:
Primeira: Como conciliar o exclusi-
vo “dever” de conservar a vida com 
o de conservar a qualidade de vida e 
suavizar os sofrimentos de um doen-
te em profundo sofrimento físico 
ou psicológico que, fazendo valer o 
seu direito à autodeterminação, re-
cusa os meios terapêuticos que lhe 
são propostos? Será que, em obe-
diência a convicções que não são 
as suas, o seu direito à autodeter-
minação aqui termina? Que deverá 
ser abandonado ao seu sofrimento 
para que expie, perante um deus 
que não é seu, os pecados em que 
incorreu durante a sua vida? Ou 
que, em alternativa, terá que se sub-
meter aos tratamentos que rejeita?
Segunda: E como conciliar os enun-
ciados exclusivos “deveres” dos 
médicos com o pleno respeito pela 
dignidade do ser humano?
Revestindo-se este aspecto de par-
ticular complexidade e relevância, 
dedicamos-lhe a próxima alínea c).
c) A CRP, logo no seu 1.º artigo, 
define que a «dignidade da pes-
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soa humana», a par com a vontade 
popular, é uma das bases em que 
se fundamenta a República Portu-
guesa17. No CDM é repetidamente 
referido que o respeito pela digni-
dade humana é um dos pilares do 
comportamento dos médicos face 
ao seu doente18. Na discussão sobre 
MA, a noção de dignidade humana 
na morte é um argumento recor-
rente utilizado pelos seus defenso-
res e pelos seus detractores.
Contudo, nem a CRP, nem o CDM, 
nem os defensores ou os detracto-
res da MA se preocupam em defi-
nir “dignidade humana”. É assu-
mido que o seu conceito é uniforme 
e do conhecimento comum. De tal 
forma isso é assumido, que o CDM 
ousa decidir, sem direito a réplica, 
que “Os cuidados paliativos, com o 
objectivo de minimizar o sofrimento 
e melhorar, tanto quanto possível, a 
qualidade de vida dos doentes, cons-
tituem o padrão do tratamento nestas 
situações [de doenças avançadas e 
progressivas cujos tratamentos não 
permitem reverter a sua evolução 
natural] e a forma mais condizente 
com a dignidade do ser humano”. 
Mas, sê-lo-á em todas as circuns-
tâncias?
Segundo Inês Fernandes Godinho, 
tanto o significado jurídico como a de-
finição precisa do que seja a dignidade 
pessoa humana permanecem questões 
muito controversas19.
Mas, para Gomes Canotilho e Vi-
tal Moreira20, a [...] dimensão intrín-
seca e autónoma da dignidade da pessoa 
humana articula-se com a liberdade de 
conformação e de orientação da vida 
segundo o projecto espiritual de cada 
pessoa [...].
Curiosamente, este conceito de dig-
nidade é muito próximo da sintéti-
ca definição constante nos dicioná-
rios: [...] consciência do próprio valor21.
Estamos, assim, bem acompanha-
dos ao afirmarmos que a digni-
dade de uma pessoa, sendo uma 
dimensão intrínseca determinada 
pelos seus próprios valores e con-
vicções e apenas avaliável pela 

sua confrontação com a realidade 
da sua vida (se ela decorre ou não 
em concordância com as suas con-
vicções e os seus valores), apenas é 
avaliável pelo próprio sujeito. Por 
outras palavras, a dignidade de um 
indivíduo não é avaliável em obe-
diência à sua comparação com um 
padrão definido por outros ou por 
qualquer instituição.
Daqui resulta que a pretensão de 
avaliar a dignidade de uma pes-
soa em função de valores que são, 
ou podem ser, diferentes dos seus 
e submetê-la a condições de vida 
contra ou desconhecendo a sua 
vontade, é, por si só, um atentado 
à sua dignidade.
O CDM, ao atrever-se determinar 
que, para todos os doentes que 
padecem de doenças avançadas 
e progressivas cujos tratamentos 
não permitem reverter a sua evolu-
ção natural, os cuidados paliativos 
constituem a forma mais condizen-
te com a dignidade do ser humano, 
sem sequer exigir a anuência dos 
doentes, estabelece uma orienta-
ção que não cumpre os princípios 
éticos que pretende defender e que 
pode ser atentatória da dignidade 
dos doentes e do seu direito à auto-
determinação.
d) Pelo n.º 1 do seu art.º 51.º, o 
CDM consigna que “O médico deve 
respeitar as opções religiosas, filosóficas 
ou ideológicas e os interesses legítimos 
do doente”.
No entanto, o n.º 2 do art.º 57.º in-
terdita ao médico, em toda ou qual-
quer circunstância, a prática da eu-
tanásia e a ajuda ao suicídio22, mes-
mo que o doente, em virtude da 
sua religião ou do seu ateísmo, da 
sua posição filosófica, da sua ideo-
logia ou do seu conceito de digni-
dade, pretenda beneficiar de MA.
Sob este aspecto, a contradição en-
tre os preceitos estabelecidos pelo 
CDM e o desrespeito pelas premis-
sas nele contidas e pelos direitos 
constitucionais são de tal forma 
óbvios que nos dispensamos de os 
aprofundar.

e) Para terminarmos esta aprecia-
ção crítica do CDM, forçosamente 
breve, debrucemo-nos sobre o di-
reito do médico à objecção de cons-
ciência. O CDM reconhece, pelo 
seu Art.º 37.º, n.º 1, que “O médico 
tem o direito de recusar a prática de 
acto da sua profissão quando tal prática 
entre em conflito com a sua consciên-
cia, ofendendo os seus princípios éticos, 
morais, religiosos, filosóficos ou huma-
nitários”.
Por aqui se entende que, segundo 
o CDM, a objecção de consciência 
apenas abrange a omissão de pra-
ticar um acto médico quando este 
se encontre em conflito com a sua 
consciência, ofendendo os seus 
princípios éticos, morais, religiosos, 
filosóficos ou humanitários.
Estranhamente, não reconhece 
ao médico o direito à objecção de 
consciência para exercer a sua acção 
quando a omissão desta se encon-
tre em conflito com a sua consciên-
cia, ofendendo os seus princípios 
éticos, morais, religiosos, filosóficos 
ou humanitários.
Ao longo dos meus 45 anos de ac-
tividade profissional, vi-me, com 
alguma frequência, obrigado a não 
proceder a actos médicos por objec-
ção de consciência omissiva.
Todavia, durante os 41 anos em 
que assisti várias centenas, quiçá 
milhares, de doentes crónicos, mui-
tos deles em profundo sofrimento, 
fui - em situações não frequentes, 
mas não raras - violentado por 
me encontrar impossibilitado de 
recorrer à objecção de consciência ac-
tuante, com destaque para os casos 
de doentes em grande sofrimento 
irreparável que me solicitaram aju-
da para morrer. Apesar de todas 
as justificações de carácter legal ou 
“ético”, a minha recusa em satisfa-
zer o seu apelo - que eu reconheci 
como justificado e que, no meu 
íntimo, me senti, etica e compassi-
vamente, impulsionado a dar-lhe 
cumprimento - sempre me deixou 
um profundo mal-estar de cons-
ciência. O conflito entre, por um 
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lado a regulamentação legal e os 
preceitos “éticos” definidos para a 
nossa profissão e, por outro lado, 
os princípios por que sempre nor-
teei a minha vida - liberdade, auto-
determinação, respeito pelas con-
vicções religiosas ou outras e pela 
dignidade da pessoa - deixou-me a 
angústia resultante de ter a percep-
ção de, por vezes, não ter cumprido 
(por cobardia?) os meus autênticos 
deveres como cidadão e como mé-
dico perante o que deveria ter sido 
o meu respeito por esses doentes.

VI. Considerações finais

Ao contrário (pelo que parece) de 
José Mário Martins, não tenho me-
mória de alguma vez ter ouvido um 
doente pedir-me «Sr. Dr., dá-me 
licença que morra?”. Mas, como já 
referi, foram vários os doentes que 
me solicitaram “Sr. Dr., ajuda-me a 
morrer?”.
E é este apelo, quando justificado 
por profundo sofrimento sem pers-
pectiva de ser aliviado, que coloca 
o médico não crente na sacraliza-
ção da vida no terrível dilema en-
tre dar cumprimento ao pedido do 
doente (com o qual concorda por 
ser a única forma de pôr termo ao 
seu sofrimento, respeitando a sua 
dignidade e a sua autonomia) ou 
recusar-lho por força dos regula-
mentos a que se encontra sujeito 
(condenando-o à persistência do 
seu sofrimento sem sentido).
Na maioria das modernas socieda-
des ditas laicas, livres e democrá-
ticas, esta confrontação ético-legal 
decorre da incongruência entre os 
princípios proclamados e a realida-
de do seu quadro jurídico.
Com efeito, a democracia é, no seu 
actual conceito, o sistema político em 
que a autoridade emana do conjunto 
de todos os cidadãos, baseando-se em 
princípios e em direitos fundamentais: 
à vida, à integridade moral e física, à 
igualdade e ao respeito pelas liberdades 
individuais, designadamente as respei-

tantes à expressão, à dignidade, à de 
convicção, de religião e de culto, à de 
autonomia e à de objecção de consciên-
cia.
Interpretando: A governação e o 
poder políticos cabem aos órgãos 
do Estado compostos pelos mem-
bros da sociedade para o efeito elei-
tos pela maioria dos cidadãos, com-
petindo-lhes desenvolver de modo 
abrangente - i.e., envolvendo todos 
os cidadãos, mesmo os que discor-
dam das orientações “vencedoras” 
- e de acordo com os compromis-
sos assumidos perante a maioria 
que os elegeu, as políticas externa, 
económica, das finanças públicas, 
da defesa nacional e da segurança 
interna, de saúde e de protecção 
social, etc.; pelo contrário, os princí-
pios e os direitos fundamentais de 
todos os cidadãos não são abran-
gidos pelo poder político, seja ele 
qual for e sejam quais forem as suas 
variações resultantes da sua cadu-
cidade, pois que se colocam numa 
outra dimensão, a individual, e são 
perenes, independentes dos pode-
res instituídos e não são referendá-
veis.
Toda e qualquer medida, não con-
templada na lei fundamental, que 
implique a restrição do exercício 
desses direitos constitui uma intro-
missão ilegítima nos fundamentos 
de um estado efectivamente de-
mocrático e consubstancia uma 
tirania sobre os cidadãos, quer se-
jam prevalentemente maioritários 
quer minoritários, que são, por 
essa medida, impedidos de exercer 
um ou mais dos seus direitos com 
os quais o Estado de direito se en-
contra comprometido e que afirma 
assegurar-lhes.
É inquestionável que tal intromis-
são dos poderes instituídos no foro 
dos direitos dos cidadãos configura 
uma profunda contradição com os 
princípios que enformam um Esta-
do de direito democrático e é, por 
isso, inaceitável.
Ora, a sacralização da vida - abu-
sivamente instituída pelo Código 

Penal Português à revelia da CRP 
- constitui, patentemente, uma des-
sas contradições ao impor, tiranica-
mente, a todos os cidadãos, mesmo 
aos que têm convicção diversa, 
uma concepção da vida de nature-
za metafísica e religiosa.
A imposição de uma única visão 
religiosa a toda uma sociedade 
sem tolerância por outras tem sido 
causa, ao longo da história do Ho-
mem e até aos nossos dias, de mui-
tas mortíferas guerras e dos crimes 
mais hediondos. 
Porém, não é (ou não deveria ser) 
esta a linha orientadora das actuais 
democracias “ocidentais” que se 
afirmam pautadas pela tolerância 
e pelo respeito dos direitos indi-
viduais, embora sejam poucas as 
que a respeitam na sua totalidade. 
Ainda eivadas pela matriz judaico-
-cristã, não toleram o pluralismo 
moral e de convicções e impõem a 
todos os cidadãos alguns ancestrais 
preconceitos de natureza religiosa, 
traindo, assim, princípios e direitos 
que proclamam.   
Portugal é uma destas “democra-
cias incompletas”, mas inexoravel-
mente evoluirá, mais tarde ou mais 
cedo, para uma democracia plena, 
respeitadora dos preceitos instituí-
dos pela sua Constituição.
Daí decorre a necessidade, quanto 
a nós urgente23, de restituir - no que 
à vida, à morte, à eutanásia e ao 
suicídio medicamente assistido diz 
respeito - a legitimidade democrá-
tica à legislação e a regulamentos 
vigentes. Sobretudo, reportamo-
-nos, na matéria que nos ocupa, ao 
Código Penal e ao Código Deonto-
lógico dos Médicos.
Os que, como nós, não têm uma 
concepção sacralizadora da vida, 
não pretendem impor a ninguém 
as suas convicções, ao invés do que 
hoje sucede (sob a protecção do Es-
tado) com concepções de carácter 
religioso que lhes são tiranicamen-
te impostas.
	 O que pretendem, e exigem, 
é que a legitimidade democrática 
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seja reposta, no respeito pelos di-
reitos consagrados na nossa Cons-
tituição.
	 O que pretendem é que seja 
instituído um regime de tolerância 
e de respeito pelas convicções de 
todos os cidadãos.
	 O que pretendem é que os 
crentes numa vida de natureza 
transcendente continuem a viver e 
a morrer, livremente, em conformi-
dade com as suas convicções.
	 O que pretendem, também, é 
que esse direito lhes seja reconheci-
do, quer legalmente quer pela Or-
dem dos Médicos.
	 O que pretendem é, finalmen-

te, convocar todos os defensores 
das liberdades e dos direitos demo-
cráticos, sejam quais forem as suas 
íntimas convicções ou o seu credo 
religioso, para a defesa da Liber-
dade. A defesa da liberdade dos 
outros constitui a melhor defesa da 
nossa liberdade e da liberdade da 
nossa sociedade.  
        
Estou velho e doente. A minha es-
perança de vida é curta. A morte 
não me assusta nem me angustia. 
Mesmo se a morte assistida estives-
se despenalizada e regulamentada, 
não sei qual seria a minha decisão 
sobre quando e como morrer. Mas 

declaro que me assusta, me violen-
ta e me indigna saber que - por im-
posição de convicções que não são 
as minhas, por viver numa socieda-
de hipócrita não respeitadora dos 
princípios relativos às liberdades 
individuais por ela reconhecidos 
e proclamados - me estará vedado 
dispor da minha vida e da minha 
morte - que são minhas! - e de exer-
cer, pela derradeira vez, o meu di-
reito à liberdade.

Agradecimento: à Prof.ª Laura Ferrei-
ra dos Santos pela revisão do texto
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Telemedicina  em  África – 1973

Dei indicação ao maqueiro para 
colocar o doente numa maca 
no bunker do seu destacamento, 
um espaço semelhante ao meu 
bunker, igualmente com um teto 
baixo. Disse-lhe para esterilizar 
uma agulha grossa, pelo método 
habitual: fervura prolongada em 
água num tacho.
Agulha esterilizada, zona supra-
púbica com os pelos rapados e pin-
celada com antissético, indiquei ao 
meu (distante) colaborador com 
terminologia pouco científica mas 
muito explícita, onde deveria per-
furar a pele e a parede da bexiga 
com a agulha em 
posição vertical.
Depois fiquei 
ansiosamente à 
espera de infor-
mação do meu 
maqueiro. E a 
notícia (de suces-
so) foi um sim-
ples comentário, 
gritado com en-
tusiasmo: “Dou-
tor, o esguicho de 
mijo chega ao teto!!”

Rádio militar 
AN/GRC-9

Alferes miliciano, médico de um 
batalhão de cavalaria, a minha 
vida decorria em Pirada, povoa-
ção em plena savana do leste da 
Guiné, mesmo junto à fronteira 
com o Senegal. Único médico na 
zona, nos dias normais eu integra-
va colunas militares para visitar os 
destacamentos do batalhão ou rea-
lizava (muitas) consultas. Os dias 
anormais significavam feridos 
(também mortos) nas flagelações 
ao quartel, em emboscadas ou em 
rebentamentos de minas.
Num dos dias normais, ao fim da 
tarde, fui chamado ao bunker dos 
operadores de rádio. Este bunker 
era um espaço subterrâneo prote-
gido, pois tinha no teto caules de 
palmeira unidos numa estrutura 
de cimento: era o local do quartel 
mais seguro durante as flagela-
ções (os operadores de rádio a isso 
tinham direito).
Nesse final de tarde aí ouvi um 
dos meus maqueiros que estava 
num destacamento do batalhão a 
cerca de vinte quilómetros. Então 
não havia telemóveis nem telefo-
nes fixos e somente contactávamos 
(mal) pelos rádios militares.

O meu maqueiro era um jovem 
militar como eu, motivado, mas 
com escassa preparação no âmbito 
da saúde. Mas sabia realizar pen-
sos, efectuar um garrote, adminis-
trar soro antiofídico ou colocar um 
soro em perfusão endovenosa.
Dizia-me o meu maqueiro que 
um membro da população estava 
muito queixoso, em retenção vesi-
cal. O ato adequado seria efectuar 
uma algaliação mas ele nunca ti-
nha efetuado tal procedimento.
Fui falar com o comandante do ba-
talhão que me confirmou o que eu 
já sabia: aquela hora não poderia 
sair um grupo de combate para 
me acompanhar até ao destaca-
mento (considerando o tempo que 
demoraria percorrer aquela dis-
tância numa estrada eventualmen-
te minada). Àquela hora também 
não teríamos apoio de helicóptero.
Neste contexto, eu não deveria 
propor ao meu maqueiro a realiza-
ção de um procedimento que não 
teria sucesso e poderia implicar a 
formação de um falso trajeto. Res-
tava a solução de uma punção su-
prapúbica, procedimento de baixo 
risco numa bexiga cheia.

M. Valente Fernandes

Chefe de Serviço de Medicina Interna – aposentado

No final do meu internato geral, recebi a convocatória militar para assentar praça em Mafra. 
O curso de oficiais milicianos implicava que às sextas-feiras havia teste de escolha múltipla, 
cujo resultado autorizava (ou não) a saída do quartel durante o fim de semana. Assim estudei 
e aprendi muita informação respeitante a armamento, transmissões ou a tática militar. Depois 
cumpri uns bancos de urgência no hospital militar, efectuei umas centenas de inspeções a 
mancebos e em breve recebia a (fatídica) guia de marcha para o CTIG, isto é, para cumprir 
o meu serviço militar na Guiné, então em guerra acesa. Decorria o ano de 1973. 
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Vesálio em espelho

cuja comunicação foi teatrali-
zada por Joaquim Figueiredo 
Lima. 
Comemorações que se multi-
plicaram por numerosas ins-
tituições uni-
versitárias e 

Foi por iniciativa de Joaquim 
Barradas e António Trabulo 
da Secção Regional de Setúbal, 
que na mesma cidade foi come-
morado em 25 de Outubro de 
2014, com uma jornada alusiva 
à efeméride, o V Centenário do 
nascimento de Andreas Vesalius 
(Bruxelas 31 de Dezembro de 
1514 - Zákinthos 15 de Outubro 
de 1564).
Foram apresentadas comunica-
ções que versaram a sua obra, 
a sua biografia, o contexto cien-

à esquerda: Retrato de 
Andreas Vesalius da au-
toria do desenhador Jan 
Stephan Kalkar, incluí-
do na De humani corporis 
fabrica

à direita: Reconstrução 
facial de Vesálio por Pas-
cale Pollier e Richard 
Neave 

tífico e cultural da época, entre 
outros. Além das comunicações 
proferidas pelos organizadores 
foram também palestrantes, Fer-
nando Gomes, Ferreira Coelho, 
José Simões Fernandes, Maria 
José Leal**, Mariana Bettencourt 

Maria José Leal

Cirurgião Pediatra, Vice-Presidente da SOPEAM, Presidente da UMEAL

Resumo da comunicação apresentada no dia 18 de Março de 2015 na Biblioteca Histórica da 
OM em Lisboa, em mais uma sessão organizada pelo Núcleo de História da Medicina da Ordem 
dos Médicos. Esta comunicação já havia sido apresentada a 7 de Novembro de 2014, por 
ocasião das XXVI Jornadas de Estudo Medicina da Beira Interior e será publicada na integra em 
Novembro de 2015, nos Cadernos de Cultura História da Medicina da Beira Interior vol. XXIX*. 
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outras em diversos continentes, 
de nomear as ocorridas na Ilha 
de Zakynthos na Grécia, lugar 
da sua morte em 1564, onde 
uma impressionante escultura 
desnudada de pele, pretende 
representar em três dimensões 
os magníficos desenhos anató-
micos de Jan Stephan Kalkar, 
discípulo do pintor Ticiano, que 
ilustram e são, sem dúvida, tam-
bém os responsáveis pelo enor-
me sucesso De humani corporis 
fabrica libri septem dedicada ao 
Imperador Carlos V, publica-
da em Basileia em 1543 pelas 
oficinas do impressor Oporino, 
sobre tábuas gravadas por Fran-
cesco Marcolini de Forli, Lazaro 
Frigeis. 
A estátua de bronze da auto-
ria de Chantal Pollier(1), tem 
o olhar fixado na cabeça que a 
mão direita segura, como se mi-
rando ao espelho, uma recons-
trução facial do próprio Vesálio 
da autoria de Pascale Pollier e 
Richard Neave, fundador do 
método de reconstrução facial 
de Manchester(2), evocando a 
poesia de  Edith Wharton alusi-
va a Vesálio: There are two ways of 
spreading light; to be the candle or 
the mirror that reflects it(3)
Na base de pedra onde assenta a 
escultura, está fixada a lápide do 
brasão da família Wytincx, três 
Mustelidae responsáveis pelo 
apelido van Wesele (doninhas) 
já usado pelo trisavô Pedro mé-
dico do Imperador Frederico III.
Pedro Wytincx (van Wesele) 
médico do Imperador Frederico 
III, casado com Leonor de Avis, 
Infanta de Portugal filha de D. 
Duarte
Jan Wytincx (van Wesele) pro-
fessor em Lovaina de 1429-1446. 
Médico do Imperador Maximi-
liano I
Everard Wytincx (van Wesele) 
médico de Maximiliano I

Andreas Wytincx (van Wesele). 
Filho natural de Everard e de 
Margarita Swinters. Farmacêu-
tico de Maximiliano e Carlos V. 
Legitimado em 1531 por Carlos 
V, casado com a Infanta Isabel 
de Portugal, filha de D. Manuel I
Andreas van Wesele (Vesalius) 
médico de Carlos V. Conde Pa-
latino em 1556
Como era fisicamente Vesá-
lio? Na iconografia encontram-
-se diversos retratos de Vesálio 
com diferentes aparências, mas 
o único fide digno, realmente 
autorizado pelo próprio é o de-
senhado por Kalkar. Vesálio é 
representado como um homem 
de pequena estatura com tra-
ços fisionómicos africanos bem 
patentes, cabelo de carapinha, 
nariz achatado, lábios grossos, 
barba crespa.  
A raça negra não é estranha na 
região sendo a sua representação 
nas peças de arte de diversos ar-
tistas da Flandres o testemunho 
de tal presença. Esbeltas figuras 
de negros banham-se nos lagos 
centrais e partilham ameno con-
vívio com as personagens bran-
cas e pálidas nos cantos inferio-
res direito e esquerdo do painel 
central do tríptico Jardim das De-
lícias Terrenas, que presentemen-
te faz parte do acervo do Museu 
do Prado em Madrid, do famo-
so pintor Jeroen Anthonissen 
van Aken com o pseudónimo 
de Hieronymus Bosch também 
conhecido como Jeroen Bosch 
(1450 Hertogenbosch – 1516 Ha-
bsburg). Análises dendrocrono-
lógicas datam a obra depois de 
1466 cerca de 1480-1490
Peça única no género e na épo-
ca é o Portrait of an African man, 
com datação dendrocronológica 
entre 1520-30, da autoria de Jan 
Jansz Mostaert, pintor da corte 
de Machelan de Margarida da 
Áustria, regente dos Países Bai-

"Vesalius - De Humani Corporis" 
Imagem parcial de um diptico de Pedro 
Migueis - 2014 (na página anterior, mais  
pormenores deste diptico)

xos, tia e educadora de Carlos 
V. O quadro adquirido em 2005 
pelo Rijksmuseum de Amster-
dam da colecção de Sir T.D. Bar-
low em Londres, representa um 
negro em trajos de corte atestan-
do da destacada posição social 
que desempenharia, assim como 
do privilégio de ser retratado 
como figura protagonista, con-
temporâneo do pai Andreas, 
filho natural de Everard Wytin-
cx. À data encontram-se pintu-
ras representando negros como 
servos acompanhando os seus 
senhores, esta é a única peça co-
nhecida do género e a sua pro-
cedência é a Flandres onde as 
Feitorias e os hábitos portugue-
ses prosperaram.  A presença de 
portugueses na feira de Lille é 
referida já em 1267, tendo o rei 
D. Dinis em 1293 instituído uma 
bolsa de comércio para a Flan-
dres (4,5).
Em 1415 Portugal conquista e 
ocupa Ceuta, e com a passagem 
do Cabo Bojador em 1434 é o 
arranque da expansão pela cos-
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ta africana, com a consequente 
presença de africanos fazendo 
parte do contingente nas deslo-
cações dos comerciantes portu-
gueses em direção a norte e a re-
sultante mestiçagem sempre tão 
presente e peculiar na tradição 
portuguesa. Não será uma in-
congruência atribuir aos portu-
gueses a veiculação dos bem pa-
tentes genes africanos de Vesá-
lio, cuja exata proveniência será 
uma proposta de trabalho para 
os genealogistas; sangue africa-
no que circulava pelas veias do 
anatomista bruxelense cujas re-
des ele próprio, sem o sucesso 
desejado, tanto se empenhou em 
descrever.

(1) www.chantal-pollier.com/projects.html
(2) www.rn-ds-partnership.com
(3) “Vesalius in Zante (1564)” by Edith Wharton in North American Review 175; Nov. 
1902: 625-31
(4) Goris, JA Etude sur les colonies marchandes méridionales Portugais, Espagnols, 
Italiens à Anvers de 1488 à 1567.  Louvain, Librairie Universitaire, 1925 
(5) Freire, Anselmo Braamcamp, Noticias da feitoria de Flandres: precedidas dos Bran-
dões poetas do Cancioneiro / de Anselmo Braamcamp Freire; Lisboa, Arquivo Histórico 
Português, 1920
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Rodriguez de Guevara, Alfonso ; Alphonsi Rod. de Gueuara Granatensis in Academia Co-
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Galenus impugnatur ab Andrea Vesalio Bruxele[n]si in cõstructione & vsu partium corporis 
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** Maria José Leal VESÁLIO NA PALAVRA DE AMATO
Citações de Vesálio por Amato Lusitano:
I Centúria – curas 31,52,61,90
II Centúria – cura 31
III Centúria – curas 40,67
V Centúria – curas 70,88
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NHMOM representado no congresso sobre 
o “Âmbar na História da Medicina”

Decorreu na Universidade de Kant e no Museu do Âmbar, em Kalinin-
grad, antiga Königsberg, na Prússia Oriental, entre os dias 14 e 17 de 
Setembro, o congresso sobre o “Âmbar na História da Medicina”. Maria 
do Sameiro Barroso participou no congresso, a convite da organização, 
tendo apresentado a conferência “Amber, Ingredient of the Costliest 
Portuguese Compounds: Identification and Medicinal Use in the Me-

dieval Anglo-Norman Lapidaries”, representando o Núcleo de História da Medicina da Ordem 
dos Médicos de cuja Direção faz parte. O âmbar, resina fossilizada proveniente de florestas fos-
silizadas no Eocénico, cujo elemento terapêutico essencial é o ácido sucínico, foi abordado por 
investigadores provenientes sobretudo da Rússia, Biolorrússia, Letónia e Lituânia, em múltiplos 
aspectos da sua vasta e rica história, e de relevantes estudos bioquímicos e terapêuticos. O con-
gresso foi complementado por vários eventos, dos quais se destacou a visita a Gesaria (Amber-
land), onde o âmbar é extraído a partir da camada azul da estratigrafia costeira e é apanhado na 
praia pelos pescadores de âmbar e por uma magnífica exposição "Amber, Myths and Science".
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