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"O mundo pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos” - Eleanor Roosevelt

eeditor ia l

Ser médico 
e o Juramento 
de Hipócrates*

*Este editorial representa as inter-
venções efectuadas pelo bastonário 
da Ordem dos Médicos nas cerimó-
nias de Juramento de Hipócrates de 
2016.

Caros jovens Colegas que hoje 
recebeis a vossa cédula profis-
sional e assumis livremente um 
inflamado compromisso ético 
para o vosso futuro como mé-
dicos, sede bem-vindos à mais 
bela, escrutinada, complexa, 
sensível, exigente, responsável, 
desejada, gratificante e humana 
profissão do mundo.
A vida é feita de oportunidades 
e responsabilidades, duas ca-
racterísticas que ireis encontrar 
conjugadas ao mais alto nível 

no exercício da medicina. Como 
médicos tereis a oportunidade 
de tratar, curar e auxiliar pes-
soas em sofrimento físico e/ou 
espiritual, o dever de respeitar a 
individualidade e as idiossincra-
sias de cada doente e a respon-
sabilidade de fazer sempre bem, 
de aplicar o ‘estado da arte’, de 
nunca errar negligentemente.
Não é nada fácil. Balizados pela 
ciência, sempre em constante 
evolução, e por uma rigorosa 
deontologia, os médicos, sob 
pressão constante de uma so-
ciedade cada vez mais desper-
sonalizada e mercantilista, têm 
de decidir, para cada doente que 
os procura, quase sempre com 
algum grau de incerteza, en-

tre mais de 60000 diagnósticos, 
mais de 11000 procedimentos 
cirúrgicos e mais de 4000 fárma-
cos diferentes. E cada vez é mais 
difícil. O conhecimento com 
base disciplinar registado inter-
nacionalmente levou 1750 anos, 
contados desde o início da era 
cristã, para duplicar pela pri-
meira vez, depois disso a cada 
150 anos, e, a seguir, a cada 50 
anos. Actualmente, o conheci-
mento multiplica-se a cada dois 
a cinco anos e projecta-se que, 
em 2020, ele duplique a cada 73 
dias. Impressionante. Hoje mes-
mo, muitos dos conceitos que 
aprenderam durante o curso já 
estão ultrapassados.
Como é fácil entender, ser mé-
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dico exige uma dedicação ao 
estudo e uma preparação con-
tínua únicas e assaz intensas. É 
estranho e irreal que outras pro-
fissões pretendam substituir ou 
equiparar-se aos médicos sem 
esta mesma longa, árdua, me-
ticulosa e permanente prepara-
ção.
Mas afinal, o que é ser médico? 
No vosso futuro, que hoje se ini-
cia, procurai enquadrar-vos na 
singela e expressiva frase com 
a qual o notável médico Rodri-
go de Castro definiu o médico, 
na sua obra “O Médico Políti-
co”, em 1614, “o médico é um 
homem bom, perito em medici-
na”. É o que deveis procurar ser 
toda a vida, é o que os doentes 
esperam e, legitimamente, exi-
gem de vós. Como refere Marina 
Geli Fàbrega, médica e política, 
tereis de saber conjugar ciência 
e humanismo, conhecimento e 
humildade, trabalho incansável 
e compromisso! Se não forem 
pessoas boas, no sentido positi-
vo desta qualificação, poderão 
ser excelentes técnicos, mas não 
serão bons médicos.
Ireis descobrir agora quão difí-
cil, stressante e imprevisível é a 
vida de um médico e perceber a 
intensidade e amplitude da fra-
se do escritor e médico brasilei-
ro Moacyr Scliar “a gente muda 
como ser humano quando estu-
da e pratica medicina”. A vossa 
missão é uma viagem sem rede 
pelo universo ainda tão desco-
nhecido do corpo, da mente e 
da alma humana, embora possa 
resumir-se numa frase que apa-
renta, mas é só aparência, uma 
esdrúxula simplicidade: “curar, 
às vezes, aliviar, frequentemen-
te, confortar, sempre”.
A convivência diária com a 
volatilidade da vida, a dor, o 
sofrimento, os medos, os ape-
los, as doenças, as alegrias, as 

frustrações e tristezas de seres 
humanos frágeis, carentes e de-
pendentes, quase sempre pa-
cientes e reconhecidos, outras 
vezes agressivos e impertinen-
tes, aqueles tremendos e inter-
mináveis segundos que fazem a 
diferença entre a vida e a morte, 
não deixam ninguém imune e 
indiferente.
Mário Braga afirmava que “o 
médico é uma espécie de parcei-
ro de Deus, na cura e na compai-
xão”. Não, não somos parceiros 
de Deus, esqueçam, seria uma 
blasfémia dizê-lo. Precisamente, 
José Cardoso Pires recorda-nos 
que a “ciência não é um sacrário 
de tecnologias”. Somos cientis-
tas e pessoas, na cura, e a pala-
vra compaixão deve estar sem-
pre presente no léxico médico.
E como é que o doente vê o médi-
co? Um belíssimo e sofrido texto 
de José Cardoso Pires, referindo 
os companheiros de hospital, 
as ‘sombras’ que lhe povoaram 
a “morte branca”, um AVC do 
qual emergiu quase milagro-
samente, talvez dê uma ajuda: 
“hoje Ramires e Martinho estão 
vivos e integralmente recupera-
dos. Ouvindo-os, conheci uma 
imagem terrena e quase mítica 
do médico, ao mesmo tempo 
dignificante e plena de humor 
sacrificado no discurso sobre a 
morte. Eles não interrogavam os 
mistérios da doença, interroga-
vam a verdade de quem a pode-
ria derrotar. Os dois, em contra-
ponto, situando o médico como 
referência final, transformavam-
-no em dramatis persona da sua 
commedia della paura”.
A relação única que temos com 
os nossos doentes, e eles connos-
co, obriga-nos a uma particular 
capacidade de comunicação, 
solidariedade, entendimento e 
cumplicidade com as pessoas. O 
conhecimento técnico-científico 

é apenas uma parte da formação 
de um médico. Como cultivar 
e melhorar este lado humano e 
sensível, que extravasa a noção 
de vocação? As Faculdades de 
Medicina deviam apostar mais 
na formação nesta e noutras 
áreas sociais e humanísticas, que 
também se ensinam e que tam-
bém se aprendem. 
Se querem de facto ser bons 
médicos, agora que têm algum 
tempo, caso ainda não o tenham 
feito, leiam, absorvam e apren-
dam com livros como “Retalhos 
da vida de um médico”, “O ho-
mem disfarçado” de Fernando 
Namora, “A Nova Medicina” de 
João Lobo Antunes, “O Duplo” 
de Dostoievski, “O Médico de 
Aldeia” de Balzac, “A Morte de 
Ivan Illich” de Liev Tolstoi, “A 
Peste” de Albert Camus, “O Fiel 
Jardineiro” de John Le Carré, 
“Morte em Veneza” de Thomas 
Mann, “Um Médico Rural” de 
Franz Kafka, “Pavilhão de Can-
cerosos” de Soljenitzine, “De 
Profundis. Valsa Lenta” de José 
Cardoso Pires, “O Alienista” de 
Machado de Assis, “Olhai os Lí-
rios do Campo” de Erico Verís-
simo, “O médico, o doente e a 
doença” de Michael Balint, “Ser 
médico”, de Miquel Vilardell, 
etc., etc., que muito nos ensinam 
sobre o ser doente e o ser médi-
co, sobre os meandros da medi-
cina e a relação médico-doente. 
Porque, como nos lembra Mia 
Couto, “O que um escritor nos 
dá não são livros. O que ele nos 
dá, por via da escrita, é um mun-
do”. E nós não podemos ficar 
pela medicina, precisamos de 
nos conhecer a nós e ao mundo, 
mas também de saber ler, ouvir, 
interpretar e comunicar. Ficareis 
de certeza melhores médicos.
Rita Charon, cultora da Medici-
na Narrativa, em oposição à ter-
rível e destruidora MacDonaldi-
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desadequado é elevado. Sejam 
médicos balsâmicos, médicos 
placebo, médicos humanos! Se 
não o forem, os doentes tende-
rão a procurar outras formas de 
intervenção alternativas... 
O melhor médico será aquele 
que conseguir associar o conhe-
cimento científico com a empa-
tia e a capacidade de comunica-
ção. Como escreve Miquel Vi-
lardell, o médico precisa de “ter 
um certo dom para lidar com as 
pessoas, isto é, uma certa facili-
dade para as relações pessoais 
e uma determinada capacidade 
para se expressar correctamente 
e explicar as coisas com clareza, 
porque, se assim não for, a rela-
ção com o paciente não correrá 
da melhor forma”. Interiorizem 
e não esqueçam este conceito 
comunicacional. Além do mais, 
previne e evita queixas dos 
doentes... Quando ouvirem de 
um doente a expressão “só de fa-
lar consigo já me sinto melhor”, 
estareis a cumprir integralmente 
a vocação médica.
Mas, obviamente, para tudo isto 
é preciso TEMPO! O tempo que 
o Ministério da Saúde não quer 
dar aos médicos e que os siste-
mas informáticos e burocráticos 
teimam em consumir e desper-
diçar. Os médicos querem e pre-
cisam de ter mais tempo para os 
seus doentes, pelo que devem 
ser os médicos e nenhum Ada-
mastor, perdão, administrador, 
a gerir a sua agenda. Mas é im-
portante que os próprios doen-
tes exijam que o Ministério da 
Saúde conceda mais tempo aos 
médicos, para cada doente, e 
que não se deixem reduzir a me-
ras e falsas estatísticas.
Para além de médicos excelentes 
e humanos, desafio-vos que se-
jam também cidadãos de corpo 
inteiro, activos, interventivos, 
críticos e exigentes, adoptando 

zação da medicina que hoje se 
vive, que nos querem impor e 
contra a qual devemos lutar in-
cansavelmente, defende que “o 
treino narrativo ao nível da lei-
tura e da escrita contribui para 
a eficácia clínica”. É de um arti-
go por ela publicado no NEJM, 
em 2004, intitulado “Narrativa e 
Medicina”, que reproduzo este 
pequeno texto:
“Um homem de 36 anos com 
uma dor nas costas como sinto-
ma principal veio consultar-me 
pela primeira vez. Como sua 
nova Internista, eu disse-lhe que 
tinha de saber o máximo possí-
vel sobre a sua saúde. Poderia 
ele dizer-me tudo o que achas-
se que eu devia saber sobre a 
sua condição? E então fiz o meu 
melhor para não dizer uma pa-
lavra, para não escrever no seu 
processo e para absorver tudo 
o que ele tinha para me contar 
sobre a sua vida e a sua saúde. 
Escutei não apenas o conteúdo 
da sua narrativa, mas também 
a forma de a narrar, o seu cur-
so temporal, as suas imagens, os 
seus enredos, os seus silêncios, o 
caminho que escolhe para falar 
dele, como sequencia os sinto-
mas com os acontecimentos da 
vida. Tomo atenção à performan-
ce do narrador: as expressões, os 
gestos, as posições do corpo, os 
tons de voz. Após alguns minu-
tos para de falar e começa a cho-
rar. Pergunto-lhe porque chora. 
Ele diz, «ninguém jamais me ti-
nha deixado fazer isto antes»”. A 
força desta frase é imensa. Não 
podemos aceitar como normal 
que, como um estudo efectuado 
nos EUA revelou, publicado em 
2013 no J Gen Intern Med, que 
os médicos Internos passem 40% 
do seu tempo ao computador e 
apenas 12% com os doentes! Isto 
não é medicina.
A propósito da comunicação 

médico-doente, Lisa Rosen-
baum, que viveu os dois lados 
da relação, num interessante 
artigo sobre ‘Consentimento In-
formado’, publicado no NEJM 
em 2015, escreveu: “os médicos 
que mais admiro caracterizam-
-se não tanto por aquilo que sa-
bem mas sim pela sofisticada in-
tuição de como melhor partilhar 
o conhecimento com o doente. 
Por vezes eles dizem aos doen-
tes o que fazer, outras vezes 
dão-lhes a escolher. Por vezes, 
quando discutem as opções de 
tratamento, eles cumprem todos 
os sete princípios do consenti-
mento informado. Outras vezes, 
pelo contrário, lendo o terror da 
incerteza na face dos doentes, 
eles fazem as suas melhores re-
comendações e dizem, «Não sei 
como é que tudo vai correr, mas 
prometo que estarei ao seu lado 
durante todo o caminho»”. Ser 
médico é isto mesmo: caminhar 
ao lado do doente.
Esta é a base e a força da ex-
traordinária e transcendente re-
lação médico-doente, da relação 
terapêutica, sobre a qual Raquel 
Braga afirma: “Falo da presen-
ça balsâmica, da mão que cura 
ou alivia, do olhar que sossega 
e conforta”. Como nos pediu o 
Papa Francisco, quando recebeu 
uma delegação de médicos ibe-
ro-latino-americanos, “ponham 
mais coração nas vossas mãos”! 
Efectivamente, a vossa simples 
presença empática, a vossa bata 
branca, a vossa humanidade e 
compaixão, as vossas mãos, com 
as quais devem tocar literalmen-
te os doentes, têm um forte efeito 
placebo que está cientificamente 
demonstrado e melhora o esta-
do de saúde física e psicossocial 
dos doentes. Sem entender, ob-
servar, responder, respeitar e to-
car o doente de forma holística, 
o risco do plano terapêutico ser 
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o exemplo de Egas Moniz e par-
ticipando activamente na vida 
pública e política deste país! 
Único Nobel científico portu-
guês, Egas Moniz, para além 
de médico notável, professor 
distinto e cientista brilhante, 
foi ainda um eminente escritor 
e um político lutador, tendo 
fundado o Partido Republicano 
Centrista e exercido as funções 
de Embaixador de Portugal, em 
Madrid, e de Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros. Visitem a 
sua casa-museu em Avanca, que 
é um espanto e uma lição.
É importante olharmos a per-
sonalidade eclética e irrequieta 
de Egas Moniz e percebermos 
como é essencial, sem quaisquer 
contradições, que os médicos 
dediquem mais atenção e mais 
tempo à intervenção política.
Esta dimensão política do cida-
dão médico faz todo o sentido 
na Sociedade actual, pois os pro-
blemas vividos e sentidos por 
todos nós no Sistema de Saúde, 
que afectam gravemente profis-
sionais, doentes e a resposta do 
SNS, não são problemas intrín-
secos à Saúde mas sim secundá-
rios à crise político-económico-
-financeira e ética do país.
Tal como nos alertou o Prof. 
Adriano Moreira, o grande 
problema de Portugal é ser go-
vernado mediocremente por 
algumas pessoas menos compe-
tentes, menos íntegras e menos 
preparadas do que vós! 
Lembrem-se que na vossa vida 
pública e profissional estareis 
sempre a fazer política, seja por 
acção, seja por omissão. Política 
por política, então fazei política 
por acção! Sede cidadãos parti-
cipativos e reivindicativos e não 
almas receosas e amordaçadas, 
incapazes de defender a ética 
e os doentes! Nos dias que cor-
rem, fixem bem, só terão direito 

àquilo por que lutarem ardua-
mente!
Como nos lembra um artigo do 
BMJ, que debate os determinan-
tes políticos da Saúde, “a Saúde 
é uma escolha política e a políti-
ca é a luta contínua pelo poder 
entre os interesses em confron-
to”.
Por isso mesmo, sem esse papel 
político não conseguiremos ma-
ximizar a nossa mais nobre mis-
são, que é a de defender o legí-
timo direito dos nossos doentes 
a terem acesso a uma medicina 
qualificada e de acordo com 
o Estado da Arte Médica, exi-
gindo, em nome dos doentes e 
como recomenda a Associação 
Médica Mundial, um orçamento 
suficiente para o fazermos. 
Por todas estas razões, temos 
defendido, em sintonia com as 
outras Ordens profissionais da 
Saúde, que a despesa pública 
com a Saúde, em Portugal, ac-
tualmente de apenas 5,8% do 
PIB, pelo que o SNS está dra-
maticamente subfinanciado e a 
desmoronar-se, deve subir pelo 
menos para os 6,5% da média 
dos países da OCDE, para que 
possa responder minimamente 
aos seus requisitos constitucio-
nais e seja um meio efectivo de 
combate às desigualdades so-
ciais e aos determinantes sociais 
da Saúde, que são um relevante 
factor de doença e de despesas 
acrescidas ao SNS.
Infelizmente, o orçamento pú-
blico da Saúde para o ano de 
2017, com um ligeiro aumento 
que não chega para compensar 
a inflacção e a reposição salarial, 
trará, pelo sexto ano consecuti-
vo, uma contínua degradação 
das já graves condições de fun-
cionamento do SNS. Nem se-
quer existem meios suficientes 
para prevenir e combater as in-
fecções hospitalares...

Nos novos Estatutos, aprova-
dos pela Lei 117/2015, entre as 
múltiplas atribuições da Ordem 
dos Médicos, a segunda é preci-
samente a de “contribuir para a 
defesa da saúde dos cidadãos e 
dos direitos dos doentes”.
Rigor, racionalidade e comba-
te activo a todas as formas de 
fraude e de desperdício, sim, 
são uma imposição deontológi-
ca, racionamento para os mais 
pobres e medicina a duas ve-
locidades, não. Nunca! Mesmo 
com a consciência de que essa 
dicotomia nos está a ser arti-
ficialmente imposta, devemos 
lutar determinadamente contra 
ela e nunca a qualificar de ética, 
rejeitando esta forma de “eco-
nomia que mata” como tão bem 
referiu o Papa Francisco. Até a 
comunidade médica dos EUA 
já evoluiu da chamada “ética do 
racionamento”, que afinal não é 
ético, para a “ética do combate 
ao desperdício”.
Se querem melhorar os amanhãs 
que vos esperam, tomem o vos-
so destino, e o do país, nas vos-
sas mãos. A Política e o país são 
demasiado importantes para os 
entregarem cegamente a alguns 
políticos profissionais que pou-
co ou nada fizeram na vida e 
que, à custa de todos nós, men-
tindo descaradamente, enrique-
ceram ilícita e desonestamente 
com a política e a governação.
São imensos os desafios e os 
combates que se colocam aos 
médicos e aos doentes. Não vou 
enumerá-los aqui. Fi-lo há dois 
anos e ocupei duas páginas de 
discurso, a que vos vou poupar! 
Está publicado e os problemas 
são os mesmos, embora um pou-
co mais graves.
Falarei apenas daquilo que, no 
imediato, certamente mais vos 
preocupa, a acesa discussão so-
bre numerus clausus e o mapa 



9Novembro | 2016 |

de vagas para as especialida-
des, depois de, o ano passado, 
113 e, este ano, 156 jovens can-
didatos não terem tido acesso a 
uma vaga, com os consequentes 
dramas pessoais que nos penali-
zam e entristecem e exigem uma 
solução. Em 2016 o último a es-
colher teve uma classificação de 
39%. Para o ano será ainda pior, 
pois vão iniciar o Ano Comum 
cerca de 2400 jovens médicos, 
para um número de vagas que 
certamente será sobreponível 
ao deste ano; muitos já estão a 
equacionar emigrar para fazer a 
especialidade algures na Euro-
pa. 
A questão fulcral a que temos de 
responder, sem estados de alma, 
é a seguinte: há vagas a menos 
ou candidatos  a mais?
A ACSS e aqueles que querem 
entrar, como é o vosso caso, exi-
gem mais vagas, ‘custe o que 
custar’ e até tentam inventar va-
gas. Os que já entraram exigem 
menos vagas e afirmam que, em 
muitas especialidades, já não 
conseguem fazer uma formação 
de qualidade.
Alguns Hospitais querem me-
nos vagas, para não pagar mais 
salários. Outros querem mais 
vagas, para terem ‘carne para 
canhão’, frágil, barata, pouco 
experiente, alguns ameaçando 
e quase escravizando os médi-
cos Internos para preencherem 
escalas de urgência deficitárias 
e trabalharem até à exaustão, 
sem folgas, colocando em cau-
sa a qualidade da formação, a 
segurança dos doentes, a saúde 
mental e a estabilidade familiar 
dos jovens médicos!
Contratar médicos em regime 
de prestação de serviços fica um 
pouco mais caro, e nem sempre 
são melhores, e os mais velhos 
e experientes deixaram de es-
tar disponíveis, ao abrigo da 

Lei, devido à remuneração de 
empregada doméstica que rece-
bem. Não é por acaso que as ur-
gências estão no caos que estão 
e o Ministério da Saúde conhece 
as razões e as soluções do pro-
blema, mas não o resolve, devi-
do ao extremo desespero orça-
mental. Por causa destes abusos, 
mais ou menos generalizados, o 
CNIM e a Ordem dos Médicos 
elaboraram um ‘Regulamento 
do Interno no Serviço de Ur-
gência’, para evitar os excessos 
praticados em alguns hospitais 
por administradores sem escrú-
pulos, alguns dos quais médicos 
que já esqueceram o Juramento 
de Hipócrates, transformando-
-se em despersonalizados co-
missários políticos.
É incrível como colocar um li-
mite máximo ao trabalho formal 
dos médicos internos em 58h/
semana levou alguns hospitais 
a enfrentarem enormes dificul-
dades para o preenchimento das 
suas escalas de urgência interna 
e externa, acabando por obrigar 
a Ordem a intervir em vários de-
les, em defesa dos jovens médi-
cos e da qualidade assistencial. 
O rol de queixas que recebemos 
dos médicos Internos é imenso.
Levantou alguma polémica aca-
bar com os violentos turnos de 
24h de trabalho, o que é extraor-
dinariamente surpreendente, 
porque a profissão médica é a 
única que se auto-desvaloriza 
e parece achar normal traba-
lhar duramente 24h seguidas, 
ou mais (muito mal remunera-
das...), depreciando as exigên-
cias, dificuldades, stress, res-
ponsabilidade e consequências 
negativas na sua própria saúde 
e bem-estar e na segurança dos 
doentes! Nem consigo encon-
trar explicação... Os pilotos e os 
motoristas não aceitam turnos 
de 24h! Caros Colegas, é uma 

desnecessária, anti-fisiológica, 
perigosa e por vezes mortal es-
tupidez trabalhar 24h seguidas. 
Nunca aceitem fazê-lo.
Voltando às vagas de especia-
lidade: o papel da Ordem dos 
Médicos não é satisfazer nem 
os que querem mais vagas nem 
os que querem menos vagas, é 
abrir o máximo número de va-
gas possível em locais onde seja 
exequível proporcionar uma for-
mação de qualidade aos futuros 
internos e especialistas. É esta a 
indicação dada aos Colégios das 
especialidades. Todavia, é fácil 
perceber e não carece de mais 
explicações, que é impossível 
abrir vagas para todos os can-
didatos que acabam medicina 
em Portugal e para todos os que 
vêm do estrangeiro, um número 
continuamente crescente.
Perante este panorama, a ques-
tão é para que se abrem vagas 
nas Escolas Médicas acima da 
capacidade de formação pré e 
pós-graduada? Qual é a estra-
tégia dos Ministérios da Saúde 
e da Educação? Qual a razoabi-
lidade desta decisão, num país 
que, de acordo com os dados 
mais recentes, é o quarto país da 
OCDE, ex aequo, com mais médi-
cos e o terceiro país que forma 
anualmente mais médicos por 
100000 habitantes? Nós temos 
mais médicos, em termos rela-
tivos, que a Alemanha, a Suíça, 
França, Reino Unido, Holanda, 
Espanha, Bélgica, etc.. Portugal 
tem 4,3 médicos no activo/1000 
habitantes e a média da OCDE é 
de apenas 3,3 médicos/1000 ha-
bitantes.
Além do mais, desde há vários 
anos que estamos a formar mé-
dicos especialistas a um ritmo 
muito superior ao número dos 
médicos que se reformam. Por 
exemplo, nos anos de 2015 e 
2016 reformaram-se, no total, 
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678 médicos, 2318 terminaram 
a especialidade e 3245 iniciaram 
a especialidade! Se quisermos 
falar só da Medicina Geral e Fa-
miliar, podemos dizer, porque 
é verdade, que nos próximos 10 
anos se formarão mais de 4600 
Médicos de Família (MF), pelo 
que o sistema de saúde contará 
com um superavit de 1600 MF, 
um valor muito acima das ne-
cessidades do país. A partir de 
2025 as reformas anuais de MF 
andarão abaixo de 100, mas con-
tinuaremos a formar mais de 
450 novos MF por ano. O exces-
so é evidente, pelo que milhares 
terão de emigrar. São números 
impressionantes e que demons-
tram que Portugal está a formar 
médicos que ultrapassam as ne-
cessidades nacionais. 
Sejamos claros: a falta de ho-
ras de trabalho médico no SNS 
deve-se à mesma razão porque 
faltam enfermeiros, farmacêu-
ticos, assistentes operacionais e 
técnicos, etc., no SNS. NÃO HÁ 
FALTA DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE EM PORTUGAL, IN-
CLUINDO MÉDICOS, O QUE 
FALTA É DINHEIRO PARA OS 
CONTRATAR para o SNS, com 
grave prejuízo dos doentes. Só 
nos últimos quatro anos emi-
graram mais de 1500 médicos, 
INCLUINDO MUITOS MÉDI-
COS DE FAMÍLIA E ANESTE-
SISTAS, à procura de melhores 
condições de trabalho, de remu-
neração e de vida. Em Portugal 
os médicos especialistas são pa-
gos a oito euros líquidos/hora. 
Alguém estranha que emigrem?
Se queremos mais médicos no 
SNS, é imprescindível que o ac-
tual Ministério da Saúde tome 
medidas concretas que com-
pensem e tornem minimamen-
te atractiva a difícil, dura e mal 
remunerada carreira médica pú-
blica.

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 ex-
cesso de alunos e de internos, e 
estamos a formar médicos muito 
acima das necessidades do país, 
que até está a perder popula-
ção de forma rápida. Médicos 
que não terão outra alternativa 
profissional para além da emi-
gração, o que representa um tre-
mendo desperdício económico e 
de cérebros.
Desde 2006, o número de vagas 
para o internato da especialida-
de, realmente preenchidas, evo-
luiu sempre em crescendo, pas-
sando das então 894 para as 1676 
de 2016. A Ordem deu sempre 
mais capacidades formativas do 
que aquelas que foram preen-
chidas, com excepção dos dois 
anos transactos. Actualmente há 
cerca de 9000 internos no SNS, 
um número sempre a subir, in-
cluindo o Ano Comum! Onde 
querem colocar mais internos? 
O exemplo da Cirurgia Geral 
é gritante, pois muitos já nem 
conseguem efectuar o núme-
ro de cirurgias suficiente para 
cumprir o programa do inter-
nato!
Que fique claro que não há va-
gas a menos, o problema é que 
há candidatos a mais. Caros Co-
legas, culpem anteriores Gover-
nos, que têm responsabilidades 
efectivas, não a Ordem dos Mé-
dicos, e insistam na correcção 
da lei e na redução do numerus 
clausus. 
Sublinhe-se que a OM não pede 
um tratamento de favor, exige 
apenas o mesmo que acontece 
com todos os restantes cursos, 
cujos numerus clausus estão de-

finidos de acordo com as suas 
capacidades formativas, mes-
mo naqueles que também têm 
notas elevadas de candidatura, 
como é o caso de várias enge-
nharias; explico, medicina é o 
único curso negativamente dis-
criminado, é o único curso em 
que o numerus clausus está po-
liticamente estabelecido muito 
acima das capacidades forma-
tivas pré e pós-graduadas! Es-
tamos a treinar jovens médicos 
nos nossos doentes para depois 
os exportarmos, o que levanta 
sérias questões éticas e não faz 
sentido nenhum.
Regressemos brevemente à po-
lítica de Saúde. O grande de-
safio que se coloca a todos os 
países é controlar os gastos em 
saúde ao mesmo tempo que se 
expande a prestação de cuida-
dos e se melhora a Qualida-
de. Como refere o relatório da 
Gulbenkian sobre o Futuro da 
Saúde em Portugal, e alguns 
responsáveis esquecem, “a de-
ficiente qualidade dos cuidados 
de saúde não é apenas má para 
os doentes, já que é também 
muito cara”.
A aposta tem de ser na qualida-
de, na transparência, no mérito, 
no rigor, no envolvimento cons-
trutivo de todos os parceiros, 
na promoção da literacia em 
saúde, na prevenção das doen-
ças crónicas, que consomem 
80% do orçamento da Saúde, 
na utilização de uma política 
fiscal inteligente que ponha a 
contribuir para o financiamento 
do SNS aqueles que consomem 
gordura, sal ou açúcar em ex-
cesso (pois também irão con-
sumir mais recursos e originar 
mais gastos em saúde e em se-
gurança social), na prossecução 
e concretização da reforma dos 
CSP, na reorganização da rede 
hospitalar, de cuidados con-

ed i t o r i a l
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tinuados e de cuidados palia-
tivos, na fusão das ARS com a 
ACSS, na aposta na eficiência e 
na criação de valor.
São estes os caminhos que a 
Ordem dos Médicos privile-
gia para o futuro da saúde em 
Portugal. Sabemos o que deve 
ser feito e como pode ser feito 
e estamos disponíveis para co-
laborar com todos os Governos. 
Também sabemos o que deve ser 
feito para aumentar o PIB portu-
guês e, assim, poder melhorar 
o financiamento do SNS, e la-
mentamos que ninguém tenha 
perguntado aos portugueses se 
preferem mais 10 euros por mês 
nas suas pensões, cuja justiça 
não contestamos, ou se preferem 
ter cuidados de saúde de quali-
dade quando deles necessitam; 
é que actualmente, falemos com 
verdade, o SNS não responde às 
necessidades em saúde dos por-
tugueses mais pobres. É triste.
Propusemos muito mais, sem-
pre fundamentadamente, mas 
não vou alongar-me. Neste âm-
bito, permitam-me fazer-vos um 
único e particular pedido: nunca 
consintam que nada nem nin-
guém limite o direito dos doen-
tes a terem acesso a uma medici-
na de Qualidade. Nunca tenham 
medo de defender a Qualidade 
da Medicina e, sempre que ne-
cessário, recorram à OM. Sejam 
os Provedores e a Voz dos vos-
sos doentes! É sobre o somatório 
de todas as vossas intervenções 
individuais que se erguerá a 
qualidade do SNS. Os Doentes 
agradecerão.
Poderão alguns de vós pergun-
tar, e se não houver recursos 
financeiros? E se não houver al-
ternativas?
Caros Colegas, parafrasean-
do o Prof. Adriano Moreira, há 
sempre alternativas! Sobretudo 
num país que já deixou falir três 

bancos impunemente, perante a 
cegueira corrupta dos regulado-
res, num país que não fez uma 
verdadeira reforma do Estado, 
porque afectaria os interesses 
dos instalados no poder, num 
país que não altera o modelo de 
governação partidocrático que 
levou o país à bancarrota, num 
país que não investe na preven-
ção da Saúde, num país que até 
os administradores hospitalares 
partidariza, etc., etc.. Há muitas 
alternativas e há muito a fazer. 
Sugiro, entre outros exemplos, 
que leiam o livro “O país que 
não resgatou os seus bancos”, de 
Marc-Pierre Dylan, que descre-
ve a notável experiência islande-
sa, vencendo a batalha contra os 
credores no tribunal de Haia.
E mais não digo, não porque não 
me apetecesse, como calcularão, 
mas porque hoje é dia de festa, 
da vossa festa solene, o dia do 
emocionante, frisante e histó-
rico Juramento de Hipócrates 
e da vossa entronização deon-
tológica como Médicos, um dia 
que esta chuva quase diluviana 
transforma simbolicamente no 
vosso baptismo profissional e 
que espero que seja um dos dias 
mais marcantes da vossa vida 
médica.
O melhor conselho que posso 
e tenho a obrigação de vos dar 
neste dia é que leiam o novo 
Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos com muita atenção 
e que o pratiquem todos os dias 
com consciência. Está lá o essen-
cial da forma como a profissão 
médica deve ser exercida. O 
Código Deontológico é o vosso 
cinto de segurança nesta longa e 
atribulada viagem da medicina.
Sereis confrontados com si-
tuações que conflituam com a 
Deontologia médica, em nome 
das ‘liberdades individuais’. 
Todavia, mesmo considerando 

o indisputável valor da liberda-
de individual de decisão, que 
quando não colide com os va-
lores e as regras sociais se deve 
respeitar por princípio, embora 
a lei já a constranja de múltiplas 
formas, a verdade é que, quando 
há um conflito inconciliável de 
valores, devem prevalecer intac-
tos os pilares centrais dos valo-
res da Sociedade, do edifício do 
Direito e dos princípios milena-
res da Medicina, porque, esses 
sim, constituem a única salva-
guarda do direito das pessoas à 
vida e a uma vida que cumpra 
com dignidade os preceitos da 
Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos.
Finalmente, porque os médicos 
nem sempre lhe dão a justa e 
devida importância, recordo-
-vos que a maior ameaça global 
à Saúde no séc. XXI são as al-
terações climáticas produzidas 
pelo homem, nas suas múltiplas 
consequências! Além de balsâ-
micos, sejam também médicos 
ecologistas.
E, por fim, vou terminar. 
Parabéns a todos e, porque é 
particularmente merecido, pa-
rabéns também aos vossos emo-
cionados e orgulhosos pais, 
mães, famílias e amigos! 
Nunca olvidem o tão especial 
dia de hoje e o Juramento de 
Hipócrates, tenham um óptimo 
2017 e façam dos vossos doentes 
pessoas felizes!
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Acesso a dados clínicos
Resposta a pedidos feitos diretamente pelas seguradoras 
A matéria do acesso aos dados clínicos é muito discutida pelas seguradoras, a CADA e a CNPD. Em consonân-
cia com esta última e no sentido de defender a efetiva vontade dos doentes, na dimensão de que as declarações 
negociais impõem por parte das seguradoras uma informação e um esclarecimento cabal para o consentimento 
de acesso que é assinado nos contratos de seguro, a síntese constante do documento que reproduzimos em 
seguida é aquela que, no entender do departamento jurídico da Ordem dos Médicos, tem sustentação: “Se a 
autorização de acesso não for destacada/autonomizada do restante texto do contrato e especificamente expli-
cada não teremos garantias de que a vontade do segurado é livre e clara no que respeita ao acesso a dados da 
intimidade da sua vida privada do segurado face à Companhia de Seguros”, salienta o consultor jurídico.
Os médicos são repetidamente interpelados por seguradoras para que lhes sejam fornecidos directamente ele-
mentos clínicos de um seu segurado.
A muitos desses pedidos não é junta qualquer declaração de autorização para o acesso a dados clínicos nem 
delimitada a informação solicitada.
Embora seja matéria controversa entendemos que, face ao dever de segredo que tem como objectivo fundamen-
tal a defesa da intimidade da vida pessoal do doente, a posição a tomar pode sintetizar-se do seguinte modo:         

1. As informações clínicas podem ser fornecidas directamente aos médicos das seguradoras desde que a 
solicitação da companhia de seguros se faça acompanhar de uma declaração de autorização de fornecimento 
de dados clínicos, assinada pelo doente;
2.	 A	declaração	referida	em	1.	tem	de	ser	suficientemente	autonomizada	por	forma	a	que	se	possa	presumir	
que o segurado deu o consentimento para o acesso de modo esclarecido e consciente;
3. Não sendo fornecida a aludida autorização expressa de acesso não poderá ser veiculado qualquer dado 
clínico	atento	o	dever	de	sigilo	profissional	a	que	os	médicos	estão	vinculados.

 O Consultor Jurídico, Paulo Sancho 
   2016-09-01

in f o rmaçãoi

Instruções aos autores da Revista da OM
A ROM aceita para publicação artigos de opinião sobre temas da atualidade, ética, deontologia, etc. Os artigos devem ser enviados por email, em 
documento word, para paula.fortunato@omcne.pt. Como instruções aos autores, reproduzimos os comentários que foram encaminhados à ROM 
por H. Carmona da Mota: 
“Amigos, antes de escrever algo, leiam: Le Carré reconhece que foi nos serviços secretos britânicos que aprendeu a escrever: “A instrução mais 
rigorosa sobre como escrever em prosa que alguma vez recebi (...) veio dos agentes seniores com estudos clássicos no último andar da sede do MI5 
(...) que liam os meus relatórios com um pedantismo deleitado, manifestando desprezo pelas minhas orações incompletas e pelos meus advérbios 
desnecessários e riscando as margens da minha prosa chã com comentários como: redundante – omita – justifique – vago – quer realmente dizer 
isto? Nenhum editor que encontrei desde então foi alguma vez mais exigente ou teve tanta razão" – in Revista Expresso 15-10-2016.

"Não sei…não percebi… não pude perceber
o que o senhor doutor acaba de dizer!...
Fallava assim… diffícil … treta arevezada,
a que eu cá, francamente, não’stou acostumada!..."
José Bruno Tavares Carreiro - Uma véspera de feriado; Récita dos quintanistas, U. Coimbra 1904
https://archive.org/stream/umavesperadefer00carrgoog#page/n115/mode/1up
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A OM interpelou, por carta, ao Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na sequência 
das intervenções feitas por Pedro Ribeiro da Silva, da Direcção Geral da Saúde, num programa 
de televisão, questionando algumas das afirmações aí proferidas, nomeadamente a “equiparação” 
dos terapeutas das TNCs aos médicos. Reproduzimos em seguida essa carta para a qual, apesar 
da insistência da OM, ainda não houve qualquer resposta.

Carta ao Ministro da Saúde 
a propósito das TNCs

Assunto: TNCs
Chamamos a atenção de V. Exa. 
para este programa de televisão, em 
que o Dr. Pedro Ribeiro da Silva re-
presenta a Direcção Geral da Saúde 
e, por conseguinte, o Ministério da 
Saúde.
http://www.rtp.pt/noticias/pais/dire-
cao-geral-de-saude-concorda-com-te-
rapeutas-na-isencao-do-iva_v935518

Relativamente às surpreenden-
tes afirmações do Dr. Pedro Ri-
beiro da Silva entendemos co-
locar a V. Exa., formalmente, as 
seguintes questões:
1 – Que “outro tipo de cientifi-
cidade” têm as terapêuticas não 
convencionais e qual é esse “tipo 
de cientificidade”? Quantas 
‘cientificidades’ existem? Fica 
fora da noção de eficácia versus 
placebo que é prática da medici-
na? O Dr Pedro Ribeiro da Silva, 
ao não discriminar, incluiu to-
das as práticas das TNCs na afir-
mação produzida. Esta matéria, 
pela imagem de outra ‘ciência’ 
que foi transmitida e creditada 
pela DGS para a população, não 
pode ser silenciada e tem obriga-

toriamente de ser pormenoriza-
da, fundamentada e explicada. 
Aguardamos.
2 – Se “não nos compete a nós 
analisar a cientificidade dessas 
áreas”, compete a quem? Aos 
seus próprios órgãos de classe, 
com claros conflitos de interes-
se? Posição oposta tem o Gover-
no, e muito bem, quando à me-
dicina científica, que escrutina 
através de órgãos independen-
tes da classe médica e da indús-
tria farmacêutica. Porquê e qual 
a fundamentação da dualidade 
de critérios?
3 – Em nome da Saúde Públi-
ca, a Direcção Geral da Saúde e 
o Ministério da Saúde não têm 
a obrigação de garantir a segu-
rança e eficácia, confirmadas 
cientificamente, de todas as ac-
tividades em saúde desenvolvi-
das em território nacional, para 
protecção das pessoas? Têm, ou 
não têm?
4 – Conforme consta do seu Por-
tal, e a isso está obrigada, recor-
damos que a DGS “desenvolve a 
sua missão de acordo com o … 
rigor Científico e Ético nas De-

iinformação

cisões em Saúde - Decisões de 
Saúde tomadas com base nos 
melhores conhecimentos exis-
tentes em termos científicos e 
de aplicação do conhecimento, 
e livres de quaisquer interesses 
que não sejam o serviço público 
em Saúde”. Em que patamar e 
coerência se coloca o “rigor cien-
tífico e ético” da DGS ao afirmar, 
e não desmentir, que “não nos 
compete a nós analisar a cienti-
ficidade dessas áreas”? Porque 
não compete? São práticas so-
mente reguladas pelo mercado 
– oferta/procura? Está a DGS a 
actuar com “rigor científico e 
ético”, ou este protesto de “ri-
gor científico e ético” por parte 
da DGS não é para levar a sério 
em nenhuma circunstância? 
5 – Conforme consta do seu 
Portal, entre outras atribuições, 
a DGS tem como missão “Emi-
tir normas e orientações, quer 
clínicas quer organizacionais”. 
Com a activa colaboração da 
Ordem dos Médicos, a DGS tem 
emitido e auditado Normas de 
Orientação Clínica para a prá-
tica médica. Em resposta a uma 
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questão da jornalista, “os tera-
peutas são equiparados aos mé-
dicos?”, o Dr. Pedro Ribeiro da 
Silva responde “sim” e elabora 
um longo raciocínio com base 
na Lei 45/2003 para o justificar. 
Nesse caso, o Ministério da Saú-
de confirma que os terapeutas 
são equiparados aos médicos e, 
se sim, pode indicar quais são 
os seus órgãos disciplinares? A 
DGS também vai elaborar Nor-
mas de Orientação Clínica para 
as TNCs?
6 – O Dr Pedro Ribeiro da Silva 
foi mandatado pela DGS/Minis-
tério da Saúde para afirmar que 
os terapeutas não convencionais 
não devem pagar IVA?

7 – Tem o Dr Pedro Ribeiro da 
Silva condições para continuar 
a trabalhar na DGS e a repre-
sentar o Estado na coordenação 
do Conselho Consultivo para 
as TNCs, cujos trabalhos se têm 
arrastado indefinidamente por-
que o Dr Pedro Ribeiro da Silva 
não queria que os seus membros 
assinassem uma declaração de 
conflito de interesses, entre ou-
tras questões?
8 – Todos os membros do Con-
selho Consultivo das TNCs 
reúnem condições, científicas, 
técnicas e curriculares para faze-
rem parte desse Conselho?
Aguardamos uma resposta rá-
pida do Ministério da Saúde a 

estas sensíveis questões, que 
naturalmente não deixaremos 
cair no esquecimento, e reafir-
mamos a total disponibilidade 
e empenho da Ordem dos Mé-
dicos para continuar a colaborar 
da regulamentação das TNCs, 
em defesa da Saúde Pública, até 
porque sabemos que entre os te-
rapeutas não convencionais há 
quem pugne pelo rigor científi-
co e ético.

Com os mais cordiais cumpri-
mentos

José Manuel Silva, 
Bastonário da Ordem 
dos Médicos

in f o rmação

Informação dos Colégios em www.ordemdosmedicos.pt
Publicámos no site nacional da Ordem dos Médicos diversos documentos nas áreas reservadas aos 
Colégios das Especialidades, entre os quais: os critérios de Idoneidade e capacidade formativa e as-
sistencial em Neuropatologia, a grelha das provas curriculares de Anestesiologia e informação sobre 
estágios opcionais desta especialidade, os critérios de idoneidade formativa do Colégio de Cirurgia 
Pediátrica, o parecer do Colégio de Saúde Pública sobre estratégia vacinal para a tuberculose, o pa-
recer do Colégio da Especialidade da Psiquiatria da Infância e da Adolescência sobre o tratamento 
da perturbação de hiperatividade e défice de atenção, diversos documentos de MGF, nomeadamente 
orientações para elaboração de currículo e grelhas de avaliação (publicámos grelhas de outras es-
pecialidades, nomeadamente Medicina Intensiva); programa de formação em Neuropatologia (in-
cluindo toda a informação sobre os diferentes períodos de aprendizagem, consoante o recrutamento 
se fizer da área clínica ou da área morfológica. Um questionário do Colégio de Medicina Física e de 
Reabilitação que visou auscultar a opinião dos especialistas sobre o SCD-MFRA e a metodologia a 
defender no âmbito do grupo de trabalho a que se refere a  Portaria 252/2016 e o mapa de capacidades 
formativas atualizado.

Critérios de admissão à subespecialidade 
de Ginecologia Oncológica
Um Ginecologista Oncológico é um ginecologista-obstetra que adquiriu formação específica e possui 
reconhecidas capacidades clínicas e técnicas nesta área da especialidade e que a ela dedica mais de 
metade do seu tempo de atividade profissional. Os critérios de admissão também incluem: inscrição 
no Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, atividade clínica regular em serviço/uni-
dade com autonomia funcional e de referenciação de doentes com patologia oncológica ginecológica, 
curriculum clinico, cirúrgico, de investigação, e outros fatores de valorização profissional na área da 
oncologia genital e ou mamária, ser er ou ter sido responsável por unidade com autonomia funcio-
nal e de referenciação para doentes com patologia oncológica genital e ou mamária, devidamente 
comprovados, entre outros critérios. No site nacional da OM, na área do Colégio da Especialidade, 
encontra-se o descritivo de todos os critérios bem como a respetiva valorização, documentação neces-
sária, grelha classificativa, modelo de requerimento, etc.
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O Jornal de Notícias publicou no dia 25 de Setembro uma notícia com o título: “Viveu 43 anos 
em cadeira de rodas por erro de diagnóstico”. Como se pode ler na resposta que o mesmo jornal 
publicou dia 14 de novembro e que reproduzimos em seguida, o título do artigo poderia, e de-
veria, ter sido: “’Milagre’ da Medicina põe a andar doente que estava há 43 anos em cadeira de 
rodas”, pois, como foi explicado nesse mesmo artigo de direito de resposta: "não houve qualquer 
erro médico, uma vez que o diagnóstico inicial não poderia ser o que foi feito mais tarde, já que 
na época não havia os meios para diagnosticar a doença. Quando estes passaram a existir, uma 
médica portuguesa, a trabalhar num hospital público português, fez o correto diagnóstico, instituiu 
a terapêutica devida... e deu-se o milagre da evolução da Medicina!... E o doente andou".

Erro médico, não! 
Evolução científica da Medicina

O Jornal de Notícias publicou, na 
sua edição de 25 de Setembro pas-
sado a notícia, que fez manchete, 
com o seguinte título: “Viveu 43 
anos em cadeira de rodas por erro 
de diagnóstico”. 
Nessa notícia relatava-se o caso 
de um doente que esteve durante 
anos necessitado de uma cadeira 
de rodas para se locomover, tendo, 
depois, recuperado a marcha gra-
ças à instituição de medicação com 
um fármaco usualmente prescrito 
para o tratamento da asma. 
O título da notícia era, clara e deli-
beradamente, errado e sensaciona-
lista, pois bastava interpretar cor-
retamente o texto da notícia publi-
cada, bem como os esclarecimen-
tos que atempadamente a Ordem 
dos Médicos enviou ao jornalista, 
para que os responsáveis editoriais 
do jornal – em obediência ao Có-
digo Deontológico dos Jornalistas 

– tivessem construído outro título.
Diz o Código Deontológico: “O 
jornalista deve relatar os factos 
com rigor e exatidão e interpretá-
-los com honestidade. (...) O jorna-
lista deve combater a censura e o 
sensacionalismo”.

O caso explica-se em poucas 
linhas:
Um doente foi, com os conheci-
mentos e exames médicos que ha-
via disponíveis à época, diagnos-
ticado como portador de uma de-
terminada patologia, para a qual 
não havia cura, nem diagnóstico 
exacto, sendo mantido em con-
trolo. Mais tarde, fruto do natural 
evoluir do conhecimento cientí-
fico médico, foi possível, através 
de novos exames de diagnóstico, 
conseguir identificar a alteração 
genética responsável pela doença. 
E, depois disso, foi possível partir 

iinformação

para a instituição do tratamento. 
O doente em causa, fruto da eleva-
da valia técnico-científica de uma 
médica portuguesa, viu o seu caso 
corretamente diagnosticado e o 
tratamento corretamente instituí-
do, com excelentes resultados.
Assim, não houve qualquer erro 
médico, uma vez que o diagnósti-
co inicial não poderia ser o que foi 
feito mais tarde, já que na época 
não havia os meios para diagnos-
ticar a doença. Quando estes pas-
saram a existir, uma médica por-
tuguesa, a trabalhar num hospital 
público português, fez o correto 
diagnóstico, instituiu a terapêuti-
ca devida... e deu-se o milagre da 
evolução da Medicina!... E o doen-
te andou.
O título do artigo poderia e deve-
ria ter sido: “’Milagre’ da Medici-
na põe a andar doente que estava 
há 43 anos em cadeira de rodas”.
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A sessão solene de abertura do 19º Congresso Nacional de Medicina e 10º Congresso Nacional 
do Médico Interno contou com a presença de Edson Oliveira, CNMI, Jaime Teixeira Mendes, pre-
sidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos (OM), Lurdes Gandra, do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, José Manuel Silva, bastonário da OM, Carlos Cortes, presidente do Conselho Regional do 
Centro da OM e Luís Filipe Menezes, vice-reitor da Universidade de Coimbra.
Carlos Cortes, presidente do 
Conselho Regional do Centro da 
OM e presidente executivo do 19º 
Congresso Nacional de Medicina 
e 10º Congresso Nacional do Mé-
dico Interno, justificou o tema es-
colhido para este congresso com 
a sua permanente atualidade 
pois “os médicos têm a preocu-
pação constante com o saber ensi-
nar e saber aprender”. “Vivemos 
tempos conturbados com uma 

crise com impacto económico e 
social que muito tem afetado a 
Saúde, provocando dificuldades 
aos doentes e aos profissionais”. 
Entrando no tema da formação, 
Carlos Cortes recordou que “o 
planeamento em saúde em Por-
tugal tem sido desastroso: temos 
perto de 50 mil médicos e 12 mil 
estudantes nas faculdades. Se 
antes o problema foi, por via do 
mau planeamento de recursos 

humanos, a falta de médicos, no 
futuro será a falta de capacidade 
para absorver todos os médicos 
que estamos a formar”. Sobre a 
qualidade da formação, salien-
tou como os médicos não defen-
dem “o facilitismo”, mas antes a 
qualidade, o que se reflete, por 
exemplo, no facto de nenhum 
médico pretender o fim do ano 
comum. “A exigência que colo-
camos na nossa formação tem 

Sessão de abertura
Desafio ao MS: 
aposte no futuro dos cuidados de saúde, 
investindo hoje na formação!

ac tua l idadea
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reflexos importantes na mesma. 
A formação médica portuguesa 
é reconhecida internacionalmen-
te” e tem sido pioneira na incor-
poração de algumas das diretri-
zes de qualidade nos programas 
de formação. Sobre o tipo de 
formação que a OM considera 
essencial, recordou que “a parte 
assistencial é muito importante 
mas não podemos esquecer a hu-
manização”, fator que pode não 
estar explícito nos programas de 
formação nem nos livros cientí-
ficos mas que é fundamental na 
medicina. “Nos últimos anos o 

Ministério da Saúde (MS) tem 
assumido uma total desrespon-
sabilização no que se refere à 
formação deixando essa tarefa 
para a Indústria Farmacêutica”, 
o que, segundo Carlos Cortes, 
tem que ser revertido pois “neste 
momento, em plena crise, são os 
internos que, com grandes difi-
culdades, pagam a sua forma-
ção”. Recorrendo ao exemplo eu-
ropeu, salientou como em França 
os hospitais são dotados de um 
orçamento específico para a for-
mação dos seus médicos. Neste 
enquadramento, Carlos Cortes 

lança o desafio ao Ministério 
da Saúde para que “faça uma 
aposta no futuro dos cuidados 
de saúde, investindo hoje na for-
mação médica”: “o futuro não se 
faz só com palavras, faz-se com 
ações concretas. (…). Pensar hoje 
na formação é assegurar o futuro 
da Saúde”, concluiu.
Edson Oliveira, coordenador do 
Conselho Nacional do Médico 
Interno, falou da importância de 
se fazer um congresso nacional 
de medicina em que o tema seja 
precisamente a formação; “Te-
mos o dever hipocrático de ensi-
nar e de aprender” e só no cum-
primento desses deveres é pos-
sível ao médico cumprir outro 
dever hipocrático: “tratar com 
qualidade os seus doentes”. Mas, 
“em consequência de um nume-
rus clausus excessivo e da conse-
quente avalanche na formação 
pós-graduada, a qualidade tem 
sido posta em causa”. “Não po-
demos olhar só para números”, 
alertou, “estamos a formar pes-
soas para tratar pessoas”. Embo-
ra o internato em Portugal seja 
tido como modelo para muitos 
países europeus, facto que pro-
voca natural orgulho em todos 
os envolvidos, os receios quanto 

Carlos Cortes José Manuel Silva

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde - Fernando Araújo
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ao futuro estiverem patentes nas 
intervenções, nomeadamente na 
de Edson Oliveira, que terminou 
a sua formação como interno 
uma semana antes deste congres-
so. “Na formação médica tem 
que haver tempo para aprender 
e, para aprender, tem que haver 
tempo para estudar”, salientou, 
recordando que nos EUA, onde 
há um grau de exigência também 
muito elevado, existe a alocação 
específica de tempos para estudo 
(o que inclui ler e escrever arti-
gos, por exemplo).
O vice-reitor da Universidade 
de Coimbra, Luís Filipe Mene-
zes, quis deixar uma mensagem 
de esperança aos jovens: “temos 
que ser otimistas mesmo nos mo-
mentos difíceis”, e referiu a hon-
ra da universidade ao acolher 
este encontro.
José Manuel Silva, bastonário da 
OM, referiu na sua intervenção a 
importância de haver mais médi-
cos que aceitem servir a Saúde e o 
país ocupando cargos políticos e 
convidou os colegas a refletirem 
sobre “a obrigação dos médicos 
darem o seu contributo”. Refe-
rindo-se à “multidimensionali-
dade do médico”, alertou para 
a necessidade de, desde o pri-

meiro ano da universidade, ser 
dada atenção a questões como a 
investigação. Ainda no contexto 
das várias dimensões do médi-
co, salientou que se “há pessoas 
que têm características inatas de 
comunicação e humanismo”, tal 
facto não invalida que “todas es-
sas dimensões podem e devem 
ser ensinadas e trabalhadas”, 
quer no curso de medicina quer 
ao longo da vida. José Manuel 
Silva referiu a manutenção de 
reuniões regulares com o Minis-
tério da Saúde que permitem al-
gum otimismo quanto ao futuro 
pois há “um clima de diálogo” 
que se reflete por exemplo na lei 
dos atos em saúde para a qual 
se “juntaram todas as profissões 
auto-reguladas da saúde que 
tratam seres humanos”, o que é 
“um sinal emblemático de que 
o atual Ministro da Saúde con-
seguiu implementar o diálogo”. 
Apesar de alguma controvérsia 
em torno desta lei, José Manuel 
Silva foi perentório: “não faria 
sentido que as terapêuticas não 
convencionais estivessem incluí-
das nesta lei dos atos em saúde”. 
“A formação médica está intima-
mente relacionada com as saídas 
profissionais (…) mas não esta-

mos preocupados com a empre-
gabilidade, pois todos os médi-
cos portugueses conseguem em-
prego na Europa ou em qualquer 
lugar do mundo”, sublinhou, 
numa alusão ao reconhecimen-
to internacional da qualidade 
da formação que se faz em Por-
tugal. “A nossa preocupação é a 
qualidade da formação e a utili-
dade do investimento que se faz 
nessa área”, pois não faz sentido 
investir na formação de médicos 
que vão em seguida emigrar. “É 
necessário diálogo, confronto de 
ideias e planificação de recursos 
humanos a médio e longo prazo. 
(…) Não fazer qualquer planea-
mento não é uma atitude digna 
de um governante”. Quanto ao 
futuro próximo, o bastonário da 
OM não tem dúvidas de que não 
será muito positivo: “vamos ter 
mais dificuldades no exercício da 
medicina, mais dificuldades em 
repor equipamentos e em atua-
lizar tecnologias”, dimensões 
que também fazem com que os 
médicos procurem outros cami-
nhos profissionais. “Não se es-
pere que os jovens especialistas 
fiquem a trabalhar onde não têm 
condições”. Quanto aos proble-
mas emergentes, “a reposição 

ac tua l idade
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do pagamento justo das horas 
extraordinárias irá resolver parte 
dos problemas”, nomeadamente 
nas regiões mais periféricas. Ou-
tro exemplo do clima de diálogo 
que foi referido foram as conver-
sações “que estão a decorrer com 
o Ministério da Saúde para que 
a lei do licenciamento das unida-
des de saúde não reduza os pres-
tadores privados a três oligopó-
lios”. Reconhecendo que o futuro 
é desafiante, José Manuel Silva 
alertou os jovens para a impor-
tância do associativismo. “Têm 
que dispor do vosso tempo para 
lutarem pelos vossos interesses 
legítimos e pelos interesses dos 
doentes”. “Que sejamos cada 
vez mais rigorosos na avaliação 
da tecnologia científica mas que 
sejamos igualmente exigentes 
com as tecnologias não conven-
cionais”, acrescentou, numa alu-
são à necessidade de exigência 
de comprovação científica para 
todas as tecnologias. “Não pode 
haver uma dicotomia na avalia-
ção da prestação de cuidados. O 
placebo é ciência. Uma aborda-
gem holística do doente é ciên-
cia. (…) O médico deve ter em 
conta – e usar – o efeito placebo 
da bata branca”. Em conclusão, 
após referir a importância do ano 
comum para a preparação dos jo-

vens médicos, José Manuel Silva 
acrescentou uma nota de otimis-
mo quanto ao futuro: “o atual 
Ministério da Saúde tem tratado 
com grande respeito a qualidade 
da formação médica em Portu-
gal”.
Fernando Araújo, secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde co-
meçou por falar do contexto 
em que hoje se exerce medici-
na, nomeadamente os avanços 
científicos e tecnológicos e uma 
população cada vez mais infor-
mada, da evolução, da procura 
crescente de serviços de saúde 
e da necessidade de promover a 
eficiência. Mas a ciência pode ser 
“atordoada com a burocracia” e 
com isso perder-se o humanis-
mo, reconheceu. Um “recurso 
fundamental sem o qual os ser-
viços de saúde não existem” são 
“os profissionais com compe-
tência técnica e motivação para 
prestar bons cuidados de saúde”. 
Referindo alguns números do 
MS, explicou que 2016 é o ano de 
contratações céleres e com maior 
número de Médicos de Família 
contratados. Sobre o necessário 
diálogo do MS com os parceiros, 
o Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde elogiou a postura da 
Ordem dos Médicos referindo 
que “para a aprovação da lei dos 

Fado ao Centro, no encerramento da sessão de abertura do 19º Congresso Nacional de Medicina

atos em saúde, a OM mostrou-se 
um parceiro que ajudou no de-
senvolvimento da lei de forma ri-
gorosa mas construtiva” e salien-
tou o contributo pessoal de José 
Manuel Silva “que deixa uma 
herança que devemos respeitar”, 
expressando o reconhecimento 
e agradecimento do Ministério 
da Saúde ao atual bastonário 
da OM, “pelo trabalho efetivo, 
umas vezes visível outras invisí-
vel”. O representante do MS re-
feriu ainda a garantia de manu-
tenção do ano comum e como os 
médicos “têm que lidar cada vez 
mais com a erosão da confiança 
dos doentes e com as questões de 
mercado, na vertente da produti-
vidade” o que tem afetado a “an-
cestral autonomia do médico” e 
concluiu: “liberdade no exercício 
da medicina só se a profissão for 
exercida como o cumprimento 
de uma missão”.
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A mesa sobre alternativas profissionais foi moderada por Alberto Sousa e partilhou experiên-
cias tão diversas como: opção pela emigração para completar a formação da especialidade 
ou após conclusão da especialidade, carreira de investigação e na indústria farmacêutica ou 
carreira política. Vários intervenientes falaram dos prós e contras de cada escolha.

Melanie Almeida 
é médica interna no Centre 
Hospitalier Universitaire 
Vaudois, na Suíça. 
Dos dados que referiu no início da 
sua intervenção realça-se o facto 
de “65% dos médicos considera-
rem emigrar quando terminarem 
a sua especialidade”, com um 
aumento da taxa à medida que o 
internato avança. Referiu igual-
mente os pedidos à OM de certi-
ficados de good standing que desde 
2009 têm aumentado e como nos 
últimos três anos emigraram 1300 
médicos. Uma das realidades que 

tem contribuído para essa situa-
ção é a situação dos jovens médi-
cos que não conseguem vaga para 
fazer o seu internato da especiali-
dade e que, em 2015, foram 114 e, 
em 2016, 158 (com 213 desistên-
cias). “Antes a emigração médica 
tinha como fundamento a reali-
zação pessoal, o enriquecimento 
curricular e a busca de melhores 
condições económicas. Agora 
acrescem a esses motivos a falta 
de vaga na especialidade e a pro-
cura de melhores condições de 
trabalho para os especialistas”. 
Sobre as hipóteses de emigração, 
explicou como os especialistas se-
niores optam por soluções como 
a Arábia Saudita, com melhor 
remuneração, enquanto que os 
jovens preferem a Europa, no-
meadamente porque o reconheci-
mento do diploma é um proces-
so muito fácil. Melanie Almeida 
enquadrou o funcionamento do 
sistema de saúde suíço, as con-
dições necessárias para fazer o 
internato nesse país (nomeada-
mente a necessidade de elaborar 
uma carta de motivação e apre-
sentação de cartas de recomenda-

ção) e explicou como se processa 
essa fase da formação: o internato 
dura de 5 a 8 anos com plano de 
formação e requisitos definidos 
pelos Colégios da Especialida-
de enquadrados numa estrutura 
muito flexível em que o interno 
pode escolher como irá cumprir 
esses requisitos. Como aliciantes 
para quem pondere uma alterna-
tiva idêntica à que escolheu, Me-
lanie Almeida refere a qualidade 
técnico científica, a possibilidade 
de enriquecimento curricular, 
condições atrativas em termos 
salariais, de carga horária, férias, 
folgas, etc. Outro fator referido 
foi a “progressão anual na carrei-
ra, com aumento automático do 
vencimento todos os anos”. Re-
conhecendo que “nem tudo são 
rosas”, esta jovem interna sugere 
que os interessados visitem o país 
de destino antes da tomada de 
decisão, que ponderem se se vão 
adaptar e que tenham em conta 
que aqui “deixamos o baixo custo 
de vida, boa qualidade de vida e 
o sistema de apoio que nos é pro-
porcionado pela proximidade de 
familiares e amigos”.

Emigração e outras alternativas profissionais
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Hugo Martins 
emigrou para o Reino Unido 
após concluir a especialidade de 
anestesiologia. 

Da sua experiência relata que, no 
ano comum, feito em São Miguel, 
“ganhava razoavelmente mas tra-
balhava 80 a 100 horas por sema-
na”. Em 2011, ouve o então pri-
meiro-ministro, Passos Coelho, a 
convidar os professores a emigrar, 
olha o seu recibo e, constatando 
que 45% do vencimento ia para o 
Estado, decide emigrar. “Foram 
essas as razões porque deixei Por-
tugal: para melhorar a qualidade 
de vida e o vencimento”. Pesqui-
sou durante alguns meses, visitou 
feiras especializadas em trabalho 
médico e dos 30 a 40 CVs envia-
dos, uma dezena de propostas 
poderia concretizar-se, nomeada-
mente para países como Arábia 
Saudita ou Papua Nova Guiné. 
Ponderadas as questões familia-
res, acabou por escolher Inglater-
ra, num hospital distrital com 4 ou 
5 centenas de camas, onde traba-
lhava 36 horas por semana, sem-
pre com os fins de semana livres, 
com um vencimento equivalente 
ao português mas com menos 
descontos. Como aliciantes refe-
re: “quando temos interesse em 
desenvolver um projeto o finan-
ciamento aparece; tudo é protoco-
lado o que facilita a integração; os 
direitos dos trabalhadores existem 

e não há retaliações para quem os 
exerce; (…) no momento em que 
pensei em mudar de sítio, dupli-
caram-me o ordenado”. Elemen-
tos negativos também existem e 
não os omite: “seremos sempre 
estrangeiros: estamos lá para tra-
balhar. A medicina praticada é 
muito defensiva; há uma cultura 
do medo. Somos vigiados por au-
xiliares, enfermeiros, técnicos… 
(…) Somos muitas vezes geridos 
por pessoas sem ligação à saúde.” 
Outras questões mais simples 
como o clima e a gastronomia 
(“muito maus”) ou a vida social 
(“não é interessante: os ingleses só 
vão ao pub; não fiz amigos ingle-
ses, só de outras nacionalidades”) 
também foram referidas como 
pontos negativos. Hugo Martins 
mudou de local de trabalho e de 
país. “Fui para França para um 
hospital pequeno – Centre Hospi-
talier Mont de Marsan – com 340 
camas, 8 blocos, RM, medicina 
nuclear, etc.”. A nova experiência 
foi mais satisfatória: “os franceses 
são mais parecidos connosco e fa-
cilitam mais a integração”. Neste 
momento tem uma carga horária 
de 48 horas mas vai reduzir para 
39/semana. “Tenho um ordenado 
razoável e consigo estar 3 meses 
sem trabalhar, que correspondem 
a 45 dias de férias mais 15 dias de 
formação”. “Em França o médico 
ainda tem muita autonomia. É 
uma experiência aliciante, a gas-
tronomia é excelente e o estilo de 
vida agradável”, mesmo com as 
saudades da família e mesmo que 
se sinta sempre estrangeiro, con-
fessa… Já a pensar na próxima 
mudança, que será para o setor 
privado, Hugo Martins sugere 
ponderação a quem queira emi-
grar. “Tentem visitar o hospital 
para onde querem ir; se puderem 
façam um estágio prévio” pois 
refere ter amigos que foram para 
outros países e não estão a gos-

tar. Se a opção for o Reino Unido 
não considera importante que se 
faça através de empresa, mas se 
a opção for França sugere que a 
transição seja mediada por uma 
empresa de colocação de recursos 
humanos médicos e “certifiquem-
-se que o sítio para onde vão tem 
aeroporto”…

Indústria, investigação, 
política: 
opções válidas e necessárias

Bruno Fidalgo Dias 
fez uma opção de carreira 
diferente: é medical manager 
da Daiichi-Sankyo, 
uma empresa farmacêutica mul-

tinacional de origem japonesa. 
A sua intervenção começou pela 
desmistificação do conceito de 
trabalhar na indústria farma-
cêutica (IF) onde “não existem 
apenas delegados de informa-
ção médica, há muitos outros 
departamentos” e referiu, entre 
outros, o departamento regula-
mentar, de investigação, de ex-
celência comercial, marketing e, 
naturalmente, o departamento 
médico, “que faz a ponte entre 
o departamento de investigação 
e a área comercial”, asseguran-
do as questões éticas e o respeito 
pelas normas e requisitos legais 
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vigentes. O departamento mé-
dico é responsável, entre outras 
coisas, pela formação dos vários 
departamentos em questões re-
lacionadas com os produtos de-
senvolvidos. “Em consequência 
dos escândalos que envolveram 
a IF, a interação com os profis-
sionais de saúde tornou-se mais 
rígida o que fez com que os de-
partamentos comerciais tenham 
cada vez menos relevância. A 
IF é cada vez mais vista como 
fonte de informação e investiga-
ção e a comunicação é cada vez 
mais assegurada por médicos ou 
farmacêuticos”. Bruno Fidalgo 
Dias explicou as atividades prin-
cipais do departamento médico: 
publicações, formação científica 
interna, farmacovigilância, infor-
mação científica, formação mé-
dica, boas práticas, investigação, 
organização de sessões clínicas 
em hospitais, estabelecer pontes 
dos ensaios clínicos internacio-
nais para os nacionais, patrocínio 
de estudos, etc. “É muito gratifi-
cante pensar que um pouco da 
evolução da medicina em Por-
tugal passa pelas nossas mãos”. 
No final da sua intervenção, este 
médico referiu ainda o papel da 
AMPIF - Associação dos Médi-
cos Portugueses da Indústria 
Farmacêutica e a importância 
da Competência em Medicina 
Farmacêutica criada pela Ordem 
dos Médicos.

Francisco Goiana da Silva, 
adjunto do secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, 
interveio no congresso na qua-
lidade de jovem médico e en-
quadrou o seu percurso nomea-
damente em termos de associa-
tivismo (a ROM publicou uma 
entrevista com este jovem médi-
co na edição de julho/agosto de 
2014 onde consta esse percur-
so) e como o mesmo sempre foi 

pautado pela “vontade de ser-
vir os outros”. Da experiência 
internacional que obteve, por 
exemplo, através de estágios, 
relembra a passagem por Bei-
rute onde se pode ver pessoas 
a morrer à porta de um hospital 
por não terem seguro de saúde. 
Ao fazer esta referência, Fran-
cisco Goiana da Silva quis elo-
giar o sistema português, em-
bora reconheça que “podemos 
ter críticas a fazer”. Interessado 
por política de saúde considera 
que é preciso que a mesma seja 
baseada em evidência e refere 
que, da sua passagem pela Or-
ganização Mundial de Saúde, 
ficou com a noção de que as or-
ganizações internacionais são 
“pouco eficientes”. Conside-
rando que não há organização 
ou sistema de saúde com o qual 
se reveja menos do que o ame-
ricano, ainda assim escolheu 
ir estudar em Harvard para 
ganhar mais experiência e um 
conhecimento mais abrangen-
te sobre as questões de saúde. 
“O poder tem que ser um meio 
(…) de servir os outros”. Sobre 
a sua opção de carreira, defen-
de que ouvir e aprender é es-
sencial e concluiu dizendo que 
“continuo a servir a saúde, de 
uma forma diferente mas igual-
mente válida”.

João Íncio 
é um jovem investigador, 
emigrado nos EUA. 

Na sua intervenção falou da 
inspiração que foi para si o mé-
dico Corino de Andrade por ter 
aliado prática clínica e investi-
gação para melhor conhecer e 
tratar a polineuropatia amiloi-
dótica familiar e explicou: “Co-
rino de Andrade é um exemplo 
de como um médico ao perce-
ber a falta de conhecimento em 
relação a uma doença consegue 
através da investigação alterar a 
terapêutica”. Para João Íncio, “a 
investigação, mais do que uma 
alternativa, é um complemento 
à prática médica”. Este orador 
desenvolveu estudos sobre a 
prevalência e consequências da 
obesidade e patologias associa-
das, por exemplo, no tratamen-
to do cancro do pâncreas tendo 
determinado que a quimiotera-
pia era ineficaz em doentes com 
excesso de peso por existência 
de mais fibrose. “A obesida-
de fazia, portanto, com que a 
terapêutica perdesse eficácia; 
havia uma falta de resposta sig-
nificativa da quimioterapia”; a 
investigação determinou ainda 
que, alguns fármacos com  efei-
to anti-fibrótico nos tumores, 
como é o caso do hipertensor 
losartan que reduz a densidade 

ac tua l idade
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do tecido fibrótico, consequen-
temente, aumentam a eficácia 
do tratamento. João Início tam-
bém referiu outro estudo que 
determinou a eficácia da me-
tformina, medicamento para a 
diabetes, que também reduz a 
fibrose e melhora o prognóstico. 
“A partir da investigação, pode 
perceber-se o que pode ser apli-
cado na clínica e que leve, em 
última instância, a uma melho-
ria da prática médica”. No final 
da sua intervenção deixou al-
gumas informações úteis para 
quem queira seguir esta alter-
nativa profissional: o Portuguese 
American Post-Graduate Society 
(rede de apoio aos portugue-
ses na América do Norte que 
funciona através de encontros 
de promoção de networking) e 
a European MD/PhD Association 
(rede de suporte para médicos 
que façam investigação) e refe-
riu ainda o seu trabalho como 
medical editor no IOMI – Journal 
of Medical Insight (revista cientí-
fica que em vez de artigos redi-
gidos publica vídeos).

Ricardo Baptista Leite 
é deputado à Assembleia 
da República. 
Nasceu em Toronto, no Cana-
dá, onde viveu até aos 11 anos, 
país onde desde muito cedo se 
é incentivado à participação cí-
vica, facto que “torna os jovens 
mais sensíveis ao conceito de 
pertença a algo maior”. Através 
da ligação ao associativismo, 
sempre se sentiu como estando 
ao serviço da causa pública. Ex-
plica que para escolher o partido 
político com que se identificava, 
primeiro leu todos os manifes-
tos partidários. Já no internato 
percebeu que o exercício clíni-
co não o satisfazia totalmente 
e, durante um estágio na OMS, 
surgiu a oportunidade de ser 

candidato. “Há poucos médicos 
na vida política ativa”, refere. 
Foi eleito, fez um doutoramen-
to em saúde pública, manteve-
-se como vereador da Câmara 
de Cascais (não remunerado) e 
simultaneamente como deputa-
do. “A nível da academia pode-
mos gerar evidência para depois 
defender as políticas de saúde 
no parlamento”, explica, refe-
rindo-se a outra das suas opções 
de carreira. Sobre a emigração 
médica, acha que deve ser uma 
opção mas recusa a ideia de se 
ser “empurrado para emigrar, 
fruto da ausência de oportuni-
dades”, referindo-se também 
à “situação dramática de não 
haver vagas de especialidade 
para todos”. Reconhece que as 
circunstâncias mudaram muito 
mas lamenta pelos colegas mais 
jovens quando sublinha que 
quando começaram o curso de 
medicina “ninguém avisou que 
ia ser assim”… Referenciou vá-
rios problemas, nomeadamente 
a demora nas contratações após 
finalizar a especialidade, a fal-
ta de condições básicas para o 
exercício clínico com dignida-

de, falta de reconhecimento e 
inexistência de políticas de me-
ritocracia. “Felizmente as carrei-
ras foram retomadas mas muito 
aquém do que é desejável”. So-
bre a falta de atrativos contou 
o seu caso pessoal que, quando 
terminou a especialidade, dese-
java fazer um contrato de traba-
lho para apenas 3 dias por sema-
na por querer usar os restantes 
para investigação mas quando 
fez a proposta… “Riram-se de 
mim”, assume, para sublinhar 
que o sistema e a sua inflexibi-
lidade não são atrativos para 
quem queira fazer algo mais 
ou diferente. Já no parlamento 
desenvolve e funda o projeto 
“creating health” que tem como 
principal finalidade precisa-
mente apoiar as instituições na-
cionais a captar financiamento 
para projetos de investigação 
e inovação em Saúde. Afirma-
-se crítico de “políticas feitas de 
cima para baixo”, que reconhece 
neste governo como no anterior, 
em que as propostas não têm em 
conta o diálogo com os envolvi-
dos e em que, por exemplo, não 
se tenta perceber o que de fac-
to motivaria os médicos a acei-
tar trabalhar no interior. Critica 
igualmente a remuneração por 
ato, considerando que nesse 
contexto ninguém se importa 
com a satisfação, nem dos uten-
tes nem dos médicos.
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A segunda mesa redonda do 19º Congresso Nacional de Medicina/10º Congresso do Médico 
Interno foi moderada por Caldas Afonso do Conselho Regional do Norte da OM e abordou o tema 
complexidade dos papéis do médico e apresentou o CanMeds, um sistema em funcionamento no 
Canadá, que organiza as competências em 7 papéis iguais para todas as especialidades reconhe-
cidas: perito médico, comunicador, colaborador, estudioso, defensor da saúde, gestor e profissional.
Caldas Afonso enquadrou o tema 
em debate referindo que “a nossa 
formação é exigente e tem qua-
lidade do ponto de vista técnico 
científico, o que tem reflexos nos 
indicadores de que nos devemos 
orgulhar. Mas nunca devemos es-
tar satisfeitos”…
O primeiro interveniente foi o reu-
matologista José António Pereira 
da Silva que começou por salien-
tar que a complexidade e diversi-
dade crescentes dos papéis do mé-
dico fazem com que a prática “se 
distancie cada vez mais do que foi 
desenhado em termos de forma-
ção”. “Hoje em dia o problema não 
está no acesso à formação mas sim 
na sua filtragem e análise crítica” 

pois é fundamental uma seleção 
rápida e crítica da informação dis-
ponível. Crítico da memorização e 
do atual exame que define como 
“vergonhoso”, sublinha: “não te-
mos que acumular informação. 
Temos que saber procurá-la. (…) 
Ser capaz de observar um doente, 
sendo criterioso na aplicação dos 
princípios nucleares da medicina 
é cada vez mais importante”. Sa-
lientou a necessidade de ética, in-
tegridade e estar atento a conflitos 
de interesse. Reconhecendo que a 
medicina é cada vez mais uma ati-
vidade multidisciplinar, num con-
texto também ele multidisciplinar 
e multiprofissional, realçou a im-
portância dos médicos saberem ser 
colaboradores. “É preciso mudar 
o plano de estudos mas não para 
que se cristalize novamente”. Para 
melhor capacitar,defende a avalia-
ção e melhoria dos programas de 
formação de forma a que reflitam 
os vários papéis. José António Pe-
reira da Silva referiu três perguntas 
nucleares a que é preciso respon-
der:
- Aonde queremos chegar? (“que 
médico queremos nós construir? 

Complexidade dos papéis do médico: 
como capacitar e avaliar?

Se não soubermos isso, tudo será 
obra do acaso”…);
- Como chegaremos lá? (planear e 
executar);
- Como saberemos se lá chegámos? 
(avaliação do processo).
Defendeu que se pugne por um 
“ciclo de qualidade da formação” 
em que se definam objetivos e 
metas, planeiem sessões de apren-
dizagem e por fim se avalie e con-
firme se o objetivo foi alcançado. 
“É preciso que haja auditorias de 
todo o processo para o melhorar”. 
“Para que servem os médicos? O 
que esperam de nós?”, questio-
nou, salientando que as definições 
de um perfil do médico e das suas 
competências têm que incluir a 
evolução dos papéis que lhe com-
petem. Referindo-se à planificação 
curricular, o especialista em reu-
matologia, realçou a sua importân-
cia quer para o formador (fornece 
critérios de avaliação, focaliza o 
ensino, define conteúdo curricular, 
etc.) quer para o formando (torna 
o currículo transparente, clarifica 
e organiza a aprendizagem por 
prioridades, promove a responsa-
bilidade, etc.). “Os objetivos têm 

Pereira da Silva

Inês Costa (relatora), Caldas Afonso, José António Pereira da Silva e Roberto Cavalcanti
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que estar alinhados com o método 
e a estratégia de aprendizagem e 
avaliação”, sublinhou, ironizando 
que “ninguém aprende a nadar só 
com aulas teóricas”, para reforçar 
a ideia. Segundo este orador, na 
definição de objetivos, de domí-
nios de aprendizagem conforme a 
taxonomia de Bloom, devem cons-
tar palavras como conhecimento 
(definir, registar), compreensão 
(descrever, explicar, discutir), apli-
cação (aplicar, demonstrar, ilus-
trar, utilizar), análise (distinguir, 
testar, calcular, estruturar), sínte-
se (conceber, formular, propor) e 
avaliação (julgar, comparar, ava-
liar). Na definição de competên-
cias e papéis do médico, reportou-
-se ao CanMeds Physician Com-
petency Framework que define o 
médico especialista como alguém 
que “deve ser colaborador, líder, 
advogado da saúde, um pouco 
académico (ensinando os mais no-
vos); alguém que tem a obrigação 
de contribuir para a melhoria do 
conhecimento médico; ser profis-
sional, saber comunicar e ser ético, 
(…) estabelecer relações profissio-
nais terapêuticas com doentes e fa-
miliares (empatia, transmitir segu-
rança, etc.).” No papel de líder e de 
advogado da saúde deve o médico 
“contribuir para uma visão de alta 
qualidade do sistema de saúde”, 
tendo José António Pereira da Sil-
va dado o exemplo dos médicos 
que dedicam o seu tempo em prol 
do trabalho na Ordem dos Médi-
cos. No papel de académico, não 
basta procurar o conhecimento, é 
necessário “garantir que a evidên-
cia científica é aplicada”. “Os pro-
gramas de formação devem cobrir 
todos os papéis e competências” 
mas o panorama atual não é, se-
gundo este interveniente, anima-
dor: “os programas são heterogé-
neos, focados na forma e não no 
conteúdo, os objetivos definidos 
são ultrassintéticos e demasiado 

genéricos, são omissos quanto aos 
métodos de aprendizagem, a ava-
liação é limitada a medical expert e 
publicações e apenas focada em 
conhecimento acumulado”. No 
fecho da sua intervenção, o espe-
cialista deixou as palavras chave: 
“estruturação, avaliação, adequa-
ção e evidência”.

Roberto Cavalcanti, o segundo 
interveniente desta mesa, falou 
sobre a experiência de aplicação 
do CanMeds no Royal College, 
explicando como esse sistema se 
estruturou e implementou no en-
sino do internato no Canadá, um 
dos “países pioneiros na evolução 
mundial da formação de compe-
tências” que adotou o sistema em 
1996 e que procede a atualizações 
cíclicas, sendo que os ciclos de 
atualização são de 10 anos mas 
cada atualização demora cerca de 
3 anos a preparar e implementar. 
Após uma introdução histórica, 
referiu como o CanMeds é usa-
do na avaliação do internato, no 
credenciamento de programas de 
internato e na definição dos pro-
gramas de formação. As principais 
etapas do CanMeds passam por 
criação das normas ou padrões 
de formação, desenvolvimento 
dos currículos (tendo em conta os 
requisitos de cada especialidade), 
mudança nos processos de avalia-
ção e credenciação dos internos e 
mudança nas normas de creden-
ciamento dos programas de inter-
nato médico. “Tradicionalmente o 
papel do médico era o de especia-
lista, detentor do conhecimento” 
mas hoje “é muito mais amplo” e 
inclui a capacidade de trabalhar 
em equipa e de comunicar de for-
ma adequada (com profissionais 
e doentes). O CanMeds organiza 
as competências em 7 papéis que 
são iguais para as 72 especialida-
des reconhecidas pelo Royal Colle-
ge: perito médico (interpretar um 

exame de diagnóstico, por exem-
plo), comunicador (documentar 
informação respeitando o dever 
de sigilo, explicar um tratamento 
e seus efeitos colaterais potenciais, 
partilhar planos terapêuticos, etc.), 
colaborador (interagir de forma 
eficiente), estudioso (ou académi-
co, ensinado os mais novos mas 
também aprendendo com todos), 
defensor da saúde (defender o 
acesso de deficientes, por exem-
plo, ou quando faz educação para 
a saúde), gestor (organizador, pla-
neador, administrador) e profis-
sional.
Roberto Cavalcanti explicou o 
funcionamento do OSCE – Ob-
jective Structured Clinical Exami-
nation em que se faz, por exem-
plo, a avaliação do desempenho 
do interno na interação com um 
doente (através do recurso a ato-
res para desempenhar o papel 
de doente). Também pode haver 
lugar à discussão de um erro mé-
dico, interpretação de um exame 
de diagnóstico, realização de um 
telefonema para transferência de 
um doente, etc. são alguns exem-
plos de “avaliação estandardizada 
para os diferentes papéis que se 
esperam dos médicos”, explicou. 
Esta intervenção concluiu com a 
referência aos principais benefí-
cios do sistema CanMeds que está 
implementado no Canadá há duas 

Roberto Cavalcanti
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décadas: “qualidade e uniformi-
dade da formação e cuidados mé-
dicos, melhoria da qualidade do 
ensino, treino por competências 
segundo padrões internacionais”. 
Já em fase de debate José Manuel 
Silva, bastonário da OM, referiu a 

Rui Capucho, representante da 
Ordem dos Médicos no grupo 
de trabalho, leu as conclusões do 
mesmo, entra as quais se destaca 
a necessidade de alterar o paradig-
ma da prova de seriação, mudar a 

relevância desta mesa redonda e o 
muito que se pode aproveitar da 
reflexão do Canadá no que se re-
fere às dimensões essenciais para 
se ser um bom médico, tendo refe-
rido a obra Competências Clínicas 
Práticas e Preparação para OSCE, 

apresentação da tese de mestrado 
para o 5º ano do mestrado inte-
grado, etc. Rui Capucho referiu a 
necessidade de alteração dos cur-
rículos das faculdades para dar 
coerência às disciplinas clínicas. 

editada pela LIDEL, que prefa-
ciou. José Manuel Silva falou ainda 
da tentativa constante da OM na 
procura da homogeneidade, visto 
que os Colégios são muito hetero-
géneos e referenciou o grupo de 
trabalho, do qual faz parte um dos 
intervenientes da mesa, Pereira da 
Silva, precisamente com o intuito 
de “montar uma estrutura para 
prolongar a formação médica du-
rante toda a vida”.

“Quando as faculdades começa-
ram a obter resultados práticos 
deste sistema de ensino, foram 
obrigadas a alargar o numerus 
clausus; os currículos tinham sido 
feitos para 100 a 150 alunos e não 

A importância do ano comum na formação e capacitação dos médicos internos foi o tema da 
mesa redonda moderada por Agostinho Sousa e Edson Oliveira do Conselho Nacional do Médico 
Interno que contou com as intervenções de André Fernandes da ANEM - Associação Nacional do 
Estudantes de Medicina, Rui Capucho, representante da Ordem dos Médicos no grupo de trabalho 
dedicado a esta temática, Francisco Goiana da Silva, do Ministério da Saúde, e Susan Redward, em 
representação do General Medical Council.

Autonomia e capacitação: 
importância do ano comum

ac tua l idade
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para os cerca de 300 que têm atual-
mente”. A consequência, segundo 
Rui Capucho, é que, neste mo-
mento, a maior parte das faculda-
des está a regressar ao sistema de 
projeção de slides pois “com tan-
tos alunos, é impossível manter a 
dinâmica anteriormente imple-
mentada”. “Para avançar para um 
6º ano profissionalizante é essen-
cial que a prova de seriação avalie 
competências”, sublinhou. O facto 
- já assumido pelo atual Ministério 
da Saúde - de não se acabar com 
o ano comum, foi referido como 
“muito positivo”, tendo sido alvi-
trada a hipótese de, em vez de um 
numerus clausus excessivo, termos 
antes “hospitais associados exces-
sivamente pequenos”, a par com a 
falta de especialistas nos serviços.

André Fernandes, da ANEM, con-
corda que o 6º ano se torne um ano 
clínico e referiu alguns resultados 
do estudo que a associação fez 
questionando o nível de exposição 
às competências clínicas e o grau 
de autonomia para cada ato (dis-
tinguindo a execução com super-
visão da execução de rotina). Em 
atos como a medição da pressão 
arterial ou a auscultação, o grau 
de exposição é muito satisfatório 
mas o mesmo não acontece por 
exemplo com a obtenção de con-
sentimento informado ou a avalia-
ção nutricional (atos com pior de-

sempenho neste estudo). “Alguns 
atos fazemos muitas vezes mas 
não temos a certeza se estamos a 
fazer bem”, referiu, aludindo à 
falta de confiança para a execução 
autónoma. Quanto às competên-
cias de Medicina Interna a única 
que teve bom desempenho foi a 
colheita de sangue. Nas compe-
tências administrativas os resulta-
dos situaram-se consistentemente 
a baixo do que era expectável. “Os 
estudantes não chegam ao 6º ano a 
sentir-se capazes de exercer medi-
cina de forma autónoma”. A razão 
de ser dessa perceção de insegu-
rança prende-se, segundo André 
Fernandes, com a preocupação e o 
tempo alocado à preparação para 
o exame nacional, para a tese de 
mestrado mas também a perda de 
interesse dos estudantes e tutores. 
“Faltam médicos que tenham pra-
zer em ensinar”, sublinhou. Como 
não é num ano que se ganha auto-
nomia, o representante da ANEM 
defende que, “mesmo com um 
6º ano profissionalizante, o ano 
comum continua a ser essencial” 
para a aquisição de experiência e 
sedimentação da confiança e auto-
nomia na prática clínica.

Francisco Goiana da Silva, adjun-
to do secretário de Estado Adjun-
to e da Saúde Fernando Araújo, 
começou por referenciar que esta 
tutela tem “grande sensibilidade 

para as questões da formação”. Sa-
lientando a importância do Minis-
tério tomar decisões baseadas na 
evidência científica e em relatórios 
fundamentados, elaborados por 
quem tenha a devida competên-
cia técnica, referiu o grupo de tra-
balho para definição da próxima 
prova nacional, coordenado por 
António Sarmento como um bom 
exemplo. “Face aos resultados e 
conclusões desse grupo de traba-
lho – cujo relatório será apresen-
tado no início do próximo ano – é 
desencadeado o processo de revi-
são da prova de seriação”. Francis-
co Goiana da Silva referiu ainda o 
papel “fiscalizador” que deve ser 
exercido também pela ANEM, em 
defesa dos interesses dos estudan-
tes pois a aplicação efetiva nesta 
área recai sob a autonomia peda-
gógica das faculdades.

Susan Redward fez uma inter-
venção onde realçou as questões 
relacionadas com a autonomia 
profissional e a relevância do ano 
comum, assim como do papel do 
General Medical Council (GMC) 
na formação (como promotor da 
excelência e de elevados padrões 
de qualidade para a formação 
pré e pós graduada). Usando 
como referência os vários papéis 
do médico, já analisados noutras 
mesas redondas do 19º Congresso 
Nacional de Medicina (cientista, 

Francisco Goiana da SilvaAndré FernandesRui Capucho
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cuidador, defensor da medicina, 
protetor dos doentes. etc.), expli-
cou o processamento do “foun-
dation programme”, programa 
de dois anos de formação cujo 
propósito é “a preparação dos 
médicos recém-licenciados para 
a prática da medicina”, reconhe-

cendo a “necessidade de maior 
exposição a mais especialidades”, 
com vista ao desenvolvimento de 
competências genéricas e a faci-
litação do ensino posterior (espe-
cialidade). Uma das situações que 
Susan Redward referiu como de 
intervenção do General Medical 
Council para repor o procedimen-
to correto é quando são detetadas 
situações de internos colocados a 
trabalhar, sem supervisão, na ur-
gência hospitalar. As capacidades 
que são analisadas neste progra-
ma são: comunicação, segurança 
e qualidade, trabalho de equipa, 
liderança, comportamento profis-
sional e confiança, entre outras. “É 
essencial que os internos tenham 
um entendimento dos princípios 
e valores da profissão”, sublinhou. 
O GMC desenvolveu estudos de 
caso para ajudar na formação prá-
tica dos jovens médicos (http://

www.gmc-uk.org/education/un-
dergraduate/studentftp.asp). À se-
melhança dos oradores das mesas 
anteriores, Susan Redward tam-
bém referenciou a heterogeneida-
de da formação como um ponto 
negativo o que tem levado a que 
o GMC esteja a estudar a hipótese 
de implementação de um exame à 
ordem que garanta que quem se 
quer inscrever tem as capacidades 
mínimas exigidas.

“O que é a mudança em termos 
organizacionais? O que tenho 
que mudar para me adaptar à 
mudança, por exemplo, de fun-
ções?” – foi com estas indaga-
ções que João Guedes Barbosa 
iniciou a sua conferência sobre 
“como encarar a mudança”. 
“Há duas posições possíveis: ou 
mudamos ou somos agente da 
mudança. (…) Temos que nos 
questionar: qual o grau de pro-
babilidade de ir de A para B e 
permanecer em B?” Numa res-

A mudança e a forma de a implementar com maior eficácia foi um 
dos temas abordados neste congresso: João Guedes Barbosa, da 
consultora Dynargie, explicou algumas estratégias e ferramentas 
simples para atingir os objetivos e tornar a adaptação à mudan-
ça um processo mais simples, usando aspetos comportamentais 
parametrizáveis.

Ferramentas e mentalidade 
certas para encarar a mudança

ac tua l idade

Francisco Goiana da Silva 
e Edson Oliveira

João Guedes Barbosa 

Susan Redward
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João Guedes Barbosa 

posta que designou como “eco-
-friendly leadership profile”, o 
ideal é “ir deliberadamente de 
A para B, com o maior sucesso 
possível, utilizando a energia 
estritamente necessária, man-
tendo-se em B com o mínimo es-
forço possível”. A gestão de mu-
dança tem, conforme explicou o 
orador, quatro lógicas possíveis: 
individual, equipa, departamen-
to ou instituição. Mas porque é 
que os seres humanos não gos-
tam de mudar? “Porque todos 
gostam do progresso mas pou-
cos gostam da mudança; porque 
eu sei o que vou perder mas não 
sei o que vou ganhar”, explica, 
alertando que abdicar desta pre-
missa é cometer um erro grave 
na gestão da mudança. Um bom 
gestor irá procurar perceber 
“aquilo que não está escrito mas 
que, ainda assim, faz parte das 
equipas e da cultura da orga-
nização”. João Guedes Barbosa 
explicou brevemente os 8 passos 
essenciais à implementação da 
mudança:
- estabelecer um sentido de ur-
gência (“ou mudas ou a equipa 
não se mantém”);
- formar alianças fortes (“quem 
são as pessoas que aderem mais 
facilmente à mudança?”, é pre-
ciso perceber e identificar essas 
pessoas);
- criar uma visão (“para onde 
queremos ir?”);

- comunicar a visão (“o erro nú-
mero 1 é confundir caracterís-
ticas com benefícios”, para me-
lhor explicar esse erro, o orador 
exemplificou: num carro o ar 
condicionado é benefício ou ca-
racterística? É característica. O 
benefício – que é o que se deve 
comunicar – é o conforto);
- dar poder aos outros para atuar 
de acordo com a visão;
- planear e criar short term wins 
(“é essencial criar vitórias de 
curto prazo” que incentivam a 
equipa, mostrando os benefícios 
da mudança);
- institucionalizar as novas prá-
ticas.
“No processo de comunicação 
da mudança é preciso ter em 
conta que as pessoas estão a 
ouvir a ideia pela primeira vez 
e não têm que a aceitar logo”, 
alertou, sublinhando uma vez 
mais a importância de comuni-
car bem, em alusão à expressão 
“change your words, change 
your world”. “Temos que saber 
escolher as palavras que o outro 
‘compra’, não aquelas que nos 
parecem certas”.  João Guedes 
Barbosa explicou que a gestão 
de mudança pode ser equilibra-
da ou caótica, reativa ou proacti-
va e que “uma boa dose de raiva 
por trás de um processo de mu-
dança pode ser benéfico”, tudo 
dependerá da gestão que se faça 
dessas premissas.

Sobre os perfis/mindsets possí-
veis, referiu a classificação feita 
por um estudo com 65 gestores 
de topo a nível internacional:
- be (altamente conservador, não 
inventa, replica as práticas que 
existem, lógica do propósito, 
previsível,  consistente);
- say (lógica das pessoas, criar, 
experiência, proximidade, di-
versidade);
- do (lógica do desempenho futu-
ro, erros, imprevisibilidade, ino-
vador, experimentação. “Nunca 
fizeste?... Experimenta!”)
“Qualquer um destes perfis re-
sulta”, explicou, “o que é essen-
cial é perceber qual o mindset 
da equipa”. Para exemplificar, 
recorreu à explicação das carac-
terísticas da geração millenials, 
as pessoas que nasceram após 
1980, a que a revista Time cha-
mou a “Me, me, me generation” 
(“Geração eu, eu, eu!“). Quem 
tem que os gerir é que tem que 
se adaptar a esta geração em 
que “o salário não é a única di-
mensão importante; (…) há uma 
dimensão do bem estar de que 
não abdicam. (…) O que esta ge-
ração mais valoriza é o feedback 
constante, se ninguém lhes diz 
nada, desmotivam”. Para os ge-
rir “temos que sair dos registos 
desatualizados” e reconhecer as 
dimensões que têm relevância 
para eles: consciência social, li-
berdade pessoal, colaboração e 
tecnologia. “Esta é uma geração 
cuja lógica é gastar; não têm a 
lógica da poupança e encaram 
o dinheiro de forma utilitária”. 
A encerrar a sua intervenção, 
referindo que um processo de 
mudança demorará sempre 12 a 
24 meses a ser implementado e 
que há uma forte probabilidade 
de se “voltar atrás no processo”, 
João Guedes Barbosa deixou al-
guns comentários motivadores: 
“a mudança pode não ser fácil 

Inês Mesquita (atrás: Constantino Sakellarides) 
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mas é sempre possível; a gestão 
tem que existir e terá sempre que 
haver alguém a liderar o proces-
so de mudança; Nunca desistir!”
Na fase de comentários, Inês 
Mesquita, vogal do Conselho 
Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos, falou da partilha 
de liderança a que a sua geração 
adere facilmente e sem resistên-

cias e sublinhou como essa gera-
ção “aprendeu a capacitar-se”, 
concordando com a análise de 
João Guedes Barbosa sobre a ge-
ração millenials. Edson Oliveira, 
coordenador nacional do CNMI, 
referiu que em Portugal as che-
fias são muito longas o que con-
sidera prejudicial a estes proces-
sos de mudança e evolução. 

Mesa redonda em que se debateu se a educação médica contínua é algo que só está ao alcance 
dos que têm tempo livre e bons recursos. Os intervenientes foram unânimes quanto à importância 
deste processo e também quanto à necessidade de se encontrarem formas mais eficazes de forma-
ção contínua do que os congressos tradicionais, tendo sido apresentadas diversas soluções.
A mesa foi moderada por Diana 
Fernandes (da Secção Regional 
do centro) e António Vaz Car-
neiro, professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de Lisboa. Num breve enqua-
dramento do tema, António Vaz 
Carneiro explicou que diz aos 
seus alunos “para não lerem 
revistas científicas” dada a ex-
cessiva proliferação de artigos: 
“ao final do dia de hoje existirão 
mais 6.000 novos artigos”. “No 
momento em que tenho o doen-
te à minha frente e para meu 
suporte à decisão, preciso de 

um sistema que filtre a informa-
ção”, sublinhou. Referenciando 
a existência de pelo menos três 
sistemas que têm a função de 
filtragem, Vaz Carneiro referen-
ciou o BMJ “que nos envia 3 abs-
tracts comentados, o que permi-
te que ao final do ano tenhamos 
150 artigos, que são o essencial”. 
“A prática clínica muda a cada 
dez anos, em todas as especia-
lidades”, facto para o qual con-
tribuem os doentes bem infor-
mados sobre as suas doenças. 
Quanto à recertificação conside-
ra que “não existem sistemas ca-

Educação médica contínua: um imperativo ético

pazes de captar a complexidade 
do que é o ato médico”.
Ricardo Fontes-Carvalho, mem-
bro do Comité de Educação da 
Sociedade Europeia de Cardio-
logia, começou a sua interven-
ção recordando as palavras de 
Nelson Mandela: “a educação 
é uma arma importante para 
mudar o mundo”, mas também 
para mudar a medicina, frisou. 
“A educação médica contínua, se 
bem aplicada, pode de facto me-
lhorar os outcomes clínicos. (…) 
Não é só para quem tem tempo 
livre, deve ser uma obrigação 

Ricardo Fontes-Carvalho e Nikki Curtis
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dos médicos e uma preocupa-
ção da sociedade em geral pois 
pode melhorar a forma como 
tratamos os doentes”. “Tem que 
haver interesse dos hospitais 
no desenvolvimento profissio-
nal contínuo dos seus médicos; 
é preciso identificar necessida-
des, definir objetivos e avaliar 
o programa de educação”. Con-
siderando que no nosso país 
há grandes desafios nesta área, 
Ricardo Fontes-Carvalho elen-
cou alguns deles: “primeiro, em 
Portugal, a educação médica 
contínua é voluntária; e a recer-
tificação é um tabu”, o que nos 
leva à segunda dificuldade: “fal-
ta uma discussão séria sobre re-
certificação”. Para agravar esse 
panorama, refere como terceiro 
problema da educação médica a 
“heterogeneidade dos modelos 
de educação médica contínua a 
nível europeu” e a necessidade 
premente de harmonização, ten-
do referido que “os programas 
europeus de educação médica 
contínua deviam ter uma versão 
em português”. Como exemplo 
do caminho a seguir, referiu o 
Core Curriculum for the General 
Cardiologist da Sociedade Euro-
peia de Cardiologia que define 
precisamente o que um car-
diologista deve saber. O papel 
da Indústria Farmacêutica na 
educação foi igualmente refe-

renciado por este orador como 
mais um assunto tabu, facto 
que “abre espaço para conflitos 
de interesse”, sublinhando que, 
em seu entender, “a platafor-
ma de transparência podia ser 
interessante” mas que “é usada 
de forma errada” pois os labo-
ratórios têm acesso livre a tudo 
o que médico fez ou de quem 
recebeu apoios. Referenciou 
igualmente o novo ambiente 
regulatório, que começou nos 
EUA mas que também já che-
gou a Portugal, por via do qual 
há maior restrição aos apoios da 
IF à formação médica contínua. 
Um desafio muito importante é 
também perceber que informa-
ção é diferente de educação e de 
conhecimento: “uma coisa é de-
bitar conteúdos, outra é educar, 
e outra igualmente diferente é 
a aquisição de conhecimentos”. 
Conscientes dessas diferen-
ças, “é preciso encontrar novos 
modelos de formação médica” 
que não se sustentem apenas 
nos congressos tradicionais mas 
que poderão passar por soluções 
simples como gravar apresen-
tações dos congressos para um 
visionamento diferido no tempo 
ou por e-learning, “com custos 
mais baixos, flexibilidade tem-
poral e audiências globais” e que 
podem incluir webinars, platafor-
mas de casos clínicos, aplicações 

para telemóvel, etc. permitindo 
grande interatividade. Ricardo 
Fontes-Carvalho explicou o que é 
a ESC E-learning Platform e como 
funciona tendo referenciado, por 
exemplo, como se fazem galerias 
de casos clínicos típicos onde se 
explicam o diagnóstico e a abor-
dagem terapêutica.
Luís Filipe Gomes, especialista 
em MGF que foi responsável do 
gabinete de formação da ARS 
Algarve, começou por definir 
educação médica contínua e re-
ferindo que deve representar “a 
procura incessante da excelência, 
constante atenção aos desenvol-
vimentos relevantes”, enquanto 
“um imperativo ético” dos médi-
cos. Igualmente crítico quanto à 
formação que se baseie apenas em 
congressos, porque se traduzem 
em “passividade, irrelevância, 
falta de discussão, vergonha em 
perguntar” e consubstanciam um 
paradoxo da formação pois “nos 
congressos vamos assistir ao que 
mais gostamos e não ao que mais 
necessitamos”. Defensor de que a 
autoaprendizagem deveria “ser 
registada num portfolio de desen-
volvimento profissional”, como 
se faz em muitos outros países da 
Europa, explica que esse registo 
inclui “reflexão e articulação do 
que foi aprendido, resumos, re-
visões críticas, projetos, notas de 
aprendizagem, etc.”. Luís Filipe 

Luís Filipe GomesVaz Carneiro e Diana Fernandes, moderadores



32 | Novembro | 2016

aprendizagem citou: congressos, 
e-learning, conversar com colegas, 
ler artigos, escrever artigos, tuto-
rar ou ser tutorado, etc.
Na fase de debate, com grande 
participação, Pereira da Silva 
explicou como tenta transmitir 
aos seus alunos que “o conheci-
mento vai fazê-los mais felizes” 
e defendeu que a recertificação 
poderá ajudar a tornar as pessoas 
mais conscientes de tudo aqui-
lo que não sabem. Nikki Curtis 
concordou, mas alertou que “a 
recertificação não pode ser só tes-

tar conhecimentos, mas também 
competências e comportamen-
tos”. Da sua experiência pessoal, 
a representante do BMJ salientou 
a “importância do comportamen-
to na abordagem ao doente, que 
faz de nós melhores médicos” 
e concluiu dizendo que “se não 
sabemos, devemos ser honestos 
com o doente”.

Gomes explicou a importância da 
“aprendizagem reflexiva”: “o que 
se passou? Qual o significado da 
ocorrência? O que vou fazer com 
isso?”, questões que também de-
vem estar refletidas no portfolio. 
Defensor dos “pequenos grupos 
de formação, constituídos por es-
pecialistas, com reuniões periódi-
cas, que tratam problemas impor-
tantes, com um tutor/facilitador 
de aprendizagem, que respon-
dam às necessidades do grupo, 
nomeadamente às necessidades 
criadas pela prática clínica”, citou 
diversas vantagens desta aborda-
gem à educação médica contínua: 
“desenvolve a comunicação in-
terpares, fornece suporte psico-
lógico, estimula a aprendizagem, 
etc.” O ex-responsável pelo gabi-
nete de formação da ARS Algarve 
propõe assim a autoaprendiza-
gem contínua, em forma modular 
periódica, utilizando reuniões de 
pequenos grupos e eventos edu-
cacionais, num processo que “po-
dia ser coordenado pela Ordem 
dos Médicos através do seu Con-
selho Nacional para a Avaliação 
da Formação”. Esses pequenos 
grupos têm também a vantagem 
de implicarem custos baixos e se-
rem fáceis de criar a nível regional 
e nacional mas, alertou, “a baixo 
custo não é a custo zero!” pois 
tem que haver, por exemplo, al-
guma compensação aos tutores. 
Este procedimento defendido 
por Luís Filipe Gomes está imple-
mentado em diversos países há 
mais de duas décadas.
Nikki Curtis, coordenadora do 
British Medical Journal (BMJ) Lear-
ning, começou por referenciar que 
a educação contínua tem que se 
traduzir num melhor desempe-
nho dos médicos e numa melho-
ria da qualidade do ato médico. 
Como ponto de partida defendeu 
o auto-conhecimento pois é es-
sencial que o médico esteja cons-

ciente das suas fraquezas e das 
suas capacidades para assegurar 
o sucesso do processo de educa-
ção médica contínua, definindo 
este conceito como “atividades 
educacionais que servem para 
manter, desenvolver ou aumen-
tar o conhecimento, capacidades, 
competências e o desempenho 
profissional e relações, que o mé-
dico usa para prestar cuidados 
ao doente, público ou profissão”. 
Sobre as motivações dos médicos, 
Nikki Curtis explicou que no iní-
cio da carreira o medo de errar é 

uma das principais. A represen-
tante do BMJ define quatro áreas 
a melhorar - “o que eu sei, o que 
faço, como faço e qual o impacto 
nos cuidados que presto?” – num 
processo permanente que deverá 
obedecer à definição do ciclo de 
aprendizagem de Kolb, cujo mo-
delo é composto por quatro fases: 
experimentar/fazer – refletir/re-
ver – concluir/aprender – testar/
experimentar. “Conhecer não é 
suficiente, é preciso aplicar; Que-
rer não é suficiente, é preciso fa-
zer”, asseverou, explicando que o 
BMJ tem um portfolio que, quan-
do usado com regularidade, pode 
ser uma ferramenta muito útil, 
nomeadamente para capturar, 
registar e medir a aprendizagem 
efetiva e o seu impacto na práti-
ca clínica. Das diversas formas de 

Pereira da SilvaAgostinho Sousa
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No âmbito do 19º Congresso Nacional de Medicina/10º Congresso Nacional do Médico In-
terno foram apresentados os resultados de um inquérito nacional elaborado pelo Conselho 
Nacional do Médico Interno que teve como objetivo avaliar a satisfação em relação ao interna-
to. Dos 9774 internos, responderam 3456, o que se traduz numa taxa de resposta de 35%. 
Os dados apresentados foram ainda preliminares mas permitem inferir que no ano comum há 
maior colaboração interpares, o que diminui durante os anos de formação específica o que 
também se reflete no facto de os internos do ano comum terem um grau de satisfação, com 
a sua formação, superior à satisfação dos internos da especialidade. 

Miguel Bigotte Vieira, do Conse-
lho Nacional do Médico Interno 
(CNMI), começou por referenciar 
os poucos estudos que existiam 
(citando, por exemplo, o estudo 
realizado na região norte apenas 
com internos de MGF e o estudo 
de âmbito nacional realizado em 
2005 em que a taxa de respostas 
ficou nos 12%) e explicou que em 
2005 foi efetuado um inquérito 
nacional no Reino Unido, o qual 
já foi aplicado em 14 países, tendo 
sido esse o modelo escolhido para 

a concretização do inquérito nacio-
nal de satisfação dos médicos in-
ternos em Portugal, embora tenha 
sido alvo de análise e adequação 
por parte de um grupo de trabalho 
(coordenado por este orador) que 
acrescentou algumas perguntas 
sobre os orientadores de forma-
ção e a direção do internato mé-
dico. Referindo-se aos primeiros 
resultados deste inquérito, Miguel 
Bigotte Vieira sublinhou a impor-
tância fundamental das respostas 
serem anónimas para garantir a 
validade das mesmas. 
João Paulo Farias, presidente do 
Conselho Nacional do Internato 
Médico (CNIM), e Rui Capucho, 
do Conselho Nacional da Pós-
-Graduação, concordaram que 
este trabalho “hercúleo” será um 
bom princípio para um processo 
de melhoria do internato médico 
que envolva Colégios da Especia-
lidade e CNIM. Edson Oliveira do 

CNMI salientou que “temos um 
bom internato” e que, com este 
estudo, “podemos perceber onde 
ele é melhor e replicar o que está 
bem” e defendeu a necessidade 
de ciclicamente se fazer este in-
quérito para medir o resultado de 
quaisquer alterações que sejam im-
plementadas. Referenciou que as 
especialidades com maior grau de 
satisfação são endocrinologia, car-
diologia, anestesiologia, medicina 
geral e familiar e gastrenterologia, 
o que, segundo Rui Capucho, se 
justificará pela “boa organização 
dos respetivos internatos e pela 
qualidade dos seus programas de 
formação” e quanto às piores clas-
sificadas, nomeadamente cirurgia 
geral e medicina interna, defen-
deu que “é preciso uma reflexão 
profunda”. As especialidades pior 
classificadas, como referenciado 
por Edson Oliveira, foram pneu-
mologia, cirurgia geral, medicina 

Inquérito nacional
Satisfação com o Internato Médico
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interna, oncologia médica e, em 
último, medicina legal (esta últi-
ma teve uma taxa de respostas de 
100% o que poderia tornar este 
resultado mais preocupante mas, 
como foi frisado por Rui Capucho, 
trata-se da única especialidade que 
está sob a tutela do Ministério da 
Justiça e não do Ministério da Saú-
de, o que pode implicar diferentes 
sensibilidades na abordagem ao 
internato de medicina legal). João 
Paulo Farias considera que a razão 
provável dessa má classificação 
estará relacionada com a gestão de 
expectativas pois, como foi frisado 
por Inês Madaleno (CNMI), são 
especialidades com muita procura. 
O presidente do Conselho Nacio-
nal do Internato Médico referiu 
ainda que devemos ter em conta 
que “2% dos internos têm a totali-
dade dos problemas” e que a for-
ma de os resolver é com sensatez e 
alertou que, por vezes, há um dis-
tanciamento entre os internos e os 
responsáveis de estágio ou com a 
coordenação do internato médico. 
A título de conclusão, foi referido 
que no ano comum há maior cola-
boração interpares, o que diminui 
durante os anos de formação es-
pecífica; os internos de formação 
específica sentem falta de apoio 
da equipa para a tomada de de-
cisão; os internos do ano comum 
têm maior grau de satisfação com 
a sua formação são os que têm. Foi 
também referenciada por Edson 
Oliveira a importância da atuali-
zação e da dinâmica dos serviços 

a propósito do tempo de estudo 
definido no posto de trabalho (pois 
é uma das respostas onde o grau 
de insatisfação foi superior por 
não haver tempo suficiente para a 
atividade cientifica) e, no mesmo 
contexto, João Paulo Farias falou 
da importância de “permitir está-
gios fora da instituição”, área em 
que é necessário o apoio da direção 
clínica e da administração. Em-
bora a satisfação vá diminuindo 
à medida que o internato avança, 
verifica-se uma ligeira subida no 
6º ano o que, para Edson Oliveira 
se justifica pela satisfação pessoal 
e profissional do interno ao poder 
praticar atos médicos mais diferen-
ciados com maior autonomia. A 
nível nacional os médicos internos 
apresentaram, na globalidade, ní-
veis elevados de satisfação, desta-
cando-se marcadas assimetrias de 
acordo com o ano de especialida-
de, região e grupo de especialida-
de. Relativamente a aspetos passí-
veis de melhoria foi ainda sugerida 
a melhoria dos locais, nas institui-
ções de formação, destinados ao 
descanso durante o trabalho em 
período de urgência, a criação nas 
instituições de formação de um 
manual informativo e de procedi-
mentos para médicos internos e a 
criação de estruturas de apoio ao 
percurso profissional do médico 
interno e carreira futura.
Em fase de debate, Pereira da Sil-
va referiu não considerar que se 
possam tirar conclusões quanto à 
qualidade dos internatos estrita-

mente a partir da satisfação dos in-
ternos porque, “perante a mesma 
realidade quem tem expectativas 
mais elevadas terá menor grau 
de satisfação”. “Satisfação não se 
pode confundir com qualidade”, 
concluiu, referindo considerar a 
validade do inquérito mas não 
algumas das conclusões extrapo-
ladas a partir dos seus resultados. 
Já João Paulo Farias recordou que 
a satisfação é um parâmetro essen-
cial para avaliação da qualidade. 
Os representantes do Conselho 
Nacional do Internato Médico, 
Conselho Nacional do Médico 
Interno e Conselho Nacional da 
Pós-Graduação concordaram que 
o inquérito nacional de satisfação 
realizado em 2016 é um trabalho 
muito importante para a análise 
e melhoria do internato, reconhe-
cendo a sua convicção de que o 
internato médico é bom mas tem, 
naturalmente, tal como este inqué-
rito, espaço para aprendizagem 
com as críticas e melhorias futuras.

Nota de redação:
a posição e comentários de Jai-
me Teixeira Mendes (presidente 
do CRSul) a este inquérito estão 
reproduzidos na página 46 desta 
ROM.

Rui Capucho, Inês Madaleno e Edson OliveiraJoão Paulo Farias
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Ensino, clínica e investigação foram representadas nesta mesa respetivamente por Nuno Mon-
tenegro, Manuel de Brito e António Jacinto, que falaram sobre as várias vertentes dos centros 
académicos e o que está a ser feito para concretizar a sua implementação, numa mesa mo-
derada por Jorge Torgal (CRS).

Nuno Montenegro, da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
do Porto, começou por fazer um 
enquadramento histórico sobre 
centros académicos explicando 
que com instituições muito corpo-
rativas não é fácil alterar as tradi-
ções, razão pela qual processos de 
integração podem ser um pouco 
morosos. Faz todo o sentido que 
o Hospital de São João, que já em 
1959 havia sido chamado de “hos-
pital escolar” por Hernâni Mon-
teiro, faça parte de um consórcio 
para centro académico. O CUME 
– Centro Universitário de Medici-
na – tem desenvolvido o projeto 
com a criação de grupos de traba-
lho (em áreas como comunicação 

e imagem, relações internacionais 
e mobilidade, biblioteca e recur-
sos digitais, etc.) e departamentos 
académicos (com a reorganização 
dos departamentos da FMUP já 
aprovada com vista ao potenciar 
do desenvolvimento de redes de 
partilha de conhecimento), cria-
ram agrupamento de entidades 
adjudicantes pois existe “vonta-
de de fazer” mas, como explicou 
Nuno Montenegro, para avançar 
com o centro académico e pensar 
o futuro, “é tempo de levantar 
algumas questões” sobre opções 
estratégicas nomeadamente sobre 
o modelo de gestão, tipo de finan-
ciamento diferenciado, se haverá 
ou não contratualização única (o 

orador defende que deveria existir 
contratação única mas não há defi-
nições quanto a essa questão).
Manuel de Brito, do Centro Hos-
pitalar de Lisboa Central, referiu 
que as preocupações e dúvidas 
são idênticas às já referenciadas 
por Nuno Montenegro mas que o 
processo de integração foi facilita-
do pelo facto de já existir uma re-
lação prévia entre a Faculdade de 
Ciências Médicas e o centro hos-
pitalar, razão pela qual o CMUL 
- Centro Médico Universitário de 
Lisboa - nasce “naturalmente”. O 
centro clínico académico, designa-
ção que, por ser mais abrangente, 
é a preferida de Manuel de Brito, 
procura prestar cuidados de saú-
de de qualidade, educar, formar e 
investigar, o que já era feito antes 
mas que, com a criação do centro 
académico, “passou a ser feito de 
forma enquadrada e mais organi-
zada”. Para já “implementou-se o 
modelo de gestão cooperativo que 
é o mais acessível mas também se-
ria possível optar pelo modelo de 
co-governação ou pelo modelo in-
tegrado. Um dos constrangimen-
tos referidos foi o facto de a porta-
ria que cria os centros referenciar 
que os mesmos não têm persona-

Investigação e formação médica: 
centros académicos

Nuno Montenegro Manuel de Brito
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centros de saúde, áreas assisten-
ciais, departamentos hospitalares, 
etc.
António Jacinto trouxe ao debate 
a componente da investigação, em 
representação do CEDOC – Cen-
tro de Estudo de Doenças Cróni-
cas, tendo referido as vantagens 
de um centro médico universitário 
para a investigação no que se re-
fere à investigação fundamental 
ou translacional (mais e melhor 
acesso a colaborações com clíni-
cos, oportunidade de desenvolver 
projetos a partir de questões clíni-
cas), ao ensino da medicina (com 
médicos não só melhor prepara-
dos para tratar hoje mas também 
mais capacitados para compreen-
der e aplicar as terapias do futuro), 
do ponto de vista dos hospitais (os 
médicos mais jovens têm um inte-
resse crescente pela investigação; 
dominar tecnologias avançadas, 
promover a inovação e capacitar 
os seus profissionais, possibilida-
de de participar em ensaios clíni-
cos e gerar avanços terapêuticos). 
Também nas questões financeiras 
podem existir vantagens como re-
feriu António Jacinto pois “uma 
investigação de qualidade trará re-
torno económico (nomeadamente 
através de parcerias com a indús-
tria farmacêutica e a elaboração de 
ensaios clínicos)”. O orador refe-

riu igualmente algumas sinergias 
práticas possíveis com: biobancos, 
estruturas de apoio à investigação 
clínica, gabinetes de apoio a candi-
daturas a financiamento, estrutu-
ras de apoio à investigação clínica 
e desenvolvimento de startups, etc.
Na fase de debate, José Manuel 
Silva, bastonário da OM, salien-
tou que “um país pequeno como 
o nosso só se pode distinguir pela 
qualidade, nunca pela quantida-
de” e referiu que a investigação é 
precisamente um dos motores da 
qualidade pois “todos beneficia-
mos quando cada ato médico é 
encarado como um potencial ato 
de investigação”. Inês Mesquita, 
interna de anestesiologia e dou-
toranda, falou da sua experiência 
pessoal com as dificuldades em 
conciliar internato, investigação, 
etc. acabando por recorrer a licen-
ças sem vencimento porque “há 
muitas dificuldades para os jovens 
médicos que queiram fazer inves-
tigação”.

lidade jurídica. “Se quisermos que 
os centros avancem, estes cons-
trangimentos têm que ser ultra-
passados”. Sobre a estrutura dos 
centros, Manuel de Brito acha que 
deve haver uma definição mínima 
por parte do Conselho Nacional 
para haver alguma homogenei-
dade e para que haja um “quadro 
de referência” que evite que se 
desvirtue o conceito de centro aca-
démico. O centro que representa 
abre-se a outras instituições que 
se integram no consórcio por via 
do Conselho de Cooperação e Par-
ceria. “Queremos que os nossos 
parceiros participem nas nossas 
decisões”. Para o desenvolvimen-
to de projetos concretos, o centro 
que representa definiu núcleos 
integrados de ação clínica e acadé-
mica. Referida a estrutura, Manuel 
de Brito falou um pouco de resul-
tados, pois dado o escasso tempo 
decorrido, admite serem ainda 
insípidos, mas projetou necessi-
dades e objetivos futuros:  “ne-
cessitamos de uma agenda para a 
divulgação do CMUL pois mesmo 
no hospital sentimos que não sa-
bem o que é este centro”; Outro 
fator importante é fazer com que 
todos percebam o que irão ganhar 
em termos assistenciais pelo facto 
de existir o centro razão pela qual 
já têm agendadas reuniões com 
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Com o objetivo de promover o debate entre editores, autores e outros agentes envolvidos 
na comunicação e publicação biomédica, teve lugar a 4 de novembro o V Simpósio da Acta 
Médica Portuguesa, que este ano decorreu no Centro de Congressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos. 
 A cerimónia de abertura juntou 
o Editor-Chefe Rui Tato Mari-
nho, o Presidente da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães 
e o Bastonário da Ordem dos 
Médicos José Manuel Silva, de 
cujas intervenções sobressaiu 
a importância da Acta Médica 
Portuguesa (AMP) não apenas 
para os seus associados mas 
também no contexto da publi-
cação científica nacional. Rui 
Tato Marinho evidenciou os 
principais desafios com que se 
tem vindo a debater enquan-
to Editor-Chefe da publicação, 
enquanto Miguel Guimarães e 
José Manuel Silva optaram por 
enaltecer o trabalho desenvol-
vido pela AMP graças ao conti-

nuado apoio da presente Dire-
ção, alertando para a necessida-
de de consolidação e expansão 
dos respetivos Conselho e Cor-
po Editoriais. 
A primeira sessão dos traba-
lhos foi então aberta, dando 
voz às quatro revistas médi-
cas portuguesas com Factor 
de Impacto da Web of Science 
(Thomson-Reuters). Coube a 
Rui Tato Marinho dar início aos 
trabalhos, com uma breve rese-
nha do trabalho desenvolvido 
desde junho de 2011, momento 
em que assumiu a liderança da 
Acta Médica Portuguesa: não 
só procedeu à publicação ime-
diata dos cerca de 250 artigos 
que então se encontravam por 
publicar como otimizou todo 

o processo editorial por via da 
utilização de uma plataforma 
eletrónica operada por uma 
equipa profissionalizada – ino-
vações essas que se viriam a tra-
duzir no aumento sustentado 
do Factor de Impacto em anos 
recentes e nas cerca de 900 sub-
missões que se prevê receber 
até ao final do ano de 2016. 
Lino Gonçalves, Editor-Chefe 
da Revista Portuguesa de Car-
diologia (RPC), partilhou igual-
mente um pouco da história da 
publicação, com existência des-
de 1999 e um crescente número 
de submissões, mais expressivo 
nos anos recentes. Da análise 
destas submissões, contudo, re-
sulta que os artigos atualmente 
mais submetidos se destinam 

V Simpósio Acta Médica Portuguesa: 
Ensino e ética da publicação científica

Cerimónia de abertura
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às secções de Casos Clínicos e 
Imagens Médicas – o que refle-
te, por um lado, a falta de dis-
ponibilidade dos médicos para 
se dedicarem à investigação 
científica mais elaborada e de-
morada, que se possa traduzir 
em Artigos Originais e por ou-
tro, a forte pressão a que os mé-
dicos, especialmente os inter-
nos, se encontram sujeitos para 
publicar, o que os leva a optar 
por um formato mais acessível 
de publicação. Em resultado di-
reto desta situação, e a par dos 
sumários eletrónicos lançados 
recentemente, enviados para os 
endereços de mail dos subscri-
tores e que de forma apelativa 
disponibilizam as conclusões 
de artigos originais, promoven-
do assim a sua visibilidade. A 
RPC planeia lançar em 2017 – 
entre uma série de outros pro-
jetos em carteira - uma revista 
em formato eletrónico exclusi-
vamente dedicada a estes dois 
tipos de artigos. 
A Revista Portuguesa de Pneu-
mologia (RPP) fez-se repre-
sentar pelo seu Editor-Chefe, 
António Morais, a quem coube 
resumir a recente atividade da 
publicação e em particular os 

principais desafios com que se 
depara após a adesão à editora 
Elsevier, e ao crescimento ex-
ponencial do Factor de Impacto 
que, reconheceu, terá atingido 
o seu máximo no atual formato. 
A par da manutenção da língua 
inglesa como idioma de publi-
cação, a RPP tem vindo a consi-
derar a alteração do seu nome, 
como estratégia primordial 
para atrair o mercado interna-
cional de leitores e revisores e 
assim colmatar a saturação dos 
revisores que tem vindo a veri-
ficar a nível nacional.
A encerrar a primeira sessão es-
teve a Acta Reumatológica Por-
tuguesa (ARP), que pela mão 
da Editora-Chefe Elsa Vieira 
de Sousa recordou o percurso 
da revista desde a sua primeira 
edição em 1973, abordando em 
detalhe a análise interna reali-
zada após a queda do Factor de 
impacto em 2014 de que resul-
tou a conclusão de que a mes-
ma terá decorrido de atrasos na 
indexação junto da PubMed, a 
par do aumento do número de 
artigos publicados, e do decrés-
cimo do número de artigos pu-
blicados em inglês. Com o ob-
jetivo de agilizar o processo de 

Peer Review – e bem assim, todo 
o processo editorial - a ARP dis-
ponibilizou entretanto manuais 
online para Autores e Revisores. 
Apostou ainda na rápida publi-
cação de artigos em Online First 
e em padrões de exigência mais 
elevados, que se traduziram 
no aumento da taxa de rejeição 
pelo Editor logo após a submis-
são, estratégia que em 2015 per-
mitiu atingir de novo um Facto 
de Impacto significativo. Nos 
próximos anos, é primordial 
uma reflexão relativa ao idio-
ma de publicação, estrutura de 
cada edição, e sobretudo a defi-
nição de uma estratégia de di-
vulgação, onde os meios online 
terão um papel de maior relevo, 
em oposição à edição em papel.
A sessão II do V Simpósio, mo-
derada por Luís Castelo-Bran-
co e Pedro Câmara Pestana, 
Editor-Chefe da AMPStudent, 
iniciou-se com a alocução de 
Adelino Leite Moreira relativa à 
importância da investigação clí-
nica e científica por estudantes. 
A par de um forte crescimento 
da investigação biomédica bá-
sica nas últimas duas ou três 
décadas, tem-se verificado um 
défice de investigação clínica 
e translação no nosso País, por 
falta de articulação entre as ins-
tituições prestadoras de cuida-
dos de saúde e laboratórios de 
investigação, insuficiência de 
infraestruturas dedicadas à in-
vestigação clínica e à escassez 
de programas de financiamen-
to especificamente dirigidos à 
promoção deste tipo de inves-
tigação. Neste contexto e com 
o objetivo central de fomentar 
a “ponte” entre o ensino e a in-
vestigação, a Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Por-
to integrou desde 1997 mais de 
60 alunos nas equipas de inves-
tigação, com resultados quan-

Lino Gonçalves na sessão de perguntas e respostas
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tificados em 26 teses de douto-
ramento entretanto defendidas 
(cada qual com uma média de 
6 artigos publicados, todos con-
jugando com sucesso a investi-
gação e a atividade clínica).
Tomou de seguida a palavra 
Guilherme Tralhão, que com a 
audiência partilhou a sua expe-
riência na criação e gestão do 
Gabinete de Apoio à Publicação 
do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra e do Gabi-
nete da Integridade e Rigor na 
Investigação e Publicação Cien-
tífica, entidades que asseguram 
a proximidade entre o serviço 
hospitalar e a faculdade de Me-
dicina. O primeiro teve como 
objectivo inicial apoiar os pro-
jetos desenvolvidos no âmbito 
da actividade clínica ou liga-
dos a pós-graduações académi-
cas de profissionais do CHUC, 
nas diversas áreas das ciências 
da saúde. Para tal, dispõe de 
uma equipa técnica que asse-
gura prestações específicas tais 
como o tratamento estatístico 
de dados, a criação e tratamen-
to de imagens para publicação 
e apresentações científicas, a 
tradução e/ou escrita de artigos 

científicos de inves-
tigação clínica, em 
inglês, assim como a 
formatação das pu-
blicações científicas 
de acordo com as di-
ferentes normas das 
editoras. Já com a 
criação do Gabinete 
da Integridade e Ri-
gor na Investigação e 
Publicação Científica 
foram criadas e im-
plementadas medi-
das com vista a pro-
mover a integridade 
científica da investi-
gação e a incentivar 
as boas práticas. 
Na sessão III, o pai-

nel da mesa redonda referente à 
“Investigação e publicação nos 
currículos do curso de Medici-
na” contou com a moderação 
de Maria do Carmo Fonseca e 
Lino Gonçalves. Convidados 
a participar estiveram perso-
nalidades de renome nacional 
como Margarida Correia-Neves 
(Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho), Maria 
Amélia Ferreira (Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto) e Luísa Lobato em re-
presentação de António Sousa 
Pereira (Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar). A 
elevada qualidade deste painel 
permitiu assistir a uma viva re-
flexão crítica acerca das várias 
estratégias de incentivo à pu-
blicação aplicadas por algumas 
Faculdades de Medicina a nível 
nacional e levaram posterior-
mente a audiência a participar 
no debate sobre os principais 
constrangimentos que cada 
uma dessas Faculdades enfren-
ta.
O regime (obrigatório ou op-
tativo) em que estas cadeiras 
devem ser lecionadas, o tipo 

de conteúdos lecionados (in-
trodução aos métodos de inves-
tigação, princípios básicos de 
recolha e gestão de dados, in-
trodução à estatística, entre ou-
tras) e o ano curricular em que 
estas devem ser inseridas foram 
alguns dos primeiros pontos 
discutidos, com diferentes filo-
sofias a serem seguidas pelas 
diferentes escolas médicas. No 
entanto, apesar das suas dife-
rentes estratégias pedagógicas, 
foi entendimento comum que 
a existência de incentivos, quer 
académicos - com a atribuição 
de uma classificação ao Traba-
lho Final de Mestrado, a qual 
pode ser valorizada pela publi-
cação científica; quer financei-
ros, através do apoio ao desen-
volvimento de projectos; quer 
em termos de “tempo protegi-
do” para docentes e discentes 
para investigação são pontos 
essenciais para o sucesso da in-
clusão da investigação e publi-
cação nos cursos de Medicina.
Assim, muitos são os avanços 
que se têm feito a nível local 
nas diferentes escolas médicas 
para promover a investigação e 
publicação científica. Contudo, 
muitos são ainda os constran-
gimentos que dificultam a im-
plementação destas medidas, 
nomeadamente a nível burocrá-
tico, no que diz respeito à apro-
vação pelos diferentes comités 
de ética ou no acesso dos estu-
dantes às bases de dados dos 
doentes.
Deste modo, apesar de uma vi-
sível mudança positiva visan-
do a inclusão da investigação e 
publicação científica nos cursos 
de Medicina, muitas são ainda 
as ações necessárias que as di-
versas entidades formadoras 
deverão empreender de forma 
a facilitar e desburocratizar este 
processo e mantendo presente 
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que é a qualidade dos trabalhos 
produzidos e não a quantidade 
como principal objetivo a atin-
gir.
Desde sempre assumida como 
um dos principais momentos 
do V Simpósio AMP, a sessão 
IV teve como objetivo a discus-
são de tópicos relativos à ética 
na comunicação científica. Pe-
dro Alberto Escada introduziu 
a questão da credibilidade cien-

tífica dos jornais médicos de es-
tudantes, a partir da premissa 
de que a escrita médica é uma 
estratégia de ensino eficiente. 
Com efeito, através da escrita 
de casos clínicos, o estudante 
de medicina experiencia uma 
primeira aproximação à escrita 
científica, o que desde logo lhes 
proporciona uma sólida base 
para a preparação e publicação 
de manuscritos. Na Escola Mé-

dica da Universidade Nova de 
Lisboa, este conceito é aplicado 
entre o segundo e o quarto ano 
de formação académica. Ao lon-
go da história, foram creditadas 
a estudantes algumas descober-
tas médicas famosas, tais como 
a dos espermatozoides (Johan 
Ham, 1667) ou a da insulina 
(Charles Best, 1921), pelo que 
a credibilidade de publicações 
editadas por e para estudantes 
não é algo que possa ser de ime-
diato validada ou excluída. Em 
todo o caso, e perante os diver-
sos formatos disponíveis até a 
nível internacional, foi possível 
concluir que o mais adequado 
é o que se apresenta sob a for-
ma de student corner integrado 
numa revista indexada e com 
factor de impacto – precisamen-
te o modelo implementado pela 
AMPStudent. 
A apresentação de Helena Do-
nato apresentada por e com o 
contributo de Rui Tato Mari-
nho, relativa ao lado obscuro 
das publicações e às publica-
ções predatórias, constituiu ou-
tro ponto fulcral do encontro, 
já que o tópico tem aglutinado 
preocupações dos vários qua-
drantes da edição médica – em 
Portugal e não só. Nos últimos 
anos têm vindo a surgir várias 
editoras respeitáveis com mo-
delos de negócio baseados no 
acesso livre, cujos custos opera-
cionais não são suportados pela 
assinatura das revistas (estas 
encontram-se disponíveis gra-
tuitamente, em open access), 
mas pelos próprios autores, que 
pagam um valor por cada artigo 
publicado. Este tema originou 
um dos momentos de debate 
mais vívido da reunião, tendo a 
audiência reportado vários ca-
sos de artigos pagos a diversas 
editoras, situação esta que se 
tem vindo a tornar procedimen-

Intervenção de Maria Amélia Ferreira

Débora Miranda- a fraude no jornalismo científico
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to comum a nível internacional, 
tendo sido inclusivamente cita-
dos exemplos nas maiores re-
vistas médicas internacionais. 
A propagação deste modelo 
em open access confundiu-se en-
tretanto com a publicação pre-
datória, que o explora em seu 
próprio benefício, tirando par-
tido da “síndrome publish or pe-
rish”. A maioria destas revistas 
é oriunda de países como India, 
Paquistão, Nigéria, embora in-
diquem endereços dos EUA ou 
Reino Unido – estas entidades 
atuam como sendo legítimas, 
copiando os sites e práticas de 
revistas respeitadas. Apesar do 
prometido “processamento em 
fast-track”, o peer review des-
tas revistas é fraco ou mesmo 
inexistente, comprometendo a 
qualidade da informação cientí-
fica divulgada. Para além disso, 
estas revistas apresentam geral-
mente identificações atrativas 
e facilmente confundíveis com 
publicações já implementadas 
no mercado, porém a sua única 
indexação é no Google Scholar 
e o seu Factor de Impacto “fal-
sificado”. Uma listagem deste 
tipo de publicações foi coligida 
por Jeffrey Beall – personalida-
de que recentemente e a este 
respeito realizou a revisão de 
um artigo para AMP - na já fa-
mosa Lista de Beall (http://scho-
larlyoa.com).
A encerrar a sessão da manhã, 
Débora Miranda desenvolveu 
o tópico “Fraude (in)voluntária 
no jornalismo científico”. A ora-
dora, que durante vários anos 
esteve ligada à London School 
of Hygiene & Tropical Medici-

ne na qualidade de jornalista 
científica, explicitou os passos 
necessários a dar por forma a 
transmitir ciência através dos 
meios de comunicação sociais, 
já que em geral os conteúdos 
a transmitir e os formatos da 
comunicação não coincidem, 
entre cientistas (médicos e não 
só) e jornalistas. Este desajuste 
pode dar origem a fraude, quer 
voluntária (onde o jornalista 
distorce factos científicos para 
lhes dar valor noticioso), quer 
involuntária (notícias publica-
das com base numa interpre-
tação desajustada da ciência). 
Para prevenir estas situações, é 
necessário que investigadores 
e/ou clínicos adaptem os seus 
conteúdos informativos aos 
interesses do jornalista, já que 
este detém uma perceção mais 
clara sobre o que interessa ler 
ao consumidor de notícias – so-
bretudo num contexto digital 
imediatista da sociedade atual.
A sessão da tarde foi inteira-
mente dedicada à realização de 
quatro Small Working Groups, 
que traduziram a vontade de 
criar dentro do Simpósio AMP 
espaços de elevada dinâmica e 
interação entre participantes e 
dinamizador, com o objetivo de 
fornecer e/ou desenvolver com-
petências práticas: “Critérios 
de autoria: papel do estudante 
dentro da equipa de investiga-
ção”, monitorizado por Ivo Ál-
vares Furtado; “Redes sociais e 
publicação científica”, coorde-
nado por José Carona Carva-
lho; “Como escolher um título e 
um bom abstract”, liderado por 
João Massano; e “Como manter 

o conhecimento up-to-date”, 
por António Vaz Carneiro. As 
conclusões (abstracts) dos qua-
tro grupos de trabalho serão 
disponibilizadas na edição de 
novembro da Acta Médica Por-
tuguesa.
Ao abrigo de protocolos de co-
laboração entre a AMPStudent 
e os Congressos nacionais de 
estudantes e jovens médicos, 
houve ainda lugar à apresenta-
ção de cinco trabalhos científi-
cos, vencedores das respetivas 
competições: “Correlação dos 
parâmetros de reserva ovárica 
nos ciclos de procriação medi-
camente assistida” de Vanessa 
Albino, “How to achieve quali-
ty in medical education? Inter-
-rater agreement about item-
-writing flaws in multiple-choi-
ce questions: the case of Clini-
cal Anatomy” por Bruno Gui-
marães, “Splicing alternativo 
no desenvolvimento neuronal” 
por Mariana Ferreira, “Doentes 
com carcinoma da próstata me-
tastizado castração resistente “ 
por Catarina Dantas e “An in 
vitro model to study the effect 
of fresh red blood cell trans-
fusions in the phenotype of T 
lymphocytes” por Carolina Al-
ves Padrão.
No encerramento dos trabalhos, 
Rui Tato Marinho agradeceu a 
todos os presentes a participa-
ção e o debate sempre intenso 
que, como é já habitual, caracte-
rizou também este V Simpósio 
Acta Médica Portuguesa, fazen-
do votos de que esta iniciativa 
possa continuar a repetir-se no 
futuro.
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Em países como o Reino Unido, 
uma em cada cinco consultas são 
para tratamento de problemas de 
saúde menores, tais como dores 
de cabeça, tosse, gripes e consti-
pações, dor nas costas, problema 
capilares e doenças do viajante 
(fonte: Selfcare Forum). A aposta 
numa melhor informação poderia 
gerar poupanças de £2 mil milhões 
ao SNS, valor das consultas médi-
cas não realizadas (dados SNS UK; 
2012). O programa Tratar de Mim 
procura abordar estes problemas 
começando com a literacia em saú-
de dos mais novos.

A maioria das pessoas sabe que 
estes sintomas não constituem 
um problema sério de saúde. No 
entanto procuram na consulta 
médica um alívio rápido dos seus 
problemas de saúde, para além de 
quererem saber a duração e per-
manência dos sintomas ou o que 
fazer em caso de alteração dos 
sintomas. O programa Tratar de 
Mim tem como objetivos contri-
buir para uma maior consciencia-
lização da população em matéria 
de saúde, promover a capacitação 
dos cidadãos e melhorar o seu co-
nhecimento relativamente aos me-
dicamentos não sujeitos a receita 
médica. A iniciativa, proposta e 
impulsionada pela APIFARMA/
OTC (Comissão Especializada dos 

Medicamentos Não Sujeitos a Re-
ceita Médica) e inspirada no Self 
Care Forum britânico, tem como 
parceiros a ANF - Associação 
Nacional das Farmácias, a DGS 
- Direcção-Geral da Saúde, o IN-
FARMED - Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I.P., a Ordem dos Farma-
cêuticos, a Ordem dos Médicos e 
a Valormed.
O programa está comprometido 
em desenvolver materiais infor-
mativos que permitam ao cidadão 
e também ao profissional de saúde 
saber como orientar as decisões in-
dividuais em saúde e já é possível 
obter folhetos sobre a utilização 
segura e responsável dos medica-
mentos não sujeitos a receita médi-
ca, como organizar medicamentos, 
febre, gripes e constipações e do-
res de garganta. Progressivamen-
te irá ser alargada a informação e 
aconselhamento a temas de saúde 
de interesse geral e desenvolver 
acções formativas em universida-
des e escolas. O programa Tratar 
de Mim visa incentivar as pessoas 
a assumir a responsabilidade pela 
sua própria saúde. O incentivo a 
uma melhor Saúde passa também 
pela qualidade da informação que 
está disponível para os cidadãos e 
que lhes permite tomar decisões 
conscientes de autocuidado, cujo 
impacto positivo se estende para 

além da saúde individual e se re-
percute positivamente no próprio 
sistema de Saúde. 
Pensando na literacia, o programa 
preconiza o alargamento aos mais 
jovens, da informação sobre saú-
de, nomeadamente no âmbito da 
promoção de hábitos de vida sau-
dável. Para o efeito, foi concebido 
o jogo Tratar de Mim, destinado a 
crianças dos 7 aos 12 anos de idade 
que, através das componentes lú-
dica e pedagógica pretende traba-
lhar antecipadamente a capacida-
de de aquisição de conceitos sobre 
saúde através de um conjunto de 
questões relacionadas com hábitos 
de vida saudável e uso responsá-
vel do medicamentos não sujeito 
a receita médica, indicados para o 
tratamento de problemas de saúde 
ligeiros e sem gravidade. Este jogo 
é uma das atividades dinamizadas 
junto das crianças que visitam o 
espaço Farmácia/Saúde da KidZa-
nia, em Lisboa e está igualmente 
disponível no site do programa, 
em versão digital, para download 
e utilização em casa, na escola, na 
farmácia ou no consultório médi-
co. Crianças informadas serão ci-
dadãos mais responsáveis. 

Para mais informações: 
www.apifarma.pt/tratardemim

Crianças informadas serão 
cidadãos mais responsáveis
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médico. Crianças informadas serão cidadãos mais responsáveis.  
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José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos portuguesa foi distinguido com a meda-
lha de ouro do Consejo General de Colegios Médicos de Espanha em resultado do seu apoio 
generoso e solidário à profissão médica espanhola e a esse Conselho. José Manuel Silva foi o 
primeiro médico não espanhol a receber tal distinção. Nestes tempos difíceis, mas também de 
oportunidades, esta medalha honra o bastonário José Manuel Silva, mas também a Ordem dos 
Médicos, todos os médicos portugueses e a medicina praticada no nosso país.
O presidente da Ordem dos Mé-
dicos, José Manuel Silva, recebeu 
das mãos do presidente da Orga-
nização Médica Colegial espanho-
la, Juan José Rodríguez Sendín, a 
medalha de ouro dessa organi-
zação assim como a condição de 
Colegiado de Honra ao ser con-
siderado como um referencial na 
Medicina portuguesa e europeia. 
O ato de entrega do galardão teve 
lugar no passado dia 12 de no-
vembro, em Madrid, durante a V 
Convenção da Profissão Médica, 
que teve uma assistência de mais 
de 500 pessoas pertencentes à es-
trutura corporativa dos Colégios 
de Médicos espanhóis. Transcre-
vemos em seguida o texto original 
que fundamenta, resumidamente, 
o galardão atribuído ao médico 
José Manuel Silva, bastonário da 
OM, como forma de expressão da 

gratidão do Consejo General de Co-
legios Médicos de Espanha por todo 
o trabalho que desenvolveu nos 
últimos anos em prol da medicina 
praticada na Península Ibérica mas 
também na América Latina, Euro-
pa, etc.
"JOSÉ MANUEL SILVA. Basto-
nario da Ordem dos Médicos de 
Portugal.
Decía nuestro ilustre medico, el sa-
bio humanista D. Pedro Lain En-
tralgo, que la gratitud no existe si 
no se expresa públicamente y eso 
es lo que hacemos al proponer la 
concesión de la Medalla de Oro 
del Consejo General de Colegios 
Médicos de España al Bastonario 
de la Ordem dos Médicos de Por-
tugal, un acto de gratitud, que es 
una virtud que lleva contenidos 
de justicia, de responsabilidad, 
de compromiso y de solidaridad, 

para alguien que desde fuera de 
nuestro país, pero también en Es-
paña nos ha distinguido con su 
apoyo, su esfuero, su compromiso, 
su comprensión  y su ayuda. Tam-
bién decimos en España que es de 
bien nacidos ser agradecidos. Pues 
con esta concesión lo somos, por-
que así pagamos lo que debemos y 
porque premiar a quien lo merece 
nos honra y nos hace más grandes 
y mas dignos.

Hay días de satisfacciones por po-
der cumplir deseos y obligaciones, 
por saldar deudas. Hoy es uno 
de ellos y eso distingue distingue 
a este día. Porque alguien que lo 
merece mucho nos hace un gran 
honor. Siempre la medicina por-
tuguesa ha sido una referencia 
para los médicos españoles y hoy 
queremos ponerlo de manifiesto, 

José Manuel Silva distinguido 

com medalha de ouro do Conselho Geral 

de Colégios Médicos de Espanha
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ponerles  la guirnalda al cuello de 
nuestro agradecimiento y recono-
cimiento por los muchos méritos 
habidos a lo largo de los años, en 
el cuello de su presidente o Basto-
nario, para agradecerle, premiarle  
y reconocerle esos esfuerzos para 
mejorar las relaciones, ahora muy 
importantes, entre los médicos de 
Portugal y de España.
Por esto y por muchas razones 
mas que citamos a continuación 
pedimos la MEDALLA DE ORO 
DEL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS MEDICOS DE ES-
PAÑA PARA EL DR. DON JOSÉ 
MANUEL SILVA, BASTONARIO 
DE LA ORDEM DOS MÉDICOS 
DE PORTUGAL, LAS RAZONES 
EN SÍNTESIS, SI EN SÍNTESIS, 
PORQUE A VECES CUANDO 
HAY MUCHOS MÉRITOS, RE-
SULTA DIFÍCIL ENUMERALOS 
TODOS Y ES FÁCIL OLVIDAR 
MUCHOS:

1.- Por su apoyo generoso y solida-
rio a la profesión médica española 
y al Consejo General de Colegios 
Médicos de España. Ha participa-
do como ponente y en reuniones 
del III y IV  y V Foros de la. pro-
fesión Médica de  España y en las 
Jornadas de Comisiones deontolo-
gías de Badajoz en 2012. Además 
de en varios encuentros hispano- 
lusos entre la ORDEM dos Médi-
cos y el Consejo General de Cole-
gios Médicos y también el el G4, el 
grupo medico europeo de acción 
y presión que integramos los dos 
países ibéricos junto a Francia e 
Italia.

2.- El Dr. Silva, se distingue por su 
sensibilidad hacia todo lo que se 
relaciona con la medicina, con el 
medico, con la Ordem como ins-
titución, con tenacidad en defensa 
de lo que le es propio y con prag-
matismo propio de quien adminis-
tra con los pies en la tierra, quizás 

como aquel otro Silva de Toledo, 
pero también de origen portugués 
que fue el caballero de la mano en 
el pecho, inmortalizado por el Gre-
co. No solo habla perfecto español, 
sino que siempre ha apoyado las 
causas de los médicos y de la me-
dicina en algo que es compartido 
y de influencia mutua, porque con 
Portugal, afortunadamente no hay 
fronteras.

3.- En Jose Manuel Silva el CG-
COM ha encontrado el mejor in-
terlocutor, el mejor apoyo en las 
organizaciones internacionales en 
las que participamos y que com-
partimos, sino también un ami-
go, con todo lo que esto significa, 
ayudándonos en los bueno y en 
lo malo, siempre empujando en la 
misma dirección.

4.- Jose Manuel Silva es un refe-
rente en el entendimiento entre 
los médicos y sus organizaciones 
entre España y Portugal, un apoyo 
en el camino y una mano amiga 
con vientos favorables y desfavo-
rables. Muy especialmente com-
partimos compromisos con Lati-
noamerica y en Europa, en base a 
una historia también compartida 
y una identificación de objetivos 
y de formas de ver e interpretar la 
medicina.

5.- Su labor en Portugal, desde 
Coimbra, donde vive y ejerce 
como internista y profesor univer-
sitario, se concentra en Lisboa, la 
sede central de la Ordem, en una 
labor destacada, esforzada, cono-
cida y reconocida por la sociedad 
portuguesa y la profesión médica, 
de la que es un referente que con 
esta medalla de oro, la primera 
que otorga este Consejo General 
a un médico extranjero, queremos 
compartir.

6.-José Manuel Silva a su com-

promiso como Bastionario de los 
médicos portugueses, une condi-
ciones profesionales y humanas 
que también merecen un reconoci-
miento y un agradecimiento espe-
cial de los médicos españoles ,de 
la profesión médica en general y 
de la institución que los represen-
ta, muy especialmente, el Consejo 
General de Colegios Medicos . Así  
pues, esta propuesta tiene un va-
lor añadido, el hermanamiento del 
Consejo General de Colegios Me-
dicos de España con la Ordem dos 
Médicos de Portugal. Derribemos 
muros, abramos puertas y ven-
tanas y también los brazos para 
acoger al Dr. José Manuel Silva y 
honrarle como se merece. 

7.-Si hay dos países en el ámbito 
europeo que comparten prínci-
pios, valores, objetivos, sistema 
sanitario y, también como no, pro-
blemas, somos Portugal y España. 
Por eso tiene un simbolismo muy 
especial esta distinción al Dr. José 
Manuel Silva, que lo es también 
para la Ordem dos Médicos y para 
nuestros compañeros de Portu-
gal. Atravesamos tiempos difíciles 
pero también han sido de oportu-
nidades para aprender y mejorar 
y nosotros hemos aprendido de 
los médicos de Portugal y de su 
Ordem, para hacernos mejores 
y ser mas fuertes. El ejemplo del 
presidente de la Ordem dos  Mé-
dicos debe por tanto ser recono-
cido como una referencia que nos 
une y nos proyecta  juntos, hacia 
un futuro compartido, de esfuer-
zos, pero también de colaboración 
de interacción respetuosa y cons-
tructiva, al servicio de nuestras 
naciones, de nuestra sociedad y 
nuestros pacientes y reconociendo 
el liderazgo y buen hacer del Dr. 
Silva, estamos consolidando estos 
objetivos.

8.-Necesitamos de la cooperación 
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internacional en un mundo global 
y sin fronteras en el que Mèdicos 
portugueses se forman en Es-
paña y españoles en Portugal, en 
donde médicos de ambos países 
intercambian formación, informa-
ción y trabajo, éxitos, sinsabores y 
problemas. También reconocemos 
esto al homenajear al Dr. Silva. 

9.-Quien nos abre su puerta, nos 
cede las soluciones aplicadas a 
sus propios problemas, quien 
comparte con nosotros preocupa-
ciones, espacios, organizaciones, 
objetivos y soluciones es nuestro 
hermano, y tenemos que hacerle 
llegar el reconocimiento que mere-
ce, recuerden el proverbio africa-
no que dice, si vas solo caminaras 
más deprisa, pero si vas con acom-
pañado llegaras mas lejos, eso es 
lo que hacen ahora la Ordem dos 
Médicos de Portugal y el Consejo 
de Médicos de España, ojalá que 
lleguemos juntos muy lejos.

10.-Promover el desarrollo de las 
relaciones internacionales es be-
neficioso para la profesión médi-
ca española y para el Consejo de 
Médicos de España, con esta im-
portante distinción que pedimos 
que otorguen al Presidente de los 
Médicos Lusitanos, estrechamos 

y reforzamos lazos y potenciamos 
las relaciones con el país más cer-
cano y próximo, abrimos puertas , 
derribamos fronteras y allanamos 
caminos, compartiendo mas y me-
jor nuestros destinos.

Concluyendo, pedimos la máxi-
ma adhesión para honrar al pre-
sidente de los médicos portugue-
ses, para con esta medalla hacerle 
también  que sea un médico es-
pañol, pidiéndole que  nos haga 
el honor de aceptarla, porque con 
ella queremos premiar lazos, es-
fuerzos, pero también principios 
y valores compartidos que dan 
sentido a nuestra profesión, que 
la hacen grande, gracias a perso-
nas como Jose Manuel, que ha-
cen que la medicina tenga senti-
do por su compromiso y entrega 
al paciente y a la sociedad, para 
procurar una medicina a cada día 
mejor, de mayor calidad científica 
y humana. Y esto es Jose Manuel 
Silva, un Bastionario comprome-
tido con Portugal, sus médicos y 
su sociedad, pero también un hu-
manista, un amigo de España, de 
los médicos de su Consejo Gene-
ral y de la Sociedad española. Por 
estas razones comprenderán que 
pedir y conceder esta medalla de 
oro no es un acto protocolario, 

sino de justicia, de reconocimien-
to y agradecimiento, en pago jus-
to a su esfuerzo, compromiso y 
entrega hacia nosotros.
También con este homenaje que-
remos reconocerle y agradecerle 
ante sus hijos, su familia, y sus 
compañeros de Portugal y a la 
propia Ordem Medica  de Portu-
gal, a todos ellos les decimos que 
pueden estar legítimamente or-
gullosos de su padre, amigo, com-
pañero y Bastonario, porque les 
sirve mucho y bien y porque co-
laborando con los médicos de Es-
paña y su Consejo General trabaja 
para mejorar la medicina, toda, en 
España y Portugal, EUROPA y el 
Mundo. Sirva pues esta distinción 
de homenaje y hermanamiento, 
con nuestra máxima distinción, 
honrando a alguien que la merece 
sobradamente como el que más y 
con la que también queremos hon-
rar y reconocer a los médicos y a 
la medicina portuguesa y a toda 
la Ordem Médica de Portugal y 
estrechar vínculos, desde un reco-
nocimiento que reitero,merece sin 
ningún género de dudas.

Un cordial saludo. José Ramón 
Huerta Blanco (presidente do 
Consejo General de Colegios Me-
dicos de Espanha)"
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A propósito do inquérito de satisfação dos internos apresentado no Congresso Nacional 
de Medicina

Presidente recordou 
estudo de demografia médica do CRS

No 19.º Congresso Nacional de 
Medicina e 10.º Congresso Na-
cional do Médico Interno, que 
decorreu em Coimbra, foram 
apresentados os resultados do 
Inquérito de Satisfação com o 
Internato Médico, que a Ordem 
dos Médicos promoveu. Nesse 
contexto, o presidente do Con-
selho Regional do Sul recordou 
o estudo de demografia médica 
feito há um ano pelo presidente 
da Mesa da Assembleia Regio-
nal do Sul, Correia da Cunha, 
que apontava para um conjunto 
de especialidades ameaçadas 
de extinção.

Miguel Bigotte Vieira, do CNMI, 
relator do inquérito, sublinhou, 
na sessão que decorreu no dia 4 
de Novembro, os aspectos mais 
importantes dos resultados. En-
tre eles, avulta a conclusão de 
que “os médicos internos, no 
global, tendem a considerar que 
não ocorre discriminação racial 
nem sexual no seu local de tra-
balho, têm boa colaboração com 
os outros médicos no seu nível 
de formação, consideram que o 
seu orientador de formação tem 
conhecimentos sólidos para 
proporcionar uma boa forma-
ção e têm oportunidade de par-
ticipar ativamente em eventos 
formativos”.
Os resultados do estudo, se-
gundo os dados apresentados, 
revelam globalmente que os 
internos estão satisfeitos e tam-
bém que o nível de satisfação é 
maior nas Regiões Autónomas 
e entre os internos do Ano Co-
mum.
Jaime Teixeira Mendes, a pro-
pósito do inquérito, aproveitou 
para recordar o estudo demo-
gráfico do CRS e também as 
informações que tem recolhido 
sobre a satisfação dos internos 
nos Açores e na Madeira.
O presidente do Conselho Re-

gional do Sul, que assistiu à 
apresentação dos resultados, 
interveio no final felicitando o 
Conselho Nacional do Médico 
Interno e Miguel Bigotte Vieira 
pela iniciativa e conclusão do 
projecto.
Jaime Teixeira Mendes referiu 
ainda que se trata de “um es-
tudo importante” e manifestou 
satisfação por “ter sido feito 
com os meios da Ordem dos 
Médicos, de todas as secções re-
gionais, e por médicos perten-
centes à Ordem e a trabalhar na 
Ordem dos Médicos”.
De resto, apontou uma crítica: 
“Dr. Bigotte citou um estudo 
demográfico que foi feito aqui 
em Coimbra por uma profes-
sora universitária que é um es-
tudo que já tem alguns anos e 
quanto a mim está incompleto. 
A certa altura as pessoas come-
çam-se a referir a um estudo 
que já está ultrapassado e como 
se fosse uma verdade absoluta, 
coisa que até criticámos em vá-
rios sítios”.
O presidente do CRS recordou 
que há “um estudo demográfi-
co, feito no Conselho Regional 
do Sul pela pessoa do Dr. Cor-
reia da Cunha, que foi um es-
tudo realmente exaustivo, de 
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Conselho Regional do Sul inicia processo de implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade
A qualidade assume cada vez mais uma posição significativa e indiscutível em todas as organizações. 
Apenas com a orientação para a qualidade é possível satisfazer as novas necessidades e expectativas 
de todos os que dependem do desempenho de cada organização.  
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos entende que a Qualidade deve ser o fator chave 
da Secção Regional do Sul e que a mesma é assumida e interiorizada por todos os colaboradores.
Assumimos como um princípio fundamental e estruturante o conceito da melhoria da qualidade dos 
nossos serviços para satisfazer os requisitos dos médicos, com transparência, controlando os processos 
e incorporando o profissionalismo e eficiência como garantia da qualidade em toda a organização.
Na prossecução deste objetivo, foi decidido pelo Conselho Regional do Sul da OM uma parceria com 
o Instituto Politécnico de Setúbal que funcionará como entidade consultora para a implementação dos 
requisitos da Norma da Qualidade - NP ISO 9001:2015. 
 O âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade é a promoção, desenvolvimento e implementação de 
todas as ações necessárias à melhoria contínua dos serviços que prestamos aos nossos associados. 
Entre outras acções, pretendemos optimizar os processos internos e a comunicação com os associados.
O sucesso da implementação do SGQ visa, numa análise pragmática, uma melhor satisfação dos nos-
sos associados e colaboradores com um aumento da transparência, eficácia e eficiência dos nossos 
processos, em paralelo com todos os investimentos que têm sido efetuados e o envolvimento de todos 
os colaboradores e partes interessadas.

todas as especialidades. O es-
tudo foi publicado nas revistas 
da Ordem e dele se retiraram 
conclusões graves, no sentido 
que há especialidades que, a 
continuarmos assim, vão aca-
bar, com ou sem internos, so-
bretudo pela saída de seniores 
dessas especialidades. Suponho 
que teria interesse cruzar estes 
dados do inquérito com outros 
estudos já feitos na Ordem”.
“De resto, o inquérito tem mui-
to valor mas tem o valor que 

tem. Aliás vocês sabem como 
membros do CNMI que muitas 
vezes há insatisfação dos mé-
dicos internos. Pelo menos na 
zona sul – e fundamentalmen-
te no Algarve – as queixas dos 
internos são enormes”, referiu 
Jaime Teixeira Mendes.
Já quanto aos resultados do 
grau de satisfação nos Açores 
e na Madeira, o presidente do 
CRS considerou: “Espanta-me 
um pouco”. Recordou então 
que, quando se realizou o Con-

gresso das Ilhas da Macaro-
nésia, no Funchal, “as queixas 
foram muitas, sobretudo dos 
Açores, porque se sentem iso-
lados, porque sentem que há 
obrigatoriedade de certas pas-
sagens por especialidades que 
não existem nos Açores e que 
na altura o Estado lhes cortou 
a verba de deslocação para o 
Continente, onde têm que vir 
obrigatoriamente”.
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O Encontro de Médicos de Família do Algarve teve este ano a sua segunda edição e o presi-
dente do Conselho Regional do Sul esteve presente, tal como na edição passada, na sessão 
de abertura, a 28 de Outubro. Jaime Teixeira Mendes, na sua intervenção, lamentou que os 
governantes se lembrassem dos médicos de família quando precisam, mas se esqueçam de-
les quando é necessário dar-lhes condições de trabalho ou quando os “carregam de tarefas” 
que lhes roubam tempo para os doentes.
Jaime Teixeira Mendes dirigiu-se 
a uma sala cheia de médicos de 
família, no Hotel D. Pedro Golfe, 
em Vilamoura, manifestando sa-
tisfação pela presença repetida e 
desejando que os médicos ali reu-
nidos retirassem dos trabalhos 
“bons ensinamentos e se consoli-
dem boas ideias”.
O presidente do CRS quis alargar 
a saudação a “todos os especialis-
tas de Medicina Geral e Familiar; 
os que aqui estão, os do Algarve 
que aqui não estão e todos os do 
resto do país”, referindo que “to-
dos fazem parte de uma especia-
lidade que no trabalho se traduz 
numa tarefa dedicada, que en-
volve proximidade e até afectos, 
muitas vezes, mas que tem que 
ser competente, a quem pedem 
elevados níveis de exigência, mas 
que tem sido sempre pouco reco-
nhecida”.
O dirigente continuou a sua inter-

venção, criticando o poder políti-
co e a sua relação com os especia-
listas de MGF: “Os governantes 
lembram-se de vocês quando 
precisam de anunciar vitórias na 
diminuição das listas de espera, 
que estranhamente nunca se veri-
ficam, lembram-se quando apon-
tam aos portugueses os caminhos 
dos Cuidados de Saúde Primários 
como a primeira forma de serem 
tratados, lembram-se quando fa-
lam das USF e dos  ganhos que 
representou a sua criação, mas 
esquecem-se quando é necessário 
dar-vos condições de trabalho, 
esquecem-se quando se justifica 
pagar o vosso trabalho de forma 
adequada e esquecem-se quan-
do vos carregam de tarefas que 
vos tiram tempo e que impedem 
o melhor acompanhamento dos 
vossos doentes.
No vosso trabalho há uma per-
manente sobrecarga de trabalho 

administrativo, burocrático e 
informático, há um nível de exi-
gência cada vez maior em tarefas 
com nula repercussão na qualida-
de dos cuidados que vocês pres-
tam”.
Jaime Teixeira Mendes disse ain-
da: “O Conselho Regional do Sul, 
de que sou presidente, tem desde 
há três anos uma permanente in-
tervenção em favor dos Cuidados 
de Saúde Primários como grande 
pilar do SNS e temos uma forte 
preocupação com as tarefas bu-
rocráticas que aumentam passo 
a passo e que vos levantam enor-
mes obstáculos na relação com 
os doentes e na atenção que eles 
merecem”.

“Querem mais médicos 
de família? 
Paguem como deve ser”

Perante os problemas que há nos 

Presidente do CRS no 2.º Encontro de Médicos de Família do Algarve

“Governantes esquecem-se quando 
é necessário dar-vos condições de trabalho”
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Cuidados de Saúde Primários, o 
presidente do CRS lança um de-
safio à tutela: “Querem mais mé-
dicos de família? Paguem como 
deve ser aos que temos, dêem 
condições de trabalho que per-
mitam o acompanhamento mais 
próximo dos doentes e retirem 
das mãos dos médicos tarefas ad-
ministrativas desnecessárias”.
Jaime Teixeira Mendes garantiu 
na sua intervenção o empenho do 
CRS na defesa da especialidade 
e do trabalho dos especialistas: 
“Contem connosco para não bai-
xarmos os braços e enfrentarmos 
este problema de frente, exigindo 
soluções que facilitem o vosso 
trabalho”.
O dirigente referiu-se a seguir às 
questões específicas do Algarve: 
“Mas, para além dos problemas 
que são comuns a todos os médi-
cos de MGF, aqui no Algarve há 
alguns que se agudizam. No dia-
-a-dia, vocês enfrentam os pro-
blemas próprios de uma região 
que tem um Centro Hospitalar 
sem capacidade de resposta, por-
que a fusão nada trouxe de posi-
tivo, e uma área de Cuidados de 
Saúde Primários sem condições 
para, a montante, suster o afluxo 
às urgências.
Já seria tempo de o Ministério da 
Saúde olhar com atenção para 
este problema. É verdade que fo-
ram criados modelos de incenti-
vos, mas não me parece que seja 
suficiente para termos mais mé-
dicos no Centro Hospitalar, que 
possam dar uma resposta ade-
quada aos anseios dos doentes 
que vocês têm que referenciar e, 
por conseguinte, aos vossos pró-
prios anseios”.
Jaime Teixeira Mendes terminou 
com elogios às iniciativas médi-
cas de formação: “A realização 
deste encontro revela uma cons-
ciência natural de que provavel-
mente cada região do país precisa 

de respostas diferentes nos Cui-
dados de Saúde Primários. Os 
médicos de família do Algarve 
enfrentam certos aspectos especí-
ficos e devem discuti-los e trocar 
experiências sobre eles, como é 
natural.
Mas vale a pena também dizer, 
em função do programa do 2.º 
Encontro de Médicos de Família 
do Algarve, que os médicos con-
tinuam a cuidar da sua formação 
e que nada se vislumbra no futu-
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ro que possa substituir este nosso 
modelo, um modelo de troca de 
conhecimentos, neste caso tam-
bém de aproximação de especiali-
dades hospitalares aos Cuidados 
de Saúde Primários.
Têm um programa que revela 
bem a consciência dos médicos 
com a sua formação e o compro-
misso de todos, quer MGF quer 
hospitalares, com essa formação”.
Espero que corram bem os vossos 
trabalhos, saúdo a organização 
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Algarve da Ordem dos Médicos, 
Susana Costa Pereira, do Coor-
denador do Internato Médico 
de MGF do Algarve, João Paulo 
Almeida e do Presidente da ARS 
Algarve. Moura Reis realçou a 
importância deste tipo de ini-
ciativas “não só para reforçar os 
elos profissionais mas também as 
relações pessoais”, sublinhando 
que “só assim é possível maximi-
zarmos a qualidade e a eficiência 
da prestação de cuidados de saú-
de à população e renovarmos a 
nossa própria motivação”.
O dirigente enalteceu o profissio-
nalismo e a dedicação de todos os 
profissionais de saúde da Região 
e destacou a aposta no reforço do 
número de médicos de Medicina 
Geral e Familiar na Região, em 
2016, o que, alegadamente, tem 
“permitido diminuir significati-
vamente a percentagem de uten-
tes sem médico de família”, sen-
do que “atualmente cerca de 80% 
da população do Algarve tem 
médico de família atribuído”.

por ter elaborado um programa 
de grande nível e deixo-vos a 
minha disponibilidade total e do 
Conselho Regional do Sul para 
vos apoiar no que considerarem 
necessário. Sempre disse, desde 
que estou na Ordem, que comigo 
nenhum médico ficará à porta. E 
assim farei enquanto me permi-
tirem”, concluiu o presidente do 
CRS.

Adesão ao encontro 
cresceu

Também a delegada distrital da 
Associação Portuguesa de Medi-
cina Geral e Familiar (APMGF) 
interveio na sessão. Daniela Emí-
lio sublinhou o facto de ter au-
mentado o número de inscritos 
no Encontro, em relação ao ano 
anterior, referiu-se à importância 
do evento e fez agradecimentos a 
várias entidades apoiantes:
“Iniciamos hoje os trabalhos no 
2º Encontro de Médicos de Famí-
lia do Algarve. Com este evento 
pretendemos proporcionar um 
fórum de discussão, partilha de 
conhecimentos e, claro, convívio 
entre os nossos colegas médicos.
Pretendemos também criar li-
gações e pontes com os nossos 
colegas hospitalares de forma 
a melhorar os nossos cuidados 
aos nossos utentes e uma equipa 
entre cuidados primários e se-
cundários cada vez mais coesa e 
próxima.
Gostaria também de agradecer 
à equipa que permitiu a realiza-
ção deste encontro, a delegação 
distrital de Faro: Dra. Ana Rita 
Marta, Dra. Sylvia Conceição e 
Dra. Soraia Monteiro e também a 
restante comissão organizadora, 
Dra. Mara José Arthur, Dra. Ma-
risa Feire e Dra. Sónia Santos.
Agradecemos também os apoios 
da APMGF, Farmacêuticas que 
colaboraram connosco, ARS Al-

garve e todos os moderadores, 
palestrantes (esperando que para 
o ano os colegas do Barlavento se 
mostrem disponíveis para cola-
borar connosco) e equipa de júris.
Esta jovem equipa tem o pra-
zer e orgulho de anunciar que 
aumentamos a adesão para 130 
participantes o que é um sinal de 
aceitação e ganho de importância 
e interesse do nosso encontro de 
médicos de família.
É com orgulho que agradecemos 
a presença dos nossos colegas do 
Alentejo que também começam a 
aderir a este evento.
Este é o expoente do nosso ano de 
trabalho mas também vamos con-
tinuar a dinamizar workshops 
e sessões de esclarecimento nas 
manhãs de sábado.
Convido todas as excelências pre-
sentes a manter e fortalecer os 
laços de forma a continuarmos a 
realizar novos e mais importan-
tes eventos para a nossa região 
tornando-a apelativa e convidati-
va à comunidade médica.”
A cerimónia de abertura contou 
ainda com a presença da repre-
sentante do Conselho Distrital do 
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PROFESSOR 
JORGE DA  
SILVA HORTA 

Prémio

O Prémio Professor Jorge da Silva Horta  
é dirigido aos médicos com idade  
não superior a 35 anos, visando  
distinguir os melhores artigos originais  
de investigação clínica, publicados  
ou aceites para publicação em revista  
com fator de impacto.

Sessão de Entrega dos Prémios
Dia : 10 de Dezembro, 11 Horas
Local : Auditório da Ordem dos Médicos
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Médicos recém-licenciados oriun-
dos das faculdades de Medicina 
de Coimbra, Covilhã, Lisboa, Por-
to e algumas universidades es-
trangeiras, receberam as cédulas 
profissionais neste dia marcante.
Na cerimónia promovida pela 
Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos (SRCOM), 
todos os pormenores foram 

pensados para acolher com 
conforto e bem-estar as quase 
1700 pessoas que acorreram ao 
Convento São Francisco. Após a 
atuação do Coro da Secção Re-
gional do Centro da Ordem dos 
Médicos dirigido pelo maestro 
Virgílio Caseiro, coube ao pre-
sidente da Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos, 

Carlos Cortes, a primeira in-
tervenção como anfitrião desta 
cerimónia de profundo signifi-
cado na vida profissional dos 
médicos e, no âmbito da qual, 
a Oração de Sapiência foi profe-
rida pelo Coronel de Infantaria 
José Augusto Amaral Lopes.
“Trata-se de um momento úni-
co na vida de um médico: Ser 

O grande auditório e a sala Mondego do Convento de São Francisco acolheram os familiares e amigos dos 500 
jovens médicos que prestaram o seu Juramento de Hipócrates, em Coimbra. 

Juramento de Hipócrates 
no Convento de São Francisco, em Coimbra: 

“Estamos ao serviço 
da Medicina, 

da Saúde 
e dos Doentes”, 

assumiu Carlos Cortes
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médico é, hoje, muito mais do 
que ter um simples curso ou um 
emprego. Ser médico, hoje, é ter 
a coragem permanente de lu-
tar contra o sofrimento, contra 
a adversidade, contra a insen-
sibilidade. Sobretudo, nestes 
tempos conturbados”, referiu 
Carlos Cortes. O presidente da 
SRCOM, ao fazer uma análise 
às circunstâncias da profissão 
na atualidade, não deixou de 
criticar a tutela: “Nestes últi-
mos anos, o Ministério da Saú-
de insistiu, sistematicamente, 
em mecanizar o exercício da 
medicina: através da criação da 
figura do médico-funcionário, 
das restrições nos tempos de 
consultas, do controle de atos 
diagnósticos e terapêuticos, 
da informatização deficiente e 
da insuportável e permanente 
pressão, por vezes muito bem 
dissimulada, para fazer do 
exercício da Medicina um exer-
cício contabilístico de um con-
junto de números, dados esta-
tísticos e financeiros. Somaram-
-se, umas atrás das outras, leis, 
regras e decisões, com um largo 
impacto negativo na nossa vida 
do dia-a-dia e no bem-estar 
dos nossos doentes”. Acusou, 
até, os responsáveis políticos 
de “desrespeito pela atividade 
médica” por parte de “gover-

nantes e gestores incompeten-
tes, insensíveis e impunes”. 
Referiu os números do estudo 
sobre Burnout na Classe Médi-
ca da região Centro, no âmbi-
to do qual se revela que 40,5% 
dos médicos têm altos níveis de 
exaustão emocional, e a ausên-
cia de planeamento em Saúde, 
e os números avassaladores da 
emigração médica. Concluiu: 
É neste cenário que ireis cum-
prir o ritual do Juramento de 
Hipócrates. Por isso, neste mo-
mento, as minhas palavras são 
de incentivo. Nada vos deverá 
fazer vacilar. Estamos ao ser-
viço da Medicina, da Saúde e 
dos Doentes. Somos herdeiros 
de princípios milenares e uni-
versais. Espero de todos vós 
o melhor da vossa sabedoria! 
Que nunca vos falte a determi-

nação e coragem para manter a 
esperança! É minha convicção, 
que com os médicos a Medicina 
nunca perderá a sua face hu-
mana”. Depois das palavras do 
Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos que exortou os jovens ali 
presentes para que “sejam mé-
dicos balsâmicos, placebo e hu-
manos” (ver discurso na íntegra 
no editorial desta revista), cou-
be ao Coronel de Infantaria José 
Augusto Amaral Lopes a Ora-
ção de Sapiência, que, assumiu, 
“em termos de metodologia” 
procurou “encontrar ‘pontes’ 
que unem a profissão militar e 
o exercício da medicina”. Disse: 
“O reconhecimento da ligação 
das Forças Armadas à Nação, é 
formalmente afirmado nas fór-
mulas dos juramentos de ban-
deira e de fidelidade: "guardar 
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e fazer guardar a Constituição 
da República". Estes juramen-
tos, assumidos sem reservas e 
com a consciência de sacrifício 
pessoal que eles implicam, são 
uma afirmação formal e públi-
ca do empenhamento em valo-
res que nos distinguem na co-
munidade nacional. Também 
o exercício da Medicina carece 
da realização de um juramento 
solene, cuja prática remonta ao 
século V a.c.. Apesar das muitas 
mudanças no juramento hipo-
crático, o recurso ao juramento 
ainda hoje é encarado como im-
portante, numa profissão com-
prometida com os nobres ideais 
morais. A fórmula do juramen-
to chama a atenção para os pre-
ceitos valiosos de moral, essen-
ciais à profissão médica. Nesse 
aspeto em concreto, gostaria 

de enfatizar a promessa solene 
de consagrar a vida ao serviço 
da Humanidade e de guardar 
respeito absoluto pela Vida 
Humana desde o seu início, 
mesmo sob ameaça. Ou seja, 
a questão da vida assume um 
papel central em ambas as pro-
fissões, seja pelo seu respeito, 
seja pelo seu sacrifício. Importa 
agora, analisar de que forma o 
exercício da Liderança é molda-
do pela questão da vida”. Su-
bordinado ao tema “Liderança 
em situações de conflito”, o co-
ronel Amaral Lopes (de agosto 
de 2012 a dezembro de 2015, 
desempenhou o cargo de Che-
fe da Repartição de Avaliação 
das Operações no recém criado 
Quartel General da NATO – 
LAND COMMAND em Izmir, 
na Turquia. Atualmente está co-

locado no Ministério da Defesa 
Nacional onde desempenha as 
funções de Assessor na Divisão 
de Planeamento Estratégico da 
Direção Geral de Política de De-
fesa Nacional, declarou: “Não 
é em 30 minutos que se forma 
um Líder. Há um longo percur-
so que tem de ser percorrido 
por vós. O objetivo é que sejam 
bons líderes, e que ao longo 
desse caminho, procurem com 
a vossa conduta adaptarem-se 
ao ambiente envolvente, seja 
da organização, seja da equipa. 
Não há soluções únicas nem 
milagrosas. Há referenciais. Vi-
vemos num ambiente de cons-
tante mutação e imprevisibili-
dade, o que coloca mais peso 
e responsabilidade em quem 
decide. Algumas das qualida-
des que hoje se reconhecem 
como ideias para quem lidera, 
passam por: Compreender a di-
mensão humana da profissão; 
Proporcionar  finalidade, dire-
ção e motivação à sua equipa; 
Ter  iniciativa; Ser tecnicamente 
competente; Que esteja dispos-
to a explorar oportunidades e 
a assumir riscos (naturalmente 
calculados); Que ajude a criar 
equipas coesas; Que comunique 
com eficiência, verbalmente e 
por escrito e, não menos impor-
tante; Ajam de acordo com os 
princípios éticos da profissão. 
Quem possuir estas qualidades, 
torna-se num líder inspirador”.
Depois de ouvirem, atentamen-
te, as palavras a eles dirigidas 
os jovens médicos receberam, 
num ambiente de grande emo-
ção, as cédulas profissionais. 
Após a tradicional fotografia de 
grupo, o dia de festa e convívio 
entre familiares e jovens médi-
cos continuou desta feita com 
a atuação do grupo Quatro e 
Meia, cujo espetáculo encantou 
todos os presentes.
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"Formação e Saúde para todos" foi o mote para um dia especial, dia 7 de novembro, no Pavilhão Eng. Augusto 
Correia (Olivais), em Coimbra, no âmbito do 19º Congresso Nacional de Medicina / 10º Congresso Nacional 
do Médico Interno. 

Com sessões de show cooking 
(como preparar comida saudá-
vel para crianças pela blogger 
Leonor Cício, do Blog ‘Na ca-
deira da Papa’) e aula de nutri-
ção ao vivo (com Chef Orlando 

Castro, da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra), Hospital 
do Ursinho (atividades levadas 
a cabo pelo Núcleo de Estudan-
tes de Medicina da Associação 
Académica de Coimbra e Me-

dUBI) , aula de Zumba para 
idosos, avaliações de saúde, di-
cas de amamentação e sistemas 
de retenção automóvel, pales-
tras sobre o sono das crianças, 
o papel do pai e papel dos avós 

 “Formação e Saúde para todos” 

– o congresso aberto à comunidade
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Nazaré: 
Ordem dos 

Médicos visita 
USF Global

No dia 28 de outubro, o presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, visi-
tou a USF Global, no Centro de Saúde 
da Nazaré (Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), 
unidade coordenada pelo medico  Li-
cínio Laborinho Fialho. Nesta visita 
marcou também presença Rui Passa-
douro, do Conselho Distrital de Leiria 
da Ordem dos Médicos.
Esta USF – modelo A, com Carta de Compromisso de 2014 (9 de julho), beneficiará da construção 
do futuro centro de saúde, embora se tenha verificado no âmbito desta visita algumas dificuldades 
quanto ao projeto, uma vez que a comunidade médica não terá sido auscultada para o efeito. 
Recorde-se que esta unidade, que está integrada no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
Oeste Norte, passou a integrar a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos desde Setembro 
de 2015. Já em agosto, o presidente da SRCOM visitara a USF Nazareth do Centro de Saúde daquela 
cidade turística.

(esta última pela enfermeira 
Virgínia Pais Gonçalves, cuja 
tese de mestrado versou o tema: 
"O papel dos avós: Como perce-
bem os avós a sua importância 
na educação dos netos". 
Este evento inédito e dedicado 
à população em geral teve iní-
cio, no dia 7, logo de manhã, 
na Faculdade de Medicina com 
uma sessão dirigida a turmas 
do 12º ano de escolaridade da 
Escola Secundária José Falcão, 
em Coimbra. Durante a tarde, 
todas as atividades foram con-
centradas no pavilhão despor-
tivo após ter sido devidamen-
te adaptado para acolher este 
evento especial. 

Secção
Regional 
do Centro
  Informação
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A prevenção do Burnout nos médicos é uma preocupação do Conselho Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos que tem vindo a promover uma campanha intitulada "Saúde e Bem-estar dos profissionais de Saúde". 
Esta iniciativa, pioneira no país em organizações deste género, envolve três áreas importantes: a prevenção 
do Burnout; a prevenção da violência contra os profissionais de Saúde em contexto laboral e a criação de um 
gabinete de mediação de conflitos. 

Inserido nesta campanha, foi rea-
lizado um inquérito sobre "Bur-
nout" no sentido de conhecer os 
fatores que desencadeiam a exaus-
tão e, em simultâneo, desenvolver 
programas que visem a sua pre-
venção. Os resultados deste inqué-
rito davam conta de que 40,5% dos 
médicos desta região apresentam 
sinais de exaustão emocional. É 
neste âmbito que, no dia 17, decor-
reu a conferência sobre a “Preven-
ção do Burnout: mindfulness” do 
Prof. Doutor José Pinto Gouveia 
com moderação do médico psi-
quiatra João Redondo, Vogal do 
Conselho Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos. 
A sessão teve forte impacto entre 
os presentes que apreciaram de 
sobremaneira as preleção sobre 
mindfulness (isto é, o treino men-

tal que pode conduzir 
a uma reprogramação 
mental). “A medição é 
isso, processo de repro-
gramar o cérebro para 
estar no presente total-
mente envolvido e cons-
ciente da experiência 
do momento”. Porque 
“cada momento presen-
te é a eternidade”, enfati-
zou José Pinto Gouveia, 
Doutorado em Psicologia Clínica 
e ex-Chefe de Serviço de Psiquia-
tria dos Hospitais da Universida-
de de Coimbra. “Os pensamentos 
são como boatos, porque podem 
ser completamente falsos e são 
muito difíceis de anular”. Pedindo 
à plateia para fechar os olhos en-
quanto dava exemplos e exortava 
ao direcionamento de alguns pen-

samentos - todos o fizeram - tais 
momentos serviram de mote para 
que o catedrático da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra, des-
se conta de que "não somos livres 
de escolher o nosso pensamento". 
Exortou o médico psiquiatra: "As 
emoções não são para pensar. As 
emoções são para viver".

“Prevenção do Burnout: 
mindfulness”:  
“As emoções não são 
para pensar. 
As emoções são para viver”, 
exortou o professor catedrático 
José Pinto Gouveia
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No final deste segundo man-
dato do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, 
cumpre-nos fazer aqui um 
breve balanço da actividade 
realizada ao longo dos quase 
seis anos de trabalho. A actual 
direcção da SRNOM iniciou 
este percurso, em 2011, com a 
expectativa de poder melho-
rar a actividade da instituição, 
aprofundando, por um lado, as 
reformas que já vinham a ser 
desenvolvidas ao nível da or-
ganização interna e, por outro, 
imprimindo uma nova dinâmi-
ca de intervenção pública e as-
sociativa, nas áreas da relação 
médico-doente, da qualidade 
da medicina, da valorização 
profissional dos médicos, da 
solidariedade interpares, da or-
ganização da Ordem e das polí-
ticas de saúde. 
Julgamos sinceramente que 
podemos estar satisfeitos com 
os resultados alcançados. Sem 
falsas modéstias, acreditamos 
que cumprimos com todos os 

Centro de Convívio – Casa Luz 
Soriano, hoje em pleno fun-
cionamento, com serviços de 
apoio à Casa do Médico, como 
consultas médicas, ginásio e bi-
blioteca, abertos à comunidade 
médica e cumprindo a sua in-
tenção solidária inicial. 
No domínio da formação contí-
nua, demos apoio a numerosas 
acções de formação e eventos 
científicos, bem como promo-
vemos uma série de activida-
des desse âmbito, de que são 
exemplo o ciclo de conferên-
cias Do Médico para os Médi-
cos, em 2012, ou os Convívios 
Científicos realizados em par-
ceria com a Clínica Médica do 
Exercício do Porto. 
Foi colocada em prática uma 
nova política de proximidade 
aos distritos médicos, confor-
me prometíamos nos progra-
mas do primeiro e segundo 
mandatos. Estimulamos o 
contacto com as direcções dis-
tritais e demos autonomia à 
criação de eventos próprios, 

Das palavras aos actos
Editorial – Revista NORTEMÉDICO 68 [julho-setembro 2016]

Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos

António Araújo
Vice-Presidente do CRNOM

compromissos eleitorais que 
apresentamos em 2010 e em 
2013. Em muitos casos teremos 
mesmo ido mais além.
Ao nível da organização inter-
na, fomos capazes de aperfei-
çoar os serviços prestados pela 
instituição e evoluir, de ano 
para ano, nos resultados opera-
cionais obtidos, como facilmen-
te se verifica nos nossos Rela-
tórios e Contas. Reforçamos a 
aposta na digitalização proces-
sual e na qualificação técnica 
e humana dos serviços. Temos 
serviços mais ágeis e eficientes, 
em áreas como o atendimento 
administrativo, a informática, o 
apoio jurídico e a comunicação. 
Estabelecemos novas parce-
rias para aproveitamento dos 
equipamentos sociais, designa-
damente com as aulas de ténis 
que complementaram a renova-
ção dos courts e com a nova ex-
ploração do restaurante, agora 
com o nome comercial Bisturi. 
Tivemos a audácia de concre-
tizar, em 2013, a construção do 
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como o Juramento de Hipócra-
tes em Braga, as recepções aos 
internos em Viana do Castelo e 
Vila Real ou a Festa de Natal, 
também em Viana. Em 2014 fi-
zemos um périplo pelo Distrito 
de Bragança, em conjunto com 
o bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, que contribuiu para co-
locar na agenda os problemas 
da região. 
Finalmente, valorizamos ex-
traordinariamente a cerimónia 
do Juramento de Hipócrates, 
realizando-a na Casa da Músi-
ca. 
Ao nível da participação e co-
laboração com o CNE e os 
restantes órgãos nacionais da 
Ordem dos Médicos, colabora-
mos activamente no processo 
de revisão do Estatuto – con-
cluído em 2015 (Lei 117/2015, 
de 31 de Agosto). Assumimos 
a realização no Porto do XVIII 
Congresso Nacional de Medi-
cina, em Novembro de 2015, e 
articulamos com o bastonário 
um conjunto de intervenções 
em defesa da qualidade médi-
ca, que teremos oportunidade 
de detalhar mais à frente. Fo-
mos um parceiro cooperante 
e sempre presente de todos os 
órgãos sociais da OM, desde os 
Colégios de Especialidade aos 
Conselhos Consultivos. 
Ao nível da formação médi-
ca pré-graduada, do exercício 
profissional e da qualidade da 
Medicina, julgamos que tive-
mos uma intervenção que irá 
marcar historicamente a insti-
tuição. Estivemos na primeira 
linha a denunciar as irregula-
ridades que se registavam no 
curso de Medicina criado em 
2011 na Universidade de Avei-
ro, designadamente por falhas 
no acordo com a Universidade 
do Porto e a ausência de um 
corpo docente devidamente 

habilitado para desenvolver 
um bom trabalho académico. 
Contribuímos para que em Ou-
tubro de 2012 a A3ES lhe reti-
rasse a respectiva acreditação, 
levando ao seu encerramen-
to. Em matéria de formação 
pré-graduada, foi também o 
CRNOM que assumiu, em re-
presentação do CNE, a missão 
de elaborar, por duas vezes, a 
argumentação técnica sobre 
a proposta de abertura de um 
curso de Medicina na Univer-
sidade Fernando Pessoa; e que 
denunciou, em 2012, a ideia da 
criação de um curso bietápico 
em Medicina promovido pelo 
CESPU em parceria com uma 
universidade espanhola. Todas 
estas intervenções do CRNOM 
tiveram um grande impacto 
mediático e contribuíram deci-
sivamente para uma percepção 
mais crítica sobre a abertura de 
novos cursos de Medicina, em 
especial no ensino superior pri-
vado. 
A este nível, a nossa grande 
batalha, no entanto, foi trava-
da no âmbito da formação pós-
-graduada. Debatemos exaus-
tivamente, em sessões promo-
vidas na SRNOM, a criação do 
novo quadro legal do Internato 
Médico. Contribuímos para 
combater uma proposta do Go-
verno que, inicialmente, previa 
a retirada de competências à 
Ordem dos Médicos em maté-
ria de atribuição das idoneida-
des e capacidades formativas. 
A revisão do Internato Médico, 
em 2015, acabou por manter a 
avaliação das idoneidades e 
capacidades formativas na Or-
dem dos Médicos e permitir 
que o Ano Comum se manti-
vesse. Uma matéria essencial 
para a qualidade da formação 
médica.
Desde a primeira hora alerta-

mos para a eminente ruptura 
do sistema em termos de for-
mação pós-graduada, no sen-
tido em que não haveria capa-
cidades formativas suficientes 
para acomodar tantos poten-
ciais candidatos a partir de 
2015. O tempo acabou, infeliz-
mente, por nos dar razão nesta 
matéria. 
Foi antevendo isso que o CNE 
pediu, já em 2012, um rigoro-
so estudo sobre a demografia 
médica (“Estudo de Evolução 
Prospectiva de Médicos no Sis-
tema Nacional de Saúde”), no 
qual era feita uma previsão a 
médio e longo prazo das ne-
cessidades de profissionais em 
Portugal. Esse estudo, realiza-
do sob a coordenação da Prof.ª 
Paula Santana, da Universida-
de de Coimbra, foi publicado 
em 2013 e dotou a Ordem de 
um documento de análise, com 
sólida base estatística, muitíssi-
mo importante. 
Não sendo uma competência 
específica da nossa instituição, 
as questões relativas ao traba-
lho médico estiveram sempre 
em cima da mesa e sob o foco 
da nossa atenção, sempre que 
esteve em causa a seguran-

Reforçamos a aposta na 
digitalização processual 
e na qualificação técnica 
e humana dos serviços. 
Temos serviços mais 
ágeis e eficientes, em 
áreas como o atendi-
mento administrativo, 
a informática, o apoio 
jurídico e a comunica-
ção.
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ça clínica dos doentes e dos 
médicos. Denunciamos junto 
das instâncias competentes a 
existência de concursos “fe-
chados” na contratação para o 
exercício em funções públicas; 
apoiamos os sindicatos contra 
as empresas que proletarizam 
o trabalho médico e demos o 
nosso apoio aos médicos e aos 
sindicatos numa das maiores 
greves nacionais de sempre 
na classe médica, em Julho de 
2012. Neste âmbito, promove-
mos duas Reuniões Gerais de 
Médicos, tendo a primeira sido 
convocada em conjunto com o 
movimento Médicos Unidos e 
reunido mais de 600 pessoas 
nas instalações da SRNOM.
Estivemos na linha da frente no 
que diz respeito à denúncia dos 
problemas com a prescrição por 
DCI e com a prescrição electró-
nica. Em Outubro de 2011, rea-
lizamos uma Assembleia-Geral 
extraordinária para debater as 
questões associadas à prescri-
ção por DCI e promovemos di-
versas diligências até à entrada 
em vigor da lei, no ano seguin-
te. Infelizmente, não foi possí-
vel impedir que a lei avançasse, 
apesar da sólida argumentação 
apresentada pela Ordem dos 
Médicos. No que diz respeito 
à prescrição eletrónica, reali-
zamos uma grande sessão de 
esclarecimento em Agosto de 
2011. Alertamos de forma rei-

terada para a necessidade de 
uma absoluta preservação da 
confidencialidade dos dados 
clínicos e, neste contexto, a im-
portância de dotar os médicos 
de uma assinatura digital qua-
lificada. Fizemos igualmente 
notar que a introdução da pres-
crição electrónica deveria ser 
amplamente testada antes de 
ser utilizada na prática clínica 
diária.
Pugnamos sistematicamente 
pelo respeito e inviolabilidade 
das competências médicas e 
pela publicação de legislação 
que regulamentasse definiti-
vamente o Acto Médico. Em 
2012 denunciamos a criação da 
figura do “enfermeiro de famí-
lia” e, especialmente, a possi-
bilidade de estes profissionais 
fazerem o acompanhamento de 

grávidas consideradas de “bai-
xo risco”. Dedicamos mesmo o 
XVIII Congresso Nacional de 
Medicina (2015), organizado 
pela SRNOM, a esse tão im-
portante tema (“Acto Médico 
– dos médicos, pelos doentes”), 
e estamos atentos ao debate le-
gislativo que está a ocorrer em 
sede parlamentar.
Sempre que foi necessário de-
nunciamos às autoridades 
competentes a usurpação de 
funções por pessoas não mé-
dicas, e rejeitamos a prática 
de terapêuticas sem evidência 
científica. 

Defendemos melhores condi-
ções para as unidades privadas 
de serviços de Saúde, pensando 
sobretudo no exercício liberal e 
privado da Medicina, nas pe-
quenas clínicas e consultórios, 
defendendo condições menos 
complexas ao nível do licencia-
mento. Sobre esta matéria fo-
ram feitas diversas diligências 
junto da ERS e da ACSS, em 
2013. 
No âmbito dos 35 anos do SNS, 
estabelecemos uma parceria 
com a RTP 2 para realização do 
programa Corpo Clínico – um 
magazine de 13 episódios, onde 
foram destacados um conjunto 
de serviços de elevada quali-
dade na região Norte. E reali-
zamos, em Outubro de 2014, a 
Conferência / Debate “Presente 
e Futuro nos 35 anos do SNS”, 

que contou com a presença de 
personalidades como o Prof. 
Adriano Moreira e o Dr. Paulo 
Mendo.
No início deste ano de 2016, 
dando cumprimento a um dos 
últimos grandes propósitos do 
nosso mandato, promovemos a 
instituição do primeiro prémio 
de investigação clínica na his-
tória da Ordem dos Médicos. 
Em colaboração com o Banco 
Carregosa – uma histórica ins-
tituição financeira da cidade 
do Porto – criamos o Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM, que 
atribuiu um total de 25 mil eu-

Estivemos na linha da 
frente no que diz 
respeito à denúncia dos 
problemas com a 
prescrição por DCI e 
com a prescrição 
electrónica.

Mantivemos uma intensa e amplamente reconhe-
cida actividade cultural, suportada integralmente 
por patrocínios externos, à qual acrescentamos o 
Ciclo de Jazz na Ordem – já na sua sexta edição 
– e a iniciativa Porto Revisitado, conduzida pelo 
historiador Joel Cleto, entre outras organizações 
mais pontuais.
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ros para apoiar e incentivar a 
investigação científica na área 
clínica em Portugal. Um impor-
tante legado para as próximas 
direcções da SRNOM. 
Além de todas as actividades já 
mencionadas atrás, desenvol-
vemos ainda um outro extenso 
leque de iniciativas no sentido 
de cumprir a nossa promessa 
de dotar a OM de uma agenda 
mais activa e interventiva. Fo-
ram centenas as intervenções 
públicas na defesa da qualida-
de da medicina, dos doentes 
e dos médicos. Foi o que nos 
levou, por exemplo, a denun-
ciar as nomeações “políticas”, 
sem cumprimento dos requi-
sitos exigidos pela lei, para o 
exercício de cargos executivos 
nos ACES, em Julho de 2012; 
a questionar, em Outubro de 
2012, a limitação à prestação de 
cuidados respiratórios domici-
liários imposta pela ARS Norte; 
ou a contestar a tese de raciona-
mento em saúde defendida no 
final de 2012 pelo Conselho Na-
cional de Ética para as Ciências 
da Vida. Fomos os primeiros 
a reagir ao projecto de Código 
de Ética (“Lei da Rolha”) para 
os Serviços e Organismos do 
SNS, proposto pela tutela em 
Maio de 2014, o qual pretendia 
silenciar as denúncias dos pro-
fissionais. Esta situação moti-
vou a elaboração de um impor-
tante documento, designado 
“Memorando de Exigências ao 
Ministério da Saúde”, em que, 
entre outras questões, a Ordem 
dos Médicos se propunha criar 
um canal próprio para os médi-
cos denunciarem os problemas 
existentes nos seus serviços. 
Ainda na sequência desta polé-
mica, o CRNOM promoveu di-
versas conferências de impren-
sa onde foi tornando públicos 
muitos dos casos reportados.

Sempre em defesa da qualida-
de do exercício profissional, 
denunciamos situações graves 
verificadas nos serviços de ur-
gência entre 2014 e 2015 nas 
unidades hospitalares de Gaia, 
Matosinhos, Santa Maria da 
Feira, Guimarães e Vila Real. 
Em Setembro de 2014, propu-
semos ao CNE uma condena-
ção expressa do atendimento 
clínico em grandes superfícies 
comerciais, após termos toma-
do conhecimento da abertura 
de clínicas médicas num hiper-
mercado, o que terá conduzido 
ao seu encerramento.
Ao nível da cooperação institu-
cional, mantivemos uma estrei-
ta colaboração com entidades 
como a UEMS, UEMO, CEOM, 
EJD ou FEMS, sendo que esta 
última realizou na SRNOM, 
em Outubro de 2013, a sua As-
sembleia Geral. Acolhemos por 
duas vezes a conferência anual 
da EHMA, os simpósios “Aquém 
e Além do Cérebro”, da Fundação 
Bial, e eventos de grande pres-
tígio como o VII Congresso da 
Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa. Tivemos uma par-
ticipação activa na realização 
do II Congresso “SNS: Patrimó-
nio de Todos”, que teve lugar 
a 18 e 19 de Março de 2016 no 
Porto, colaborando com a Fun-
dação para a Saúde na constru-
ção do programa e na promo-
ção externa do evento. 
Ao nível da actividade socio-
profissional e cultural, além de 
eventos já mencionados, aco-
lhemos, em Novembro 2014, 
a primeira cerimónia de atri-
buição da Distinção de Mérito 
em Gestão dos Serviços de Saúde, 
que premiou o antigo ministro 
da Saúde, Dr. Paulo Mendo, 
numa sessão que contou com a 
presença e uma conferência de 
Nigel Crisp, membro da Câma-

ra dos Lordes britânica e antigo 
responsável pelo NHS. 
Mantivemos uma intensa e am-
plamente reconhecida activida-
de cultural, suportada integral-
mente por patrocínios externos, 
à qual acrescentamos o Ciclo de 
Jazz na Ordem – já na sua sex-
ta edição – e a iniciativa Porto 
Revisitado, conduzida pelo his-
toriador Joel Cleto, entre outras 
organizações mais pontuais. E 
oferecemos hoje, a todos os mé-
dicos nossos associados, a pos-
sibilidade de praticarem des-
porto nas instalações da Casa 
do Médico – no Ginásio e nos 
courts de Ténis. 
Temos a profunda convicção 
de que a SRNOM se encontra 
numa fase distintiva da sua 
existência e que deixamos um 
importante legado. É obra de 
todos os membros dos Corpos 
Gerentes da SRNOM e seus 
colaboradores, que nos acom-
panharam neste exigente mas 
bem-sucedido trajecto, a quem 
não podemos deixar de agrade-
cer publicamente. A todos um 
grande bem-haja, projectado 
na memória do nosso colega e 
amigo Amílcar Ribeiro. 
À próxima direcção da SRNOM 
cabe-nos formular votos de que 
possa ter um desempenho ain-
da melhor. Como estamos cer-
tos acontecerá.

Finalmente, a todos os colegas, 
todos os médicos do Norte que 
nos concederam o privilégio e a 
honra de liderarmos a SRNOM, 
Muito obrigado.

Miguel Guimarães 
e António Araújo
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Entrevista ao Presidente do CRNOM, Miguel Guima-

rães, no «Diário de Notícias»

"Estão a impor um número 
de consultas que os médicos 
têm dificuldade em cumprir"

Em entrevista ao DN, Miguel Guimarães, presidente da secção norte da Ordem dos 
Médicos, afirma que é preciso haver maior preocupação com a qualidade.

O relatório anual do acessos aos cuidados de saúde no SNS relativo a 2015 refere que houve um aumento de 
gastos com os privados, com as análises a assumirem a maior expressão, seguida da radiologia mas também 
com um grande crescimento nas colonoscopias. É possível o SNS poder assumir parte desta tarefa e reduzir 
os pedidos aos privados?
Aumentar a capacidade do SNS nos meios complementares de diagnóstico, incluindo exames radiológicos e 
análises, só é possível aumentando o capital humano. Existem equipamentos - alguns desatualizados - mas 
ou há pessoas para os usar todo o dia ou fins de semana ou não havendo é preciso pagar horas extraordi-
nárias. Não consigo dizer se aumentar o número de pessoas versus pagar fora é mais vantajoso financeira-
mente, mas o ideal para o doente é tratassem tudo dentro do SNS. A questão que deve ser avaliada é que o 
setor privado sempre foi considerado complementar. Desde que o Estado não seja prejudicado, não penso 
que haja mal em recorrer a ele.
Quantos às consultas, elas subiram entre 2014 e o ano passado, mas em oftalmologia e dermatologia quase 
metade dos doentes não teve resposta dentro do tempo recomendado.
Neste momento, os médicos que trabalham nos hospitais estão a ver mais doentes do que deviam. Os tem-
pos de consulta estão muito curtos e o sistema está no limite. Estão a impor um número de consultas que os 
médicos têm muita dificuldade em cumprir, o que também aumenta possibilidade de erro. A exploração do 
trabalho médico, a que a Ordem já alertou, está a colocar demasiados em cima dos clínicos, que tentam dar 
a resposta possível. A maioria das queixas que têm chegado à secção norte da Ordem está relacionada com 
isto, com trabalhar acima do limite de capacidade. O Ministério da Saúde tem de ter a preocupação com a 
qualidade de produção.
Voltamos à questão da necessidade de mais recursos humanos no SNS, sobretudo em algumas áreas?
Na radiologia seria benéfico que o SNS aumente os recursos humanos e os equipamentos. Mais de 50% dos 
radiologistas trabalham no privado. Tem a ver com as condições de trabalho e de remuneração. Quando não 
são boas optam pelo privado ou pela emigração. É preciso pensar e haver uma reforma do sistema. A Ordem 
está disponível para trabalhar com o Ministério da Saúde. Tem de se melhorar o serviço que o Estado e o 
privado prestam, com uma relação custo-eficácia boa mas em que o fator principal seja a qualidade.
E quanto aos resultados das cirurgias? Subiram, quer nos hospitais do SNS quer nos privados através dos 
cheques-cirurgia.
Quando se fala do número de cirurgias nunca fico satisfeito. Prefiro falar em número de doentes operados. 
Pode corresponder a um melhor aproveitamento do bloco operatório ou uma maior eficácia na discrimina-
ção dos atos e dos registos. O SNS precisa de uma gestão diferente dos blocos operatórios. Existem várias 
formas de o fazer. Por exemplo, a parceria público-privada de Braga faz uma gestão diferentes, que é contra-
tualizar com os serviços um determinado número de cirurgias. O que vai além dos valores acordados é dado 
um incentivo por produção acrescida. Pode ter um efeito positivo. Nos hospitais com estatuto empresarial, 
contratualizam por determinado período e a produção acrescida é feita fora do horário de trabalho. Estes são 
resultados que devem ser estudados para perceber a eficácia.
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"Informatização do SNS: 
passos maiores que as pernas"

Artigo de opinião de Rui Capucho, membro do CRNOM, no jornal «Porto 24» 
[23 Setembro 2016]

Portugal tem sido distinguido, 
a nível internacional, em áreas 
de inovação e empreendedo-
rismo, inúmeras vezes. Temos 
muito bons profissionais nas 
áreas das tecnologias da infor-
mação (TI) a fazer coisas fantás-
ticas.

O Ministério da Saúde também 
tem inovado e introduzido no-
vas ferramentas de TI no SNS de 
forma estrondosa.
Têm sido dados passos gigantes-
cos.
Novas ferramentas de prescri-
ção; novas funcionalidades de 
consulta cruzada de processos 
clínicos e meios complementares 
de diagnóstico entre unidades 
do SNS; a certificação dos óbitos 
de forma electrónica é exemplo 
para múltiplos países; a vigilân-
cia das doenças transmissíveis é 
feita de forma electrónica.
Mas como é habitual em Portu-
gal, o que nos orgulha em inova-
ção, envergonha-nos em planea-
mento e implementação.
Quem pensa e produz estes 
produtos informáticos, fá-lo no 
cantinho do seu gabinete, sem 
conhecer as condições de traba-
lho no terreno. Faz programas 
maravilhosos, aplicáveis a uma 
start-up, mas impossíveis de im-
plementar na generalidade dos 
locais de trabalho…
De nada serve sermos bons em 

Rui Capucho é médico especialista em Saúde 
Pública e membro do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos.

filmes 3D se os portugueses só 
tivessem televisões a preto e 
branco em casa. E é esta a reali-
dade do nosso SNS. A generali-
dade dos computadores de ser-
viço não corre os sistemas ope-
rativos actuais, ‘aguentando’ 
apenas versões já descontinua-
das e onde não funcionam (ou 
funcionam mal) os programas 
desenvolvidos. E com a disfun-
cionalidade do sector público, 
entre o processo de lançamento 
de concurso para novos equipa-
mentos e a sua efectiva instala-
ção, os equipamentos ficam ob-
soletos.
Na cegueira de modernização, 
a instalação destes programas 
descontinuam os processos an-
tigos de partilha de informação, 
mais lentos, mas funcionantes. 
Peguemos na PEM, que tanta 
dor de cabeça tem dado. O pro-
grama, conceptualmente, é bom! 
Mas como interage com múlti-
plas plataformas (a autentica-
ção do médico, a autenticação 
do doente, a emissão da receita, 
a consulta da farmácia, etc.), se 
qualquer uma falha, o sistema 
para. E ao parar há a possibili-
dade (ainda) de, como plano de 
contingência, emitir a receita em 
papel. Mas como o histórico das 
prescrições saiu do ficheiro clí-
nico do utente no centro de saú-
de e migrou para a PEM (con-
ceptualmente correcto, mas sem 

plano de contingência), sem esta 
não se pode consultar os medi-
camentos habituais. Não fosse 
as falhas serem diárias, não ha-
veria problema…
O mesmo acontece com os exa-
mes imagiológicos. Na era di-
gital faz todo o sentido que as 
imagens de TAC, ressonância e 
RX não sejam impressas em pe-
lícula. A pegada ecológica des-
tas impressões é monumental. 
Criaram-se portanto mecanis-
mos que impeçam a impressão 
das imagens e que seja possível 
o envio dos dados por via elec-
trónica. Só que cada marca de 
equipamento tem o seu software 
para leitura dos dados, não ha-
vendo ainda nenhum standard, 
o que faz com que seja difícil, 
trabalhoso e moroso a leitura 
das imagens em outros locais 
diferentes de onde o exame foi 
efectuado. Solução? Um doente 
que faz uma TAC numa clíni-
ca, prescrito pelo seu médico 
de família e seja referenciado 
para um hospital, volta a repe-
tir os exames. E se for transferi-
do deste hospital para um mais 
diferenciado, repete de novo. A 
pegada ecológica e os efeitos na 
saúde do utente são bem maio-
res.
No SNS têm sido dados passos 
gigantescos, mas muito maiores 
que as pernas!
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Testamento vital 
– Estamos preparados?

O Decreto Lei nº 25/2012, de 16 
de julho, estabelece o regime das 
diretivas antecipadas de vontade 
(DAV) em matéria de cuidados 
de saúde, regula a nomeação de 
procurador de cuidados de saú-
de e cria o Registo Nacional do 
Testamento Vital (RENTEV). 
Este disponibilizado em 2014,  
após a publicação da Portaria nº 
96/2014, de 5 de maio, que regu-
lamenta a sua organização e fun-
cionamento.1,2

Existe um documento modelo 
facultativo, disponível na Área 
do Cidadão (https://servicos.
min-saude.pt/utente/Info/SNS/
RENTEV), que deve ser devi-
damente preenchido e assina-
do presencialmente perante um 
funcionário habilitado do REN-
TEV ou notário. Este é entregue 
no Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) ou Unidade Local 
de Saúde (ULS) da área de resi-
dência sendo depois registado no 
sistema informático, o RENTEV.3

Em prol do respeito pelo exercí-
cio da autonomia e do reconhe-

cimento da autodeterminação, 
qualquer pessoa pode manifestar 
o seu consentimento (ou dissen-
timento), preventiva e prospeti-
vamente, desde que cumpra os 
requisitos legalmente exigidos. 
Através de uma séria e rigoro-
sa elaboração dos documentos 
de DAV estabelecem-se instru-
ções, disposições ou orientações 
a seguir ou a considerar num 
momento ulterior e meramente 
eventual, de agravamento do es-
tado de saúde física e/ou mental 
consequente a uma ou várias si-
tuações clínicas. Com efeito, caso 
se verifique que o cidadão mani-
festou de modo antecipado a sua 
vontade, será certamente maior a 
probabilidade do profissional de 
saúde decidir conforme os desíg-
nios desse doente. Contudo, no-
te-se que esta vontade deverá ser 
manifestada de forma livre, in-
formada e esclarecida, sob pena 
de inviabilidade.
O cidadão pode decidir, clara e 
inequivocamente, sobre várias 
possibilidades, nomeadamente:

“a) Não ser submetido a tratamento 
de	 suporte	 artificial	 das	 funções	 vi-
tais;
b) Não ser submetido a tratamento 
fútil, inútil ou desproporcionado no 
seu quadro clínico e de acordo com 
as	 boas	 práticas	 profissionais,	 no-
meadamente no que concerne às me-
didas de suporte básico de vida e às 
medidas de alimentação e hidratação 
artificiais	que	apenas	visem	retardar	
o processo natural de morte;
c) Receber os cuidados paliativos 
adequados ao respeito pelo seu direi-
to a uma intervenção global no sofri-
mento determinado por doença grave 
ou irreversível, em fase avançada, in-
cluindo uma terapêutica sintomática 
apropriada;
d) Não ser submetido a tratamentos 
que se encontrem em fase experimen-
tal;
e) Autorizar ou recusar a participa-
ção em programas de investigação 
científica	ou	ensaios	clínicos.”	1
Pode ainda, “nomear um procura-
dor de cuidados de saúde, atribuin-
do-lhe poderes representativos para 
decidir sobre os cuidados de saúde 

Desde 2012 que os portugueses podem manifestar o tipo de tratamento, ou os cuidados de saúde, 
que pretendem ou não receber em situações de incapacidade para expressar a sua vontade através 
do testamento vital (TV).

Sofia Coutinho
Interna de Medicina Geral e Familiar, 
USF Casa dos Pescadores, ACES 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Joana Lima
Interna de Oncologia, Centro Hospi-
talar Trás-os-Montes e Alto Douro
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a receber, ou a não receber, pelo ou-
torgante, quando este se encontre 
incapaz de expressar a sua vontade 
pessoal e autonomamente.” 1

No que respeita à sua aplicação, 
uma das primeiras questões que 
se levanta é: devemos abordar 
este assunto com os utentes? Ou 
apenas aguardar que nos ques-
tionem? Em que altura da vida? 
Numa situação de doença cróni-
ca progressiva, a questão é me-
nos discutível e os doentes em 
algum momento aceitam falar 
desta questão e até nos interpe-
lam nesse sentido. Dizemos em 
algum momento, porque nem 
sempre os doentes aceitam a sua 
condição física como irreversível. 
No entanto, as DAV não se des-
tinam apenas a pessoas em fim 
de vida. Destinam-se a todos os 
cidadãos maiores de idade, que 
não se encontrem interditos ou 
inabilitados por anomalia psíqui-
ca, e se encontrem capazes de dar 
o seu consentimento consciente, 
livre e esclarecido.
Neste sentido em que altura um 
médico deve abordar a questão 
num utente saudável? Deve fazê-
-lo? Isto trará benefício para o 
utente a longo prazo ou estare-
mos apenas a criar um conflito 
interior? 
Na nossa opinião, a maioria da 
população não está preparada 
para falar deste assunto de forma 
aberta e informada. A discussão 
sobre o fim de vida é ainda um 
tabu na nossa sociedade. Assim, 
achamos que deve ser abordada 
a questão se o utente a trouxer 
para a consulta, ou em situações 
de doença crónica progressiva e 
incapacitante.
Pode ler-se no decreto-lei que 
“No caso do outorgante recorrer 
à colaboração de um médico para a 
elaboração das diretivas antecipadas 
de	vontade,	a	 identificação	e	a	assi-
natura do médico podem constar no 

documento, se for essa a opção do ou-
torgante e do médico.” 1

É evidente a necessidade de o 
utente ser informado pelo mé-
dico, de contar com a sua ajuda 
na elaboração do documento, 
não devendo este ser apenas um 
sujeito passivo no processo. Não 
deve somente receber o docu-
mento pronto mas é imperativo 
que o esclareça com as informa-
ções necessárias de acordo com o 
que o utente deseja. 
Mas estamos nós preparados 
para prestar estes esclarecimen-
tos? Todos nós conhecemos o do-
cumento, as suas premissas e os 
passos até à informatização do TV 
(preenchimento, receção, registo/
submissão, tratamento e valida-
ção)? E sabemos como aceder ao 
documento no caso de necessida-
de? Achamos que não! 
Segundo um estudo da Univer-
sidade Católica Portuguesa em 
parceria com a Associação Por-
tuguesa de Cuidados Paliativos 
(APCP), divulgado em 2015, o 
TV é apenas conhecido por 1 em 
cada 10 portugueses. Este estudo 
de perceção sobre o TV inquiriu 
mais de mil portugueses e con-
cluiu que 78% desconhecem o 
documento. O estudo revelou 
também que dos 22% que afir-
maram conhecer o TV, apenas 
50,4% sabiam como o fazer e a 
quem recorrer, e só 1,4% já o rea-
lizou. Os inquiridos referiram ser 
os meios de comunicação social 
a principal fonte de transmissão 
de informação sobre este docu-
mento (66,2%), ao passo que os 
médicos de família (2,8%) e os 
enfermeiros (2,9%) representam 
valores muito mais baixos.4

As autoras consideram que há 
um longo caminho a percorrer 
para que o modelo funcione de 
uma forma harmoniosa. É impe-
rioso que se faça uma campanha 
de consciencialização dos cida-

dãos sobre este tema, ao mesmo 
tempo que se devem capacitar os 
profissionais de saúde para dis-
cutir o tema com os utentes. 
De uma forma informal, espera-
mos contribuir para essa divul-
gação nos nossos locais de traba-
lho e em partilha de conhecimen-
to com colegas e esperar que haja 
maior sensibilização para esta 
questão.

Bibliografia: 
1- Decreto Lei nº25/2012. Regula as dire-
tivas antecipadas de vontade, designada-
mente sob a forma de testamento vital, e 
a nomeação de procurador de cuidados 
de saúde e cria o Registo Nacional do Tes-
tamento Vital (RENTEV). Diário da Re-
pública, 1.ª ser, 16 de julho 2012:136:3728-
3730.
2- Portaria nº 96/2014. Regulamenta a or-
ganização e funcionamento do Registo 
Nacional do Testamento Vital (RENTEV). 
Diário da República, 1.ª ser, 5 de maio 
2014; 85:2637-2639.
3- Direção Geral de Saúde. Circular in-
formativa nº 05/2014. RENTEV - Registo 
Nacional do Testamento Vital.
4- Ordem dos Médicos Secção Regional 
do Norte. Testamento Vital desconhecido 
pela maioria dos portugueses. 
Disponível em: http://www.nortemedico.
pt/?opc=dest&dest=277466
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Incompatibilidade de “capas”
“Dietrich	 Bonhoeffer	 foi	 uma	
testemunha. E o seu rasgo maior 
foi a perceção aguda das potências 
perversas em ação na história, que, 
no regime nazi, inverteu todos os 
conceitos éticos; que, por aparecer 
sob a capa da luz, da necessidade 
histórica, da legitimação nacional 
e da justiça social, perturbou, 
contagiou, cativou um povo inteiro 
e despertou muitas simpatias.
De modo implacável foi-lhe 
cortada, pelo regime nazi, a trama 
da sua vida. A exigência da hora 
fez dele um radical. Foi preso, 
encarcerado e assassinado apenas 
alguns dias antes de Hitler se 
suicidar; no dia 9 de Abril de 1945” 
- estes são alguns excertos da 
introdução do Livro “ Ética” de 
Dietrich Bonhoeffer, pela pena 
do seu tradutor Artur Morão 
(1), situando-nos histórica e 
biograficamente a ação pró-
vida de Bonhoeffer, devemos 
dar voz ao próprio, nesse seu 
livro fundamental. No capítulo 
“A vida natural – o direito 
à vida física”, lemos alguns 
parágrafos:
 “A vida física que recebemos sem 
qualquer cooperação nossa, traz 
em si o direito à sua conservação, 

direito que existe antes da nossa 
vontade e está radicado no nosso 
próprio ser. Visto que com a morte 
todos os direitos se desvanecem, 
a conservação da vida física é a 
base de todos os direitos naturais. 
O direito mais originário da vida 
natural é proteger o corpo do 
dano, da violentação e da morte 
intencional.
O corpo é sempre o ‘meu’ corpo. 
O meu corpo é que me separa 
espacialmente de outros homens 
e me situa como homem perante 
os outros homens. A violação 
consciente do corpo de outrem 
significa	 a	 destruição	 do	 primeiro	
direito natural do homem e, por 
conseguinte, a privação radical 
dos seus direitos, a destruição da 
vida natural. Arbitrária é qualquer 
morte consciente de uma vida 
inocente.
O problema que aqui se coloca 
surge sob o nome de Eutanásia 
(Eutanásia – Boa morte. O termo 
‘Eutanásia’ aplicou-se no Terceiro 
Reich de modo enganador, à 
supressão da chamada vida indigna 
de	ser	vivida).	Será	lícito	pôr	fim	de	
modo indolor a uma vida inocente, 
que já não vale a pena viver? Na 
base desta questão há uma dupla 

motivação: o respeito pelo doente 
e o respeito pelos sãos. Nunca se 
pode tomar uma decisão acerca do 
direito de matar uma vida humana 
com base numa soma de motivos.
Matar ou poupar uma vida nunca 
são dois equivalentes para quem 
deve decidir. Poupar a vida tem 
uma preeminência absoluta sobre 
a sua aniquilação. Exigirá a 
consideração pelo doente incurável, 
pela gravidade do seu sofrimento, 
que ponhamos intencionalmente 
fim	 à	 sua	 vida,	 através	 de	 uma	
forma humana de morte? 
Se um individuo gravemente 
deprimido	 pede	 que	 se	 ponha	 fim	
à sua vida, poderemos ignorar 
que se trata de um pedido de um 
doente que não é senhor de si? 
O desaparecimento da utilidade 
de uma vida para a comunidade 
justifica	suprimi-la?
O forte não verá no fraco uma 
diminuição da sua força, antes 
um estímulo para ainda mais se 
empenhar. A ideia de aniquilar 
uma vida que perdeu a sua 
utilidade social nasce da fraqueza, 
não da força. O direito à vida 
subsiste no ser e não em qualquer 
valor. Não existe uma vida indigna 
de ser vivida.

Maria Helena Martins
Especialista em Medicina Geral e Familiar
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Onde deverá então residir o 
critério para julgar do valor 
último de uma vida? Na vontade 
subjetiva de viver? No juízo da 
comunidade? Aqui depressa se 
tornaria claro que o juízo sobre o 
valor ou desvalor social de uma 
vida dependeria das exigências 
do momento e da arbitrariedade 
e que ora este ou aquele grupo de 
homens seria afetado pela sentença 
da aniquilação. A distinção entre 
vida digna de ser vivida e indigna 
de ser vivida destrói, mais cedo ou 
mais tarde, a própria vida.
A chamada vida indigna de ser 
vivida é a que mais impele o 
são, os médicos, os enfermeiros, 
os	 familiares	 a	 sacrificar-se	
socialmente e a realizar atos de 
verdadeiro heroísmo, e que de 
semelhante dedicação da vida sã à 
vida enferma a comunidade retira 
vantagens.”
Por seu turno, lemos o 
pensamento equivalente no 
livro “Ser Médico” do Professor 
Carlos Ribeiro (2). Em formato 
de cartas, no seu livro o 
Professor escreve:

7ª Carta (...)
“O exercício clínico é um sacer-
dócio	 que	 obriga	 o	 profissional	 a	

desempenhar a sua atividade em 
circunstâncias adversas, desagra-
dáveis e inoportunas. Podemos ad-
mitir a existência de diversos Egos 
profissionais	 (...)	 Desejamos	 que	
seja fundamentalmente médico ad-
juvans	 (profissional	que	 se	 realiza	
pelo seu eu assistencial. Que prati-
ca uma medicina com o objetivo de 
prestar ajuda ao próximo).

8ª Carta (...)
Prossiga objetivos de fasquia eleva-
da (...) Interiorize que está ao serviço 
dos seus semelhantes (...) Assuma 
plenamente as suas responsabilida-
des (...) Lembro-lhe que o valor da 
profissão	médica	reside	em	preservar	
a necessidade mais básica do homem: 
a defesa da sua vida e da sua espé-
cie. Cada vez se torna mais crucial 
a existência de personalidades pro-
fundamente humanas, que tragam 
mensagens de esperança, de solida-
riedade,	 de	 confiança	 e	 particular-
mente de amizade (...) Na doença, 
particularmente se presente nos se-
tores mais vulneráveis da sociedade, 
é mandatório que alguém se dispo-
nibilize como gestor da esperança 
e orientador de boas soluções (...) 
Assuma a obrigatoriedade de man-
ter por todos os meios a honra e as 
nobres	tradições	da	profissão	médica.

12ª Carta (...) 
O seu doente é alguém irrepetível, 
necessitando de todo o seu saber, 
da sua atenção, da sua criatividade 
para	o	definir	e	ordenar	na	sua	sin-
gularidade de pessoa.”

As circunstâncias sofredoras 
do nosso doente forçam-nos a 
envolvermo-nos por completo. 
Conjuram-nos a permanecer 
leais aos princípios éticos do 
não abandono do nosso pacien-
te. As circunstâncias sofredoras 
do nosso doente impelem-nos 
à maior força de solidariedade, 
de compaixão, de presença, de 
sentido sacrificial, de envolvi-
mento afetuoso, de técnica apu-
rada, de aprofundamento do 
conhecimento, de perscrutar e 
penetrar no âmago do seu so-
frimento. Sempre na convicção 
inabalável de que ser médico 
incompatibiliza duas “capas”: 
cuidar e matar.

(1) BONHOEFFER, Dietrich, Assírio & 
Alvim, 2007

(2) RIBEIRO, Carlos, Temas e Debates – 
Círculo de Leitores, 2015

As circunstâncias sofredoras do nosso doente 
impelem-nos à maior força de solidariedade, 
de compaixão, de presença, de sentido sacrifi-
cial, de envolvimento afetuoso, de técnica 
apurada, de aprofundamento do conhecimento, 
de perscrutar e penetrar no âmago do seu sofri-
mento. Sempre na convicção inabalável de que 
ser médico incompatibiliza duas “capas”: 
cuidar e matar.
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Sedação terminal
Filipe Monteiro
Pneumologista, Intensivista, Mestre em Bioética

No debate sobre a morte assistida – eutanásia – um dos temas mais discutidos tem a ver com a sedação 
terminal, que no entender de alguns dos seus defensores, é um expediente dissimulado ou, no mínimo, 
a antecâmara da dita “morte assistida”. A designação de sedação terminal ou sedação paliativa tem sido 
utilizada indiscriminadamente, por vezes por desconhecimento e outras deliberadamente, com o intuito de 
equiparar a sedação terminal à prática de eutanásia1. 
Há uns anos atrás, uma tenta-
tiva para equiparar, em termos 
legais, a sedação terminal à eu-
tanásia, deu origem, na Holan-
da, a um debate público onde 
prevaleceu a opinião dos mé-
dicos, com o apoio do ministro 
da saúde do governo holandês, 
que foram de opinião que a se-
dação terminal e a retirada de 
alimentação artificial e hidrata-
ção são procedimentos médicos 
normais e como tal diferem da 
prática de eutanásia2.

Diz Levi-Strauss, na sua obra 
Antropologia Estrutural, que “as 
palavras são um instrumento 
que temos a liberdade de aplicar 
desde que expliquemos as nos-
sas intenções”. 
Na nossa opinião, a sedação ter-
minal (ST) por vezes também 
designada de sedação paliati-
va (SP) sendo conceptualmente 
diferentes, complementam-se. 
A SP é uma atitude terapêuti-
ca cujo objectivo é unicamente 
paliar o sofrimento. Por outras 

palavras, não tem por finalidade 
qualquer objectivo curativo. É o 
caso, entre outros, de aliviar ou 
minimizar a dor ou a dispneia à 
margem da sua etiologia. O con-
trolo dos sintomas, pela prescri-
ção dos fármacos, não implica, a 
priori, necessariamente, a perda 
da consciência do doente.
A ST pressupõe que a prescrição 
de fármacos para paliar o sofri-
mento não foi eficaz, e que este 
(sofrimento) só pode ser supri-
mido ou diminuído através da 
sedação. A título exemplificati-
vo, a indicação para sedar um 
doente com dispneia quando 
não foi possível aliviar a mesma 
com as medidas farmacológicas, 
a oxigenação ou a ventilação. 
Nesta situação, o doente, ao ser 
sedado, perde as suas capacida-
des cognitivas. O efeito da seda-
ção deve ser obtido através da 
dose mínima eficaz e o médico 
prescritor estar avisado do prin-
cípio do duplo efeito de fárma-
cos. 

ST/SP: Modus operandi
A ST/SP pode ser prescrita a pe-
dido do doente, dos familiares 
quando o doente não está em 
pleno uso das suas faculdades 
cognitivas ou por decisão médi-
ca. Entre nós, na sua esmagadora 
maioria, a responsabilidade de 
prescrição recai nos médicos. É 
uma boa prática médica, os clí-
nicos informarem a família da 
razão de ser de tal atitude e das 
suas consequências.
Na sedação terminal o doen-
te perde o seu relacionamento 
cognitivo, mantendo, no entan-
to, as suas funções orgânicas. A 
ST é, regra geral, levada a efeito 
através de fármacos de curta du-
ração, isto é, de uma semivida 
bastante rápida. Se por qualquer 
razão a prescrição for suspensa 
o doente rapidamente recupera 
a sua consciência. Este procedi-
mento é por vezes adoptado du-
rante o horário das visitas, se os 
familiares manifestarem o desejo 
de terem algum contacto cogni-
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tivo com o doente. Daqui se de-
preende que a sedação terminal 
não é um procedimento irrever-
sível. Pelo contrário, a reversibi-
lidade é o atributo fundamental 
que a define.
Comparar a ST, um acto poten-
cialmente reversível, à morte 
assistida (algo potencialmente 
irreversível), parece-nos pouco 
lógico.
Assim que seja assumida a pres-
crição da ST, ela deve ser enqua-
drada no âmbito de outras medi-
das terapêuticas a que o doente já 
estava sujeito e definida a estra-
tégia a ser seguida. 

Sedação terminal: 
estratégia e opções
Iremos abordar de seguida as vá-
rias opções e as questões éticas 
que discorrem de cada opção.
A. Com manutenção de todos 
os tratamentos
Implica manter todos os trata-
mentos quer farmacológicos, quer 
aqueles que incluem procedimen-
tos como a ventilação, a oxigena-
ção, a hemodiálise, etc.
O princípio ético de beneficência 
e não maleficência implica que 
os tratamentos devem ser pro-
porcionais ao benefício esperado, 
por outras palavras o tratamento 
deve ser proporcional ao benefício 
esperado. Se o quadro clínico do 
doente apresentar uma situação 
irreversível e o prognóstico estiver 
“fechado” e a administração da 
ST ter sido deliberada em função 
desta realidade, não faz nenhum 
sentido, em nossa opinião, man-
ter atitudes terapêuticas curativas. 
Por outro lado, se o prognóstico 
apresentar ainda alguma janela de 
esperança, então o doente pode ser 
sedado mas não numa perspectiva 
de sedação terminal. 
B. Com manutenção de trata-
mentos mínimos
Nesta opção, o cerne da questão 

reside na definição de tratamen-
tos mínimos. No código deonto-
lógico da Ordem dos Médicos, 
no capítulo III dedicado ao fim 
da vida, no seu artigo 59 está 
explícito que a manutenção de 
tratamentos mínimos implica a 
interrupção de meios extraordi-
nários. No entanto, alimentação 
e a hidratação, mesmo quando 
administradas através de meios 
artificiais e a própria administra-
ção, por meios simples de peque-
nos débitos, de oxigénio, não são 
consideradas um meio extraordi-
nário de manutenção de vida3. 
Este código de conduta de não 
considerar a alimentação, a hi-
dratação e a oxigenação por 
meios artificiais como tratamen-
tos extraordinários tem estado na 
origem de muita polémica quer 
no meio médico quer dentro da 
própria Igreja católica4.
C. Com suspensão de alimen-
tação e hidratação por meios 
artificiais
Esta alternativa pressupõe a op-
ção anterior sem alimentação e 
hidratação artificial e sem oxi-
genação. A morte surge por de-
sidratação e fome, mas releve-se 
que não é a sedação terminal 
que está na sua origem; pelo 
contrário a ST alivia o doente de 
qualquer sofrimento. Apesar de 
a morte ser inevitável ela pode 
acontecer passados dias ou mes-
mo semanas.
Na opinião de alguns autores é 
muito difícil a destrinça entre a 
sedação terminal e a morte medi-
camente assistida, nomeadamen-
te na opção C5. 

Controvérsias
Sedação terminal é eutanásia dis-
simulada?
Há estudos que compararam o 
tempo de sobrevivência entre os 
pacientes sedados e os não seda-
dos, não encontrando diferença 

estatística nos resultados.6,7  In-
clusive, um estudo numa uni-
dade de cuidados paliativos, a 
sobrevida dos pacientes sedados 
foi maior do que os que não fo-
ram sedados.8 À luz destes es-
tudos, não nos parece aceitável 
comparar a ST à eutanásia.
Como foi dito anteriormente, a 
sedação terminal é um acto re-
versível e, como tal, não faz qual-
quer sentido comparar à morte 
assistida, que independente do 
modus operandi, é um processo ir-
reversível.  
Em relação às medidas de supor-
te, na nossa opinião, a oxigena-
ção não pode nem deve ser equi-
parada à alimentação e hidrata-
ção artificiais. Não faria nenhum 
sentido suspender a ventilação e 
manter a oxigenação. 
Em relação à alimentação e hi-
dratação a ambiguidade surge 
quando esta atitude é debatida 
numa perspectiva puramen-
te tecnológica. A Igreja católica 
não considera a alimentação e a 
hidratação como um tratamen-
to médico. De acordo com uma 
missiva de João Paulo II, dirigida 
numa conferência sobre a nutri-
ção e hidratação no estado ve-
getativo persistente, organizada 
pela Federação internacional das 
Associações dos Médicos Católicos 
e pela Pontifícia Academia para a 
Vida: “A administração de água e 
comida, mesmo através de meios 
artificiais, representa um meio 
natural de preservar a vida e não 
um acto médico”. Por outro lado, 
é muito conhecido o aforisma 
“dar de comer a quem tem fome e 
beber a quem tem sede” - um pre-
ceito que pode ser considerado 
como um legado humanista da 
civilização judaico-cristã.
Em nosso entender, mesmo numa 
concepção médica, o entendimen-
to da Medicina não se resume às 
conquistas tecnológicas. A ver-
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tente humanista da Medicina é 
o seu património congénito. E à 
luz deste pensamento, parece-nos 
perfeitamente admissível manter 
a alimentação pela sonda naso-
gástrica e a hidratação através de 
soros. Excluímos a alimentação 
através da PEG (Percutaneous En-
doscopic Gastrostomy).

Fundamentos basilares
a reter numa sedação 
terminal 
Do exposto, parece-nos essencial 
reter os seguintes fundamentos:
•	 A ST só se justifica num está-
dio terminal e irreversível duma 
doença e quando o sofrimento do 
doente não pode ser aliviado com 
outras atitudes terapêuticas.
•	 Com o doente em condições 
cognitivas e anímicas, pode ser 
prescrita a pedido do doente mas 

não deve ser prescrita se o pedido 
for com o intuito de provocar a 
sua morte.
•	 Se o doente não estiver em 
condições cognitivas, a prescrição 
deve resultar da decisão médica e 
após um diálogo com a família.
•	 A sedação terminal é uma pres-
crição médica reversível e não é, 
nem pode ser, prescrita delibera-
damente para causar a morte do 
doente. A sua prescrição deve ser 
de modo a obter o efeito desejado 
com o mínimo da dose.
•	 A eventualidade do duplo efei-
to da prescrição não deve ser um 
obstáculo à sua prescrição.
•	 A própria prescrição da seda-
ção terminal não é em si mesmo 
um acto irreversível. Ela pode a 
qualquer momento ser retirada 
ou suspensa se o médico assim o 
entender. 

1  Taboada P. Terminal Sedation or 
Palliative Sedation? http://hospicecare.
com/resources/ethical-issues/essays-and-
-articles-on-ethics-in-palliative-care
2  T. Sheldon. “Terminal sedation” di-
fferent from euthanasia, Dutch ministers 
agree”. BMJ 2003;327:46
3  Revista Ordem dos Médicos. Ano 25 
– Nº 97; Janeiro 2009.
4  Monteiro F. Medicina Intensiva no 
fim da vida. Reflexão sobre o posicio-
namento da Igreja católica. Revista por-
tuguesa de Pneumologia. Vol. XIII;Nº.4: 
Julho/Agosto 2007: 605-612
5  Quil TE, Lo B, Brock DW. Palliative 
Options of Last Resort. A comparison of 
Voluntarily Stopping and Drinking, Ter-
minal Sedation, Physician-Assisted Sui-
cide and Voluntary Active Euthanasia. 
JAMA. December 17, 1997 – Vol 278; Nº 
23: 2099-2104.
6  Claessens P, Menten J, Schotsmans P 
et al. – Palliative sedation: A review of the 
research literature. J Pain Symptom Ma-
nage, 2008; 36(3):310-333.
7  Vitetta L, Kenner D, Sali A – Sedation 
and analgesia-prescribing patterns in ter-
minally ill patients at the end of life. Am J 
Hosp Pall Care, 2005; 22:465-473.
8  Mercadante S, Intravaia G, Villari P 
et al. – Controlled sedation for refrac-
tory symptoms in dying patients. J Pain 
Symptom Manage, 2009;37(5):771-779
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O fim do internato, 
do outro lado

Maria Miguel Sá
Interna de MGF da USF Famílias

Por estas semanas, tenho pensado muito sobre o fim do internato. Tem sido um 
pensamento algo invertido, face ao pensamento normal, uma vez que tem sido 
sobre o outro lado: o lado de quem fica e de quem vê partir. Esta inversão do pen-
samento, obviamente, não surgiu do nada. A minha interna “mais velha” termina 
agora este percurso.

É uma sensação com um amargo de boca, muito feliz por ela conseguir alcançar tudo o que se propôs, mas já 
com saudade de tudo o que vivemos. Aquele sorriso de manhã, com o atrasar da hora, um olhar partilhado 
entre aqueles que atravessam um mesmo período (e só esses compreendem). Um desabafo sobre um doente 
mais difícil ou pela sobrecarga de horas e de trabalhos que ocorriam por vezes.
Mas acima de tudo um orgulho, daqueles que enche o peito, como se ela fosse, também ela, um bocadinho 
minha!
O orgulho de ouvir colegas falar, mas acima de tudo de ouvir os doentes recordar e sentir. O ouvir os seus dese-
jos de felicidade e de amargura “pela doutora já não vir mais”. Nasce evidentemente, de quem presencia estas 
manifestações, um desejo profundo, de um dia, também ouvir falar assim do meu caminho. Mas hoje, é sobre ti.
Este caminho não foi fácil, mas ver crescer alguém a cada dia é mesmo bom de se ver. O ganhar da segurança, 
sem perder a graciosidade e simplicidade, o impor de uma visão, que não é necessariamente igual à dos de-
mais, mas que é a tua voz.
Isto é o que se vê deste lado, mas acima de tudo é o que se sente, com um carinho tão grande e um regozijo de, 
ainda que de um modo tão singelo, ter feito parte da médica de família que te tornaste.
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oopinião

Espaços comuns

Esta foi a 19ª edição e a 10ª edição 
dos jovens bolseiros do Fórum Eu-
ropeu que conta já com um grupo 
de 150 membros das mais diversas 
áreas profissionais associadas à 
saúde pública, quer em funções na 
Comissão ou Parlamento Europeu, 
na Organização Mundial de Saúde, 
nas diferentes agências promoto-
ras ou de lobbing da saúde existen-
tes, em Unidades ou Departamen-
tos de saúde ou até representantes 
de Associações de Doentes e Or-
ganizações Não-governamentais 
(ONG’s), o que torna ainda mais 
especial e interessante este cluster 
que desenvolve projectos, inter-
venções, investigação e políticas de 
saúde na Europa Comunitária.
Já em 2014, numa conferência eu-
ropeia, o colega Ricardo Baptista 
Leite referiu em analogia que o 
tema saúde em todas as políticas 
se tornou o monstro de Lochness da 
União Europeia: “todos falam delas, 
muitos	acreditam,	uns	até	afirmam	já	
as ter visto, mas ninguém as sentiu 
como um todo e provavelmente estas 
não existem. É tempo de as construir, 
pois nós precisamos de saúde em todas 
as políticas!”. Ora, o Fórum Euro-
peu de Saúde envolve e compro-
mete os líderes, mas acima de tudo 
desperta, motiva e une gerações 
em torno dos temas estruturais da 

saúde e do espaço europeu.
O tema deste ano focou-se na De-
mografia e Diversidade na Europa. 
Debate actual, necessário e perti-
nente. De facto, o presidente do 
Fórum, Professor Helmut Brand, 
médico de saúde pública, acadé-
mico e com um vasto currículo, a 
par da comissão organizadora, é 
um exemplo da oportunidade e 
do sentido de saber reflectir nos 
problemas e prioridades antes do 
seu tempo! Como referiu, Helmut 
Brand: “As	 alterações	 demográficas	
e transição epidemiológica não estão 
apenas associadas entre si, têm tam-
bém algo em comum: o impacto pro-
fundo na gestão social e em saúde dos 
Governos; pelo que este ano não quere-
mos que apenas pense, mas pelo con-
trário	identifique	oportunidades	e	nos	
ajude a captá-las.”
Conferências tão diversas como a 
literacia em saúde, saúde mater-
na, migrantes e refugiados, tecno-
logias e sistemas 
de saúde, a edu-
cação e a prática 
em saúde pública 
foram debatidos 
e trabalhados por 
especialistas, aca-
démicos e políti-
cos na aprazível e 
cuidada cidade de 

Badgastein. Entre as verdes mon-
tanhas do Tirol com temperaturas 
refrescantes, a pequena cidade 
torna-se por esta altura semelhante 
aos corredores do parlamento eu-
ropeu numa amostra de culturas 
e costumes tão diversos com com-
promisso de união e caminhos con-
vergentes.
Por último, este congresso permi-
tiu-me também reflectir na impor-
tância que representa a Comunida-
de Médica de Língua Portuguesa 
(CMLP), no nosso presente e fu-
turo. Estou convencido e confian-
te que a última reunião que esta 
Comunidade promoveu no Porto, 
onde juntou representantes das As-
sociações Médicas e titulares dos 
Ministérios, é a porta aberta para 
uma estratégia comum na criação 
de entendimentos, cooperação, de-
senvolvimento e políticas para a 
afirmação da Saúde Lusófona!  

José Francisco Pavão
Médico, interno da especialidade de Saúde Pública

No final do passado mês de Setembro viajei para Gastein, Aústria, onde tive a oportunidade de participar, 
enquanto jovem bolseiro, no Fórum Europeu de Saúde.
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E a consulta?
Mariana Sá Nogueira
Interna de formação específica de MGF - USF S. Félix-Perosinho

Na reta final do meu internato, assoberbada pelas infindáveis colheitas de dados e grelhas de avaliação, não 
consigo parar de pensar: então e a consulta? 
A WONCA (World Organization 
of Family Doctors) define como 
competências nucleares do médi-
co de família a gestão de cuidados 
de saúde primários, os cuidados 
centrados na pessoa, as aptidões 
específicas para a resolução de 
problemas, a abordagem abran-
gente, a orientação comunitária e 
a modelação holística. 
A consulta é, por definição, o en-
contro entre o médico e o doente, 
no qual se estabelece uma intera-
ção dinâmica com o objetivo de 
definir uma agenda comum, ba-
seada numa relação personaliza-
da e de confiança mútua. 
Desvalorizada por muitas espe-
cialidades médicas, a Consulta 
é, por excelência, o palco do mé-
dico de família, onde o exercício 
das competências nucleares de-
fine sua performance e no qual 
consiste o epicentro da sua ação 
enquanto profissional de saúde. 
Para a maioria de nós, naqueles 
fugazes 15 minutos (para alguns 
20 minutos e para privilegiados 
30), o nosso foco, atenção e co-
nhecimento técnico-científico 

deve estar centralizado no indiví-
duo que está diante de nós. Aliás, 
é na medicina centrada no doen-
te que está a essência e a legis artis 
do exercício da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar. 
Não obstante, a páginas tantas,  
lembramo-nos “será que já cal-
culei o risco cardiovascular?”, 
“registei na ficha individual, cer-
to? Caso contrário não cumpre o 
indicador…”. Por conseguinte, 
perdemos os últimos 20 segun-
dos de monólogo do doente, não 
só porque deixámos de o ouvir, 
como certamente olhámos para 
o monitor e clicámos umas deze-
nas de vezes no rato. Claro está, 
pensamos condescendentemen-
te, “certamente não terá contado 
nada que ainda não tenha conta-
do nas últimas 10 consultas que 
já teve, só este ano”. Será assim? 
Ou será que perdemos um olhar, 
um gesto, uma palavra que nun-
ca antes tinha sido usada e que 
nos ajudaria a descortinar o mo-
tivo pelo qual, sem razão física 
aparente, nos tem procurado 
tantas vezes?

Como é referido no prefácio da 
obra “A Consulta em 7 passos”, 
de Vítor Ramos, “existe crescen-
te reconhecimento de que uma 
boa interação entre o médico e o 
doente, no decurso da consulta, 
tem uma influência considerá-
vel no bem-estar deste”. Ora não 
será este “bem-estar” que deve 
prevalecer sobre a panóplia de 
registos informáticos, metas e in-
dicadores que nos são impostos? 
A preocupação com o final do 
internato, consequente avaliação 
e perpetivas profissionais (nada 
animadoras) consome a maior 
parte do meu tempo. Contudo a 
minha função como médica (so-
bretudo por ainda ser interna) 
deve ser sempre o encontro com 
o doente.  
Se enquanto médicos de família 
menosprezarmos a consulta, o 
que nos resta? A satisfação de 
cumprirmos as metas dos indi-
cadores? Se isso for o mais im-
portante, como dizem os mais 
sábios, “então não és um médi-
co, és um licenciado em Medici-
na!”...  
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“Preferia não saber…”
Enquanto médicos internos e fu-
turos Médicos de Família, depa-
ramo-nos diariamente com uma 
enorme diversidade de sinais e 
sintomas, muitas vezes inespecí-
ficos. Ser Médico de Família é ser 
capaz de contextualizar diferentes 
quadros clínicos, nos antecedentes 
biopsicossociais e familiares de 
cada doente. Procedemos a uma 
avaliação clínica detalhada que 
muitas vezes nos coloca na pista 
de determinada doença… Sendo 
nós gestores de cuidados, oferece-
mos ao nosso doente o seguimen-
to mais adequado possível, reen-
caminhando-o, quando necessário 
e numa decisão em parceria com 
este, para diferentes cuidados de 
saúde, com vista a esclarecer a 
nossa hipótese de diagnóstico.
E quando esta hipótese é confir-
mada? Que impacto terá no nos-
so doente? Estaremos preparados 
para ouvir “preferia não saber…”?

A anestesia em Portugal séc. XIX e início do séc. XX
Joaquim Figueiredo Lima procedeu a uma reflexão sobre a prática de aneste-
sia em Portugal no século XIX e início do século XX (1850-1925), baseada na 
análise crítica dos conteúdos das teses de dissertação inaugural apresenta-
das pelos finalistas dos cursos de medicina nas Escolas Médico-Cirúrgicas 
do Porto e de Lisboa. Estas teses, ainda que orientadas por cirurgiões que 
praticavam anestesia, refletem o contacto destes alunos de medicina com 
o alívio do sofrimento e da dor e a sua participação nestes atos clínicos! A 
obra da Chiado Editora constitui, assim, um importante contributo para 
compreensão dos primórdios da anestesia em Portugal.

De facto, todos os doentes são di-
ferentes e todas as doenças são vi-
vidas de forma diferente por cada 
doente. Uma doença crónica, ape-
sar de estável ou de se poder apre-
sentar com manifestações clínicas 
frustes ou até mesmo ser assinto-
mática, poderá ter um impacto ini-
maginável no doente. Poderá afe-
tar todos os seus planos de vida, 
a curto e/ou a longo prazo, gerar 
ansiedade e/ou depressão e, assim, 
afetar dramaticamente a sua quali-
dade de vida. 
O jovem, instruído, ativo, que quer 
saber sobre todos os detalhes da 
história natural da doença, com-
plicações associadas e que se aper-
cebe que a sua profissão poderá 
ser incompatível com a sua doença 
no futuro… 
A senhora de meia idade, com 
filhos e netos a caminho, que se 
depara com uma doença grave, 
incurável, que apesar de estável, 

poderá sofrer deterioração a qual-
quer momento, com mau prog-
nóstico… 
São tantos os casos em que a atua-
ção médica, apesar de ajustada às 
necessidades do doente, acaba por 
gerar sofrimento, inerente ao pró-
prio diagnóstico.
Mas ser Médico de Família é isto 
mesmo… é ser médico do proble-
ma agudo, do problema crónico, 
do problema inespecífico que se 
revela devastador… é ser médico 
do indivíduo, da família e da co-
munidade… é ser o médico res-
ponsável pelo diagnóstico que o 
doente queria tanto saber mas que, 
afinal, “preferia não saber…”. É o 
médico que trata da doença, cuida 
da dolência e que ajuda o doente a 
adaptar-se à nova condição… Ser 
Médico de Família é tudo isto e 
muito mais! 

Susana Sá 
Interna do 4º ano de Medicina Geral e Familiar na USF Sem Fronteiras 
– ACeS Entre o Douro e Vouga I

oopinião
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O direito ao trabalho 
e o absentismo medicamente justificado

Trata-se de uma vantagem, de um 
privilégio de quem trabalha, que 
foi criada na expectativa de que 
seria exemplarmente gerida por-
que, por ser uma expressão do po-
der médico, teria na isenção deste 
grupo profissional os agentes de 
controlo, em nome da sociedade, 
da sua correcta utilização. De fac-
to, é bom salientá-lo, o benefício só 
existe se for justificado por Médi-
cos. Como sua estrita competên-
cia.
O que é uma questão complexa 
porque um direito só existe, ou só 
persiste, se for do interesse do co-
lectivo e se a administração públi-
ca o considerar exequível. Isto sig-
nifica, no caso, que se entregou aos 
Médicos mais uma grande respon-
sabilidade em relação ao outro que 
lhes impõe o dever de muito bem 
decidirem sobre os pressupostos 
com que justificam o absentismo 
por doença. Responsabilidade 
cuja dimensão não é socialmente 
menor que a das decisões diagnós-

tica e terapêutica.
De facto a decisão correcta, bem 
fundamentada, do absentismo de 
causa médica tornou-se um valor 
basilar de avaliação da boa prática 
assistencial. Esta responsabilida-
de, atribuída exclusivamente aos 
Médicos, é outro dos normativos 
de exigência da actividade clíni-
ca porquanto obriga a que se seja 
muitíssimo rigoroso na valoriza-
ção relativa e absoluta dos critérios 
em que o Médico se baseia quan-
do afirma qualquer incapacidade 
por doença. De facto espera-se do 
Médico que saiba reconhecer um 
valor particular, que será interesse 
do doente, num contexto abran-
gente de interesses maiores como 
são os do colectivo onde se inte-
gra esse particular doente. Para 
afirmar isenção e para defender o 
direito em causa de abusos que se-
rão sempre potenciais justificações 
para a sua suspensão. 
Hoje o emprego certo e continua-
do já está perdido. Por isso temos 

de trabalhar e de estar atentos para 
colaborarmos de forma correcta na 
preservação do que ainda persiste 
como conquista social. E o direito 
ao absentismo medicamente jus-
tificado é uma conquista com ine-
gável merecimento que está muito 
dependente dos Médicos. Com o 
dever de rigor destes a, por vezes, 
muitas vezes, implicar o antipático 
de se ter de decidir contra o interes-
se de muito trabalhador que, mal 
preparado para se perceber como 
parte do todo, se vê antes como 
“beneficiário do direito porque o 
direito existe”. 

A boa prática e o dever 
de bem justificar

Vale a pena recordar que o estatuto 
do Médico não nos reconhece com-
petência para fazermos “caridade” 
com dinheiro que não é nosso mas 
do todo de que fazemos parte. E 
que declara, em termos que julgo 
inequívocos, que mentir em geral, 

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

O direito a faltar ao trabalho por se estar doente, mantendo o vínculo laboral e recebendo sa-
lário, é uma conquista social recente, não generalizada, que carece de ser defendida, quer das 
manobras políticas que a não apreciam, quer dos beneficiários que a consideram um direito 
irreversível.
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e em particular sobre uma incapa-
cidade por quaisquer motivos que 
não sejam doença incapacitante, é 
uma expressão de incompetência.
A caridade de responsabilidade in-
dividual é critério de cada um. Mas 
a utilização abusiva do dinheiro 
de todos, como é a justificação da 
ausência ao trabalho sem suporte 
clínico seguro, mesmo que com 
propósito caritativo, é agir contra 
a motivação que levou à criação 
do benefício. E, em última análise, 
é dar sentido aos argumentos dos 
que o queiram anular.
Por isso me parece óbvio que os 
Médicos se devem proteger do ris-
co de serem responsabilizados em 
exclusivo pelos custos financeiros 
e sociais de um problema, o absen-
tismo pretendidamente injustifica-
do, que se foi insinuando na vida 
quotidiana sem que, em tempo, se 
lhe desse a devida atenção.   
Hoje o assunto é, finalmente, per-
cebido como importante. Mas a 
sua abordagem raramente é feita 
da forma mais adequada encon-
trando-se os Médicos no meio des-
sas discussões sem que haja análise 
objectiva da razão de ser desse in-
desejado protagonismo.
Que, porém, é inevitável. Porque, 
de facto, são os Médicos que jus-
tificam, bem ou mal, as situações 
que se consideram como abusivas 
e que, demasiadas vezes, têm difi-
culdade em explicar para terceiros 
os motivos das suas decisões.
Pelo que faz todo o sentido insistir-
-se na obrigação dos Médicos de, 
por respeito para com os seus com-
promissos deontológicos e por ser 
de sua responsabilidade a maioria 
ou a totalidade dos casos de absen-
tismo justificado que se prolongam 
no tempo por vezes meses e meses, 
terem devidamente estruturadas 
as motivações clínicas que deter-
minaram as suas decisões.
E tê-las no registo clínico do doente 
antes dos casos se transformarem 

em questões do domínio público. 
Para que, imediatamente após o 
confronto com uma eventual irre-
gularidade de decisão, o poderem 
apresentar à tutela, à Ordem ou 
a outro qualquer organismo com 
competência reconhecida para ser 
seu interlocutor.
Estas justificações têm de estar 
bem redigidas, de ser revistas re-
gularmente nos casos em que o ab-
sentismo se prolongue e de mere-
cer “reflexão permanente” para se 
poder dizer que houve plano de re-
cuperação da incapacidade, de rea-
proveitamento de competências, 
de, quando for o caso, treino ou 
ensino psicopedagógico reformu-
lador de interpretações, de medos 
ou de conflitos, que também têm 
de ser regulados fora da consulta.
Principalmente têm de ser claros, 
particularmente para o próprio 
Médico, em termos que lhe permi-
tam defender-se contra o argumen-
to de “ninguém perceber o motivo 
de uma justificação de absentismo 
por doença que se prolonga indefi-
nidamente, ou que se renova cons-
tantemente após curtíssimos perío-
dos de actividade, porque não há 
informação objectiva que permita a 
sua compreensão”.
E nem sequer estou a defender 
que a justificação tem de ser aceite 
como correcta por todos. Estou an-
tes a afirmar que esses todos têm 
de perceber a lógica interpretativa 
do Médico decisor quer concor-
dem ou discordem dela. Porque 
não há decisões absolutamente 
perfeitas.
Mas há sempre, perante uma má 
decisão ou uma decisão mal fun-
damentada, o risco de se ser acu-
sado de laxismo o que é grave de-
mais para ser ignorado. Até porque 
este será, ou poderá ser, considera-
do como atitude de cumplicidade 
com situações que, quando inves-
tigadas por terceiros, conduzam à 
suspeita de irregularidades. Mor-

mente a suspeita de propósitos de 
exploração de direitos, com poten-
ciais ganhos pessoais, por se acre-
ditar que a inespecificidade da Lei 
nunca acarreta penalizações objec-
tivas para os manipuladores ou os 
vigaristas. Aos quais os Médicos, 
que serão acusados da mesma de-
sonestidade, por acriticismo poten-
cialmente cúmplice, por descuido 
ou simplesmente por ingenuidade 
(enquanto Médico velho só aceito 
esta hipótese para colegas no iní-
cio da sua vida clínica) possam ter 
dado apoio.  

O risco de decidir 
displicentemente 
e a “baixa”

Este risco é maior do que se possa 
julgar. É minha convicção que se 
fosse feita, agora, uma apreciação 
aleatória de casos de absentismo 
prolongado se encontrariam mui-
tos quadros mal caracterizados 
em termos de incapacidade justi-
ficável. É claro que alguns apenas 

A utilização abusiva 
do dinheiro de todos, 
como é a justificação 
da ausência ao traba-
lho sem suporte clínico 
seguro, mesmo que 
com propósito cari-
tativo, é agir contra a 
motivação que levou 
à criação do benefício. 
E, em última análise, 
é dar sentido aos ar-
gumentos dos que o 
queiram anular.
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estarão mal precisados na justifi-
cação embora esta seja aceitável. 
Mas outros não e são estes os con-
textos graves. E é esta realidade 
que se aplica quer a incapacidades 
resultantes de acidentes em ser-
viço, quer a incapacidades para o 
trabalho ordinário mantidas inde-
finidamente por doença não com-
pensada.
Basta pensarmos em quantas (e 
quais) patologias serão justificação 
para incapacidade laboral durante 
3 meses, ou 6 meses ou um ano ou 
mais, e compararmos a resposta a 
esta questão com a justificação dos 
casos de absentismo que, neste 
preciso momento em que sou lido, 
têm e mantêm esse estatuto entre 
os trabalhadores com vínculo con-
tinuado. E fazendo de advogado 
do diabo valia a pena fazer a mes-
ma análise aos casos de trabalha-
dores sem vínculo.
Naturalmente que tenho consciên-
cia que este tipo de problemática, 
que este tipo de análise e de refle-
xão sobre a mesma, pode servir 
de suporte à invenção de medidas 
restritivas do direito dos Médicos 
continuarem a ser os controlado-
res mais credíveis deste tipo de 
circunstância social. Tal como re-
conheço que a aplicação de contro-
los fora do exercício médico será 
penalizador principalmente para 
os mais fracos.
No entanto, este receio não pode 
fingir-se ultrapassado evitando 
discutir-se o assunto. Até porque 

a proletarização médica e a so-
brevivência dos que falham na 
luta competitiva por um lugar em 
carreira segura protegida, é factor 
facilitador do laxismo neste tipo 
de decisão porque “se não fizer a 
contento do cliente decerto o per-
derei para outro prestador”. Mas 
não só. Porque em ambiente pro-
fissional seguro protegido, tam-
bém é mais fácil ceder à vontade 
ignorante mas apelativa do utente 
do que criar um conflito que terá 
consequências na avaliação que 
suporta as potenciais progressões 
na carreira do decisor. A ausência 
de queixas e ou conflitos é con-
siderada como sinónimo de boa 
prática. E as denúncias de más 
práticas são sempre irresponsavel-
mente generalizadas a todos que 
tratam doentes.
A “baixa” médica é entendida 
como parte da solução para múlti-
plos diferentes e absurdos proble-
mas sociais: a desadequação fami-
liar, a desconfiança laboral, o con-
flito com a vida, um imperativo 
do dia a dia que não se consegue 
resolver sem faltar ao trabalho, a 
doença menor mas que perturba a 
boa prática profissional, a resposta 
a uma solicitação inadiável da hie-
rarquia quando já foram assumi-
das responsabilidades, com custos 
financeiros, que essa hierarquia 
não compensará. Até o singular 
“normal” de estar de “baixa” in-
definidamente até haver oportuni-
dade, vulgo vaga, para se resolver 

um problema clínico identificado 
e que carece de, por exemplo, tra-
tamento cirúrgico. Normal entre 
comas porque se a doença pode 
esperar meses por esse tratamento 
decerto que não é aguda o bastan-
te para justificar o absentismo em 
causa. 
E sei lá quantos mais problemas 
se pretendem resolver com a in-
formação “vá pedir a justificação 
das faltas ao seu Médico”. Este 
fenómeno, já integrado no nosso 
quotidiano e por muitos tido como 
normal, é outro motivo que pode-
rá facilitar a anulação, no futuro, 
do direito de serem os Médicos a 
justificarem a incapacidade para o 
trabalho por doença e reflecte um 
outro bizarro do nosso tempo que 
é a medicalização de qualquer per-
turbação do viver. Hoje pretende-
-se que “tudo” na vida moderna 
tem de ser tratado como doen-
ça seja qual for a etiologia desse 
“tudo”. Mesmo que fisiopatologi-
camente a sua explicação científica 
seja muito mais que controversa.

Os Médicos tratam tudo? 
Têm de tratar tudo?
Assumindo o conflitual do exem-
plo interrogo-me sobre se não será 
(chamo a atenção para o facto de 
não escrever “se não terá sido”) a 
incompreensão sobre o sentido clí-
nico de queixas que, coerentemen-
te, não se enquadram nos saberes 
estruturados nos tratados que 
justificam a criação de entidades 
nosológicas como a Fibromialgia 
ou a Síndrome de Fadiga Crónica. 
Para cuja autenticação científica 
se definem critérios diagnósticos 
cuja incerteza ou cuja ausência 
de objectividade implicam a inte-
gração nos mesmos de sinais de 
outras patologias, mormente de 
saúde mental, e uma chamada de 
atenção, como critério diagnóstico 
repito, para se excluir a simulação 
quando estiverem em causa po-

Este fenómeno, já integrado no nosso quotidia-
no e por muitos tido como normal, é outro moti-
vo que poderá facilitar a anulação, no futuro, do 
direito de serem os Médicos a justificarem a in-
capacidade para o trabalho por doença e reflecte 
um outro bizarro do nosso tempo que é a medi-
calização de qualquer perturbação do viver.

op in ião
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tenciais ganhos secundários.
Claro que a ciência médica não 
parou e por isso a continuada me-
lhoria da caracterização dos qua-
dros é a base para mais correcta-
mente se definirem diagnósticos 
e terapêuticas dirigidas. Mas este 
caminho tem de ser percorrido 
com muito cuidado e sempre com 
acentuada e permanente atenção 
ao risco de nos enredarmos numa 
fórmula de organização da assis-
tência onde “tudo” é doença. Sen-
do este “tudo”, por isso, tratável 
com remédios.
Sabemos bem que isto não é ver-
dade e que nos são, muitas vezes, 
exigidas curas para males incarac-
terísticos de incerta justificação 
científica. Sendo este mais um dos 
terrenos imprecisos onde o absen-
tismo sem suporte estruturado se 
pode instalar. Com o nosso apoio. 
Porque não lhe sabemos dar solu-
ção, porque também achamos que, 
sendo sofrimento, tem de ser trata-
do com remédios e porque adop-
tamos, demasiadas vezes, uma 
atitude de tolerância e compreen-
sividade passivos absolutamente 
contrários aos diferentes interesses 
em causa. 
Com lamentável prejuízo para o 
“doente” (doente sim porque não 
possui bem-estar físico, mental e 
social) que nunca encontra cami-
nho para o estar bem a que tem 
direito continuando a vitimizar-se 
sem alternativa “porque os Mé-
dicos não sabem como tratá-lo” 
e para o Médico que, querendo 
apoiar sempre e esquecendo-se 
de reflectir sobre o sentido desse 
seu apoio, não encontra saber que 
lhe permita uma compensação 
da queixa inespecífica decidindo 
manter o absentismo sem justifica-
ção porque é mais fácil e porque, 
em boa verdade, não sabe como o 
interromper.
No entanto é isso mesmo que tem 
de fazer. Porque o incerto, o irre-

gular, o fisiopatologicamente inex-
plicável porque não tem (ou ainda 
não tem) explicação científica não 
deve ser justificação para se apoiar 
a medicalização de tudo o que, 
directa ou indirectamente, possa 
ser sofrimento ou desadequação à 
vida que inventámos. Mesmo cor-
rendo o risco de nalguns contextos 
parecer injusto e sem prejuízo de 
continuar a oferecer ajuda ainda 
que em termos diferentes dos pre-
tendidos pela pessoa que a pede.
O Médico nunca abandona o seu 
doente. Mas o seu apoio é deter-
minado apenas pela competência 
clínica, pela sensibilidade social e 
pelo dever deontológico de análise 
sistemática e permanente de todos 
os contextos profissionais que lhe 
sejam propostos.
O absentismo de causa médica é 
um direito social e uma prerro-
gativa dos Médicos que temos de 
defender em todos os encontros 
com os doentes. Esta defesa só 
será eficaz, socialmente adequa-
da e tolerada se formos, sempre, 
críticos na sua aplicação e absolu-
tamente cuidadosos na sua justi-
ficação em processo clínico todas 
as vezes em que assumirmos que 
uma doença incapacita para o tra-
balho. Bem como na indicação do 
tempo provável em que julgamos 
que essa incapacidade perdurará. 
Sem qualquer concessão a outras 
variáveis que não a doença. 
Embora teoricamente se possa as-
sumir que, claramente registado 
no processo, possa figurar como 
justificação de falta ao trabalho de 
muito curta duração um contexto 
social inesperado cuja repercus-
são no estar quotidiano do doen-
te seja gerador de angústia ou de 
sofrimento. Ou uma dificuldade 
aparentemente inultrapassável na 
planificação de um dia da vida 
por acontecimento que aos olhos 
do Médico, doente a doente, seja 
relevante. 

No entanto, é bom recordar que a 
Lei reconhece ao próprio o direito 
de se justificar sem ter de recorrer 
ao Médico para pedir um “atesta-
do de falta ao trabalho” por moti-
vo que não depende dele. Dizendo 
a mesma Lei, com justiça, que este 
direito implica a perda do salário 
do dia em causa porque, de facto, 
não se cumpriu o dever de traba-
lhar por razões socialmente acei-
táveis. Estranhas à intervenção 
dos Médicos. O que me permite 
afirmar que até as excepções que 
referi como hipóteses teóricas, que 
parecem aceitáveis, o não são de 
facto.

…Esta defesa só será 
eficaz, socialmente 
adequada e tolerada se 
formos, sempre, críti-
cos na sua aplicação e 
absolutamente cuida-
dosos na sua justifica-
ção em processo clíni-
co todas as vezes em 
que assumirmos que 
uma doença incapacita 
para o trabalho. Bem 
como na indicação do 
tempo provável em 
que julgamos que essa 
incapacidade perdura-
rá. Sem qualquer con-
cessão a outras variá-
veis que não a doença. 
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Vinhais terra destino…
No dia 18 de janeiro do presen-
te ano dirigi-me a uma pequena 
vila, pendurada nos montes da 
serra da Coroa, com salpicos de 
casas, a traduzir um padrão es-
trutural de uma vida em cadeia 
polipeptídica, que lhe confere 
uma beleza natural inigualável.
Saindo de Bragança, percorrem-
-se 32 km por meio de montes e 
vales num traçado de curva, con-
tracurva almejando-se o destino 
- Centro de Saúde de Vinhais, 
parte integrante da Unidade Lo-
cal de Saúde do Nordeste.
Não posso deixar de referir os 
anseios de um primeiro dia de 
trabalho como especialista, de 
um julgamento a cada consulta, 
a cada passo, a cada atitude…
Já o dia ia longo quando me 
apercebi do oásis em que vivia 
uma experiência única, entre 
profissionais polivalentes que 
se dedicavam de corpo e alma, 
num deserto de tudo e de nada.
Bem recebida e acarinhada por 
todos os profissionais do Cen-
tro de Saúde de Vinhais e pelos 
utentes que viam em mim uma 
jovem a trazer vitalidade a uma 
população envelhecida, com 
necessidade de um sorriso, de 
uma palavra e não só da “cura 
física”. Já me começava a sentir 

envolta num mundo de admira-
ção e respeito pela figura mítica 
do “Sr. Doutor”, de alguém que 
iria criar uma empatia afável 
emergindo no mundo destes se-
res humanos numa vivência que 
implicaria uma esperança reno-
vada, pela generosidade gratifi-
cante e incomensurável dos que 
me procuravam na ânsia de sa-
tisfação de um quotidiano triste 
e por vezes infernal, mas simul-
taneamente cheio de esperanças 
e que o médico tenta colmatar, 
fazendo muitas vezes uma me-
dicina de trincheira, subtraindo 
a este campo humano o sofri-
mento físico, psíquico e social 
em que se encontra embrenha-
do.
Na hora da partida, a saudade 
foi o que ficou, mas as vicissitu-
des da vida, levam-nos muitas 
vezes, a mudar o rumo daquilo 
que se tinha direcionado como 
uma etapa final. Ao Centro de 
Saúde de Vinhais a minha ho-
menagem de gratidão, pelo 
incentivo e apoio a quem luta 
por querer fazer mais e melhor 
numa atitude que só dignifica o 
ser humano. O isolamento não é 
fácil de aceitar mas também não 
é difícil de o transformar num 
local aprazível por razões de vá-

ria ordem, nomeadamente, por 
ser um local de aprendizagens 
feitas a cada momento, saindo 
do desespero de não ter meios 
complementares de diagnósti-
co no momento da observação 
do utente em Consulta Aberta, 
e onde por vezes surgem casos 
de verdadeira emergência, e 
com artes que parecem mágicas 
procurava-se estabilizar o utente 
que tinha que ser enviado para a 
Unidade Hospitalar de referên-
cia.
Neste dia-a-dia, em que procu-
rei dar o meu melhor, consultas 
gratificantes, eficientes e algu-
mas vezes a desgosto do utente, 
mas que de uma maneira efu-
siva abriram o caminho para a 
implementação do axioma que 
pragmatiza "a saúde em primei-
ro lugar".
O quotidiano de um médico faz 
dele um herói, pois o verdadei-
ro herói é a pessoa que repara 
nas coisas para depois poder 
bem fazer. Quem inventou a 
vacina da varíola não pode ser 
considerado um inventor, pois 
na realidade ele não inventou, 
mas limitou-se a “reparar” que 
as pessoas portadoras de varíola 
bobina ficavam imunes à varío-
la. Afinal reparar é deveras im-

Mónica Bagueixa
Especialista em Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde de Miranda do Douro 
- Unidade Local de Saúde do Nordeste
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Vinhais terra destino…

A singeleza do quotidiano, na distância do pensamento

portante para ressuscitar a vida 
que se esgueira, para dar vida à 
vida… É reparar na população 
envelhecida, na falta de trans-
portes, na falta de alimentos, no 
desemprego e consequente de-
pendência da reforma do idoso, 
na alteração do estatuto social 
da mulher, no menor envolvi-
mento das famílias na prestação 
de cuidados aos seus familiares 
mais velhos, na solidão, numa 
realidade que nos confronta e 
nos pede soluções. Há que lutar 
por aqueles que nos ajudaram 
a atingir a nossa meta e agora 
com forças exíguas se sentem o 
resto de uma sociedade que os 
esquece.
O médico tem um papel pre-
ponderante na humanização da 
velhice e foi nesta miscelânea de 
pensamentos que deixei Vinhais 
nas recordações e rumei para 

terras do Douro, onde encon-
trei tudo igual e tudo diferente. 
Igual no que concerne a meios 
complementares de diagnóstico, 
mas gente com usos e costumes 
um pouco diferentes, numa so-
ciedade em que o peso dos anos 
dos utentes parece definir vidas, 
vidas que se expugnam e se dis-
seminam numa paisagem ora 
agreste, ora de vales verdejantes 
que revelam a audácia humana 
a dominar a arquitetura natural.
Assim se passaram dias e su-
cederam-se meses que termi-
naram com a oportunidade de 
regresso a terras transmontanas, 
mais propriamente a Miranda 
do Douro. Nesta terra de arri-
bas agrestes, que o rio Douro 
serpenteou para chegar mais 
rapidamente à foz, encontram-
-se transmontanos de caraterís-
ticas semelhantes às gentes de 

Vinhais e que desfrutam de um 
Centro de Saúde com recursos 
parcos, mas com uma equipa de 
profissionais que tenta atenuar 
os défices existentes, proporcio-
nando o melhor ao utente.
Oh meu Portugal aonde estás, o 
que és e o que pretendes ser? Va-
mos partir unidos na índole que 
nos une, nos dignifica e nos re-
volta, mas que nos permite para-
frasear António Arnaut: “Como 
novo dia é sempre um dia novo/
não há noite que sepulte a nossa 
esperança. Só merece um lugar 
no tempo vindouro quem se deu 
no seu tempo”. Assim o espero e 
desejo para o Sistema Nacional 
de Saúde que caiu sete lugares 
em ranking internacional e para 
a dignificação e reconhecimento 
de quem trabalha, enveredando-
-se por caminhos de justiça. 
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As verdades que se impõe serem ditas com 
prudência, coragem e esperança - parte III

José M. D. Poças 
Médico Internista e Infeciologista; Diretor de Serviço de um Hospital EPE, 
em regime de CIT sem exclusividade

op in iãoo
“São as circunstâncias que governam os homens, não os homens que governam as circunstâncias” 
(Heródoto, geógrafo e historiador grego, 484 aC – 425 aC)

“O homem não é a criatura das circunstâncias. As circunstâncias é que são criaturas do homem” 
(Benjamin Disrareli, Político inglês, 1804-1881)

IV)- O Sistema
Vivemos num tempo de indefini-
ções e de contradições que não tem 
fim à vista. O principal exemplo 
que se pode encontrar tem a ver 
com o facto de, há uns quantos 
anos atrás, terem existido sucessi-
vamente, um atrás do outro, num 
mesmo governo do mesmo parti-
do político (o que está atualmente 
no Governo da Nação), presidido 
pelo mesmo Primeiro-Ministro 
(António Guterres), e na mesma 
legislatura, três Ministros da Saúde 
com visões completamente díspa-
res uns dos outros. E que, a partir 
daí, as coisas nunca mais tomaram 
qualquer rumo coerente. Ou se 
admite a celebérrima “exclusivida-
de”, como no tempo da já referida 
ex-ministra Leonor Beleza, em que 
a autora dessa alteração legislativa 
foi literalmente surpreendida pela 
enorme adesão a este regime de 
trabalho verificada por uma parte 
muito significativa da classe mé-
dica, primeiro, e depois, da enfer-
magem. O que aquela responsável 
política pretendia realmente de-
monstrar, era que os “malandros” 
dos médicos (e depois, também 
os enfermeiros) estavam era mui-
to mais interessados em irem a 

correr à tarde, para a “ganhuça” 
da sua atividade privada, ou para 
o segundo ou, mesmo, o terceiro 
empregos que “gananciosamente” 
acumulariam, o que não se verifi-
cou de todo da forma generalizada 
suposta. Ou então, decide-se res-
tringir fortemente aquele mesmo 
acesso, como nos “reinados” se-
guintes, com o expediente de não 
se poderem aumentar demasiado 
os custos com a função pública. 
Para, mais recentemente, se pre-
tender voltar à mesma filosofia 
anteriormente definida, funda-
mentalmente para facilitar a repar-
tição dos recursos humanos entre 
os dois monopolistas emergentes: 
O Estado, e os donos dos grandes 
projetos empresariais privados, 
“proletarizando” e “funcionali-
zando” definitivamente a classe 
médica (e as restantes), com vista 
a baixarem depois, quiçá drastica-
mente, a sua remuneração, preca-
rizarem ainda mais os contratos de 
trabalho e, por esta via, acabarem 
de vez com o “poder médico” que, 
de “moribundo”, passaria então, à 
definitiva condição de “defunto”. 
Seria pois a grande vitória alme-
jada, há muito, por muitos! Com 
que custos para os doentes, para os 

cidadãos e para a sociedade, per-
gunto?
Por outro lado, para, alegadamen-
te, pôr na ordem, os “desordeiros” 
e “irresponsáveis” “incumprido-
res” de sempre, implementou-se, 
por todo o país, o registo eletróni-
co de assiduidade, no intuito in-
confessado de posteriormente se 
poder demonstrar aquela mesma 
premissa. Como se atividade clíni-
ca se pudesse reger pelas mesmas 
normas de um administrativo, qual 
celebérrimo “manga-de-alpaca”, fi-
gura típica do “saudoso” tempo 
do mais “patrioteiro” dos ditado-
res que nos “governou” durante 
várias décadas a fio. Algo que tam-
bém se poderia extrapolar da in-
qualificável designação que ficou 
exarada no texto da própria lei, 
recentemente publicada, na qual 
se passou a classificar oficialmen-
te esta carreira profissional: “Os 
doravante designados trabalhadores 
médicos”, como oportunamente me 
insurgi publicamente! Mais uma 
vez se enganaram. Existem hoje 
muitos colegas que, continuan-
do a privilegiar a assistência aos 
seus doentes, acumulam centenas 
de horas que não são, nem nunca 
serão pagas enquanto tal (embora 
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isso fosse plenamente justo!), até 
que a “geração dos valores” (a que 
ajudou a implementar no terreno o 
SNS) se venha a cansar um belo dia 
destes, se reforme, emigre, adoeça 
ou mesmo faleça, e então se verá 
se os doentes passarão (ou não…) 
a serem observados finalmente 
como pretendem os arautos desta 
nova teoria, ou seja, com o tempo 
contado por uma ampulheta, ou 
por qualquer outro método um 
pouco mais sofisticado, como se a 
preocupação com a humanização 
dos cuidados prestados fosse per-
feitamente secundária. Termos e 
conceitos emergentes como os de 
“Medicina Narrativa” ou de “Slow 
Medicine” são-lhes intrinsecamente 
estranhos. Para aqueles “ilustres 
iluminados”, o mundo perfei-
to seria o que o génio de Charlie 
Chaplin ridicularizou há já umas 
boas dezenas de anos no inesque-
cível filme “Os tempos modernos”. 
Uma perfeita “linha de monta-
gem” de ver doentes, sem perdas 
de tempo ou desperdícios supos-
tamente inúteis. Mas que grande 
equívoco de trágicas consequên-
cias seria a transformação da mais 
bela profissão do mundo numa tão 
ridícula caricatura…!!!  
Pior ainda. Nalguns Centros de 
Saúde, a parametrização introdu-
zida nesses aparelhos só contabi-
liza os atrasos (de segundos ou de 
minutos, conforme os casos) mas 
jamais o tempo efetivo que o pro-
fissional está em funções, mesmo 
que este alegue ter ainda afazeres 
inadiáveis nesse dia, no respeito 
pelo saudável princípio, segun-
do o qual, a verdadeira atividade 
clínica jamais se compadece com 
limitações temporais tão estritas. 
Quando este tem de sair depois da 
hora administrativamente previs-
ta, e mesmo sem sequer se atrever 
a reivindicar o seu eventual paga-
mento subsequente (embora justo, 
repito!), os seus superiores hierár-

quicos argumentam que tal se fica 
a dever apenas à vontade e ao “ca-
pricho” do profissional (quando 
não à sua acintosa “mandriice”, 
ou mesmo “manhosice”) logo, não 
tendo que ser contabilizado e mui-
to menos remunerado. “Era o que 
faltava”, pensarão! E, para culmi-
nar, também nalguns hospitais, os 
respetivos CAs determinaram que 
a denominada “bolsa de horas” é 
como que literalmente recolocada 
a zeros após um certo período pré-
-determinado, mesmo que o pro-
fissional não goze posteriormente 
essas horas por manifesta impos-
sibilidade, dada a reconhecida exi-
guidade dos meios humanos e, por 
consequência, a satisfação imperio-
sa das necessidades assistenciais 
efetivas dos seus doentes assim o 
determinar. Que belos incentivos! 
Que inolvidáveis exemplos de 
boa gestão dos recursos humanos! 
Em que compêndio de psicologia 
empresarial virão inscritos estes 
“magníficos” conceitos, pergunto?
Os últimos governos decidiram, 
mais recentemente, eleger como 
prioritário o desenvolvimento dos 
Cuidados Primários. Nada a opor, 
por princípio. É bem sabido que, 
sem se projetar e edificar bem os 
alicerces de algo (seja um prédio, 
seja o edifício conceptual das res-
postas em saúde, ou de qualquer 
outro setor estruturante de uma 
sociedade) a obra jamais cumprirá 
os seus objetivos e perdurará no 
tempo. Contudo, para mim, é pena 
que esta decisão só agora tenha 
sido tomada. Deveria tê-lo sido 
há cerca de duas décadas. Explico 
porquê. As doenças graves deve-
rão ter que continuar a serem trata-
das nos hospitais e, por vezes mes-
mo, em regime de internamento. A 
atual situação quase caótica que se 
vive em certos hospitais públicos, 
radica fundamentalmente em duas 
nefastas realidades: Somos, pre-
sentemente, dos países da Europa, 

daqueles que têm menos camas 
de internamento hospitalar/mil 
habitantes, e temos a grande força 
de trabalho concentrada na faixa 
etária entre os 55 e os 65 anos, logo 
à beira de deixarem de dar o seu 
contributo ao SNS. Por outro lado, 
há Serviços que já laboram em ro-
tura permanente e outros que ver-
tiginosamente para lá caminham. 
A chocante exiguidade do núme-
ro de especialistas de Anatomia 
Patológica, de Anestesiologia, de 
Patologia Clínica (e de Microbio-
logia Clínica), de Imagiologia, de 
Obstetrícia ou de Pediatria, etc., é 
absolutamente gritante, provocan-
do encerramentos diários de várias 
dezenas de salas de bloco operató-
rio em todo o país, ou mesmo de 
alguns setores de certas urgências, 
por períodos intermitentes, atrasos 
incomensuráveis na realização dos 
imprescindíveis exames auxiliares 
de diagnóstico, ou na obtenção dos 
correspondentes relatórios, com 
todas as gravíssimas consequên-
cias inerentes. Igualmente muito 
preocupante, e exemplificativo 
deste desnorte, é o facto de algu-
mas UCIs, para funcionarem com 
o mínimo de horas extraordiná-
rias a serem pagas, os médicos es-
gotam o seu horário em três dias, 
não indo ao hospital dois dos cin-
co dias úteis da semana (que são 
ocupados, por alguns, a irem fazer 
urgências a outras instituições), 
levantando-se portanto a questão 
de se saber até que ponto esta, pelo 
menos, “aparente” quebra inédi-
ta na continuidade dos cuidados 
prestados se reflete na sua conse-
quente qualidade e na segurança 
do doente. 
Tudo isto, apesar de se ter que 
compreender forçosamente que 
antes da “revolução dos cravos”, 
o parque hoteleiro e hospitalar do 
nosso país era completamente in-
suficiente em número e obsoleto 
no que se refere ao seu equipa-



82 | Novembro | 2016

mento tecnológico, e os médicos 
não tinham sequer direito a uma 
carreira condigna, recebendo ape-
nas uma modesta subvenção men-
sal, porque era suposto ganharem 
o seu devido sustento (e o da sua 
família) no exercício da respetiva 
atividade privada desde muito 
cedo. Por isso, não admira que o 
investimento tivesse que ter sido, 
inicialmente, nos cuidados hospi-
talares. Mas essa fase não deveria, 
contudo, ter durado mais do que 
um quarto de século… 
Quando, há cerca de dois anos, 
fui convidado para fazer uma in-
tervenção no 1º Congresso Nacio-
nal da Fundação para a defesa do 
SNS, onde abordei a temática da 
“Urgência Hospitalar”, não deixei 
de levantar a questão da demasia-
da demora na construção do eter-
namente adiado Hospital Oriental 
de Lisboa que virá (?) a substituir 
o complexo hospitalar dos deno-
minados ex-Hospitais Civis de Lis-
boa (atual Centro Hospitalar Cen-
tral de Lisboa). A questão que mais 
tem motivado especulações é saber 
como irá a ARSLVT resolver o pro-
blema da diferença (da ordem de 
algumas centenas de camas!) que 
resulta da capacidade de inter-
namento entre aquilo que existe 
presentemente e a que se prevê vir 
a existir no novo edifício… Será 
que o que se pretende verdadeira-
mente, para resolver esta candente 
questão, é mesmo promover o re-
curso à já famosa contratualização 
externa, por certamente se ter que 
vir a constatar de futuro, afinal, a 
mais do que previsível insuficiên-
cia dos próprios meios disponíveis 
no setor público, especula-se…!!! É 
que, decisivamente, não basta ape-
nas promover a (salutar) ambula-
torização dos cuidados médicos e 
cirúrgicos hospitalares, para evitar 
a atual sobrelotação das urgências 
e das enfermarias da maioria dos 
hospitais públicos.

Como aceitar então a presente 
existência de Serviços hospitalares 
com um único médico no seu qua-
dro, não raramente dentro da faixa 
etária anteriormente referida e com 
a categoria de Chefe de Serviço? 
Não será isso equivalente a conce-
ber a existência de uma companhia 
de um exército composta apenas 
por um soldado raso e por um 
comandante, sendo ambos os pos-
tos ocupados, inconcebivelmente, 
por uma única e a mesma pessoa? 
Como compreender a reiterada 
colocação de jovens especialistas 
em hospitais onde não existe um 
correspondente serviço ou sequer 
mais nenhum colega da mesma 
especialidade? Estarão os alegados 
“responsáveis” pela hierarquia 
dos sucessivos Ministérios sincera-
mente preocupados com estes pro-
blemas? E o que dizer da formação 
dos jovens internos num contexto 
de tão grande adversidade, sobre-
tudo depois de se ter extinguido, 
de forma perfeitamente dema-
gógica, o internato geral, que tão 
importante era para os mesmos? 
E das candentes questões relativas 
à responsabilidade profissional? 
E já agora, porque é que algumas 
ARSs têm funcionado como que 
“fechando os olhos”, deixando que 
certos hospitais tenham podido 
contratar médicos, até muito re-
centemente, com uma remunera-
ção superior à de outros (e mesmo 
ao que a própria lei prevê), só para, 
alegadamente, resolverem os seus 
problemas imediatos relativos à si-
tuação interna de eminente rotura 
assistencial, quando esta realidade 
é antes transversal a todos os de-
mais, que assim se sentem injusta-
mente discriminados?   
Uma maneira que se equaciona 
presentemente para responder ao 
quase caos instalado é a de anun-
ciar uma política de (pequenos) in-
centivos, para que os profissionais 
ganhem finalmente algum ânimo 

que lhes permita, pelo menos, tole-
rar por um pouco mais de tempo, 
este penoso estado de coisas, até 
que as novas gerações os venham 
substituir… Que dizer então dos 
colegas dos Centros de Saúde que 
também sofrem do mesmo terrível 
mal de terem uma pirâmide de dis-
tribuição etária bastante invertida, 
serem confrontados com um acrés-
cimo compulsório de cerca de 25% 
do valor que deveria corresponder 
ao volume ideal de uma lista de 
doentes (pois passaram dos ideais 
1500 para os cerca de 2000 doen-
tes), sem qualquer compensação 
remuneratória adicional, e que se 
esfalfam 7 a 8 h / dia a terem que 
observar, em média, 1 doente / 
cada 15 mn? Que dizer do tempo 
e da paciência que nos é exigida 
diariamente para lidarmos com a 
inoperacionalidade dos múltiplos 
programas eletrónicos que nos im-
pingem, pois são muito pouco in-
tuitivos, deixam de funcionar com 
uma frequência desesperante e são 
terrivelmente lentos, ao ponto de 
já quase não termos tempo, nem 
sequer para olhar para o doente, 
quanto mais para lhe fazer uma 
anamnese cuidada e um exame 
objetivo pormenorizado? 
Não será precisamente aquela 
uma das principais causas da gra-
ve e crescente desumanização dos 
cuidados de saúde e do acréscimo 
na despesa com meios auxiliares 
de diagnóstico que, por vezes, se-
riam perfeitamente desnecessários 
se houvesse mais tempo e motiva-
ção? Ou, mesmo, dos tremendos 
e cada vez mais propalados erros 
de diagnóstico e de conduta te-
rapêutica que chegam quase dia-
riamente à barra dos tribunais e à 
primeira página dos mais diversos 
tabloides? Mas, não serão afinal os 
próprios departamentos do Minis-
tério a confessarem indiretamente, 
eles mesmos, a sua pouca confian-
ça nesses mesmos programas, pois 

op in ião
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não param de continuar a ordenar 
a contagem manual de muitos ín-
dices de supetão, só para ver se 
as “contas batem mesmo certo” 
perante o Ministério das Finanças 
(ou da “dívida”…) e se não ficam 
mal vistos perante as instituições 
congéneres internacionais, pois só 
muito recentemente passámos a 
dispor de estatísticas para cumprir 
com os compromissos a que esta-
mos obrigados no contexto comu-
nitário? Não seria mais adequado 
criar ou adquirir programas inte-
grados que funcionassem perfeita-
mente em rede e que permitissem 
o cruzamento das variáveis preten-
didas, em vez do desnorte em que 
se vive? E o que dizer, finalmente, 
da “infernal” legislação relativa à 
avaliação da carreira médica que, 
de tão desajustada à realidade, 
quase em lado nenhum foi aplica-
da, servindo antes para descredibi-
lizar a efetiva necessidade de cada 
um dos médicos interiorizar que 
deve dar, periodicamente, aos seus 
pares, conta do seu trabalho, e de 
ser portanto justamente avaliado!  
Em Setúbal, existia, há mais de 
uma década, uma consulta de 
“Terapia Familiar” no âmbito dos 
Cuidados Primários de Saúde, o 
que era uma verdadeira exceção 
(e exemplo!) no seio da realidade 
nacional, embora os responsáveis 
pela respetiva Sociedade (Prof. 
Doutor Daniel Sampaio e discí-
pulos) sempre tivessem pugnado 
pela sua disseminação ao nível de 
outros centros congéneres e mes-
mo no âmbito dos Serviços de Psi-
quiatria dos Hospitais da rede pú-
blica do nosso País. Ao fim desse 
tempo, apesar da competência de-
monstrada, do reconhecimento de 
diversas instituições oficiais e dos 
próprios doentes e respetivas famí-
lias, ainda por cima depois da ne-
cessária formação (e recertificação 
periódica) ter sido efetuada fora 
das horas de serviço e a expensas 

próprias, subitamente, os “respon-
sáveis” pelo agrupamento onde 
estava inserido (ACES Arrábida), 
determinou unilateralmente o 
seu encerramento, sem apelo nem 
agravo, num inqualificável desres-
peito total e absoluto pelos profis-
sionais envolvidos e pelas dezenas 
de famílias abrangidas. Serão estes 
os incentivos de que nos falam? 
Porque é que, em vez de apoiarem 
os profissionais que se distinguem 
pela sua própria iniciativa, fazendo 
algo de diferente em proveito da 
comunidade, podendo isso servir 
mesmo de estímulo ao desejável 
aparecimento de iniciativas idên-
ticas noutros locais, se penalizam 
antes os autores de tão “reprová-
vel”, e “provocatória infração”? Se 
fossem ganhar dinheiro para o se-
tor privado, o que é que diriam? O 
atual Bastonário, já fez deste mais 
do que lamentável caso, tema de 
um artigo de opinião num grande 
órgão de comunicação social, ten-
do inclusive também, pedido ex-
plicações às diversas entidades mi-
nisteriais “competentes”, mas tudo 
continua na mesma há um bom 
par de meses… Sou testemunha 
que a Ana (minha esposa) e a sua 
colega Eugénia mereciam tudo, 
menos isto! É algo que é demasia-
do injusto e iníquo para, sabendo, 
aceitar omitir ou esquecer…
Num afã inusitado, diversos or-
ganismos oficiais têm-se dedicado 
ultimamente a publicar estudos 
de “benchmarking”, no sentido de 
comparar os mais diversos índi-
ces da “produtividade” e de “efi-
ciência” dos diferentes hospitais. 
Embora não discorde de modo 
algum da ideia em si, pergunto, 
contudo, o seguinte: Fará algum 
sentido esse exercício, sem tomar 
em linha de conta a prevalência 
e a complexidade das patologias 
tratadas nas diferentes instituições, 
sabendo-se que existe uma grande 
variabilidade ao nível do território 

nacional? Terá alguma validade 
comparar hospitais colocados “ar-
bitrariamente” num mesmo esca-
lão, quando aquele onde trabalho, 
que tem quase todas as especia-
lidades, foi administrativamente 
“desqualificado” para um patamar 
onde estão outros que praticamen-
te só têm as especialidades ditas 
“básicas”, quando é, reconhecida-
mente, mais diferenciado do que 
alguns que são classificados como 
centrais, mas não é dessa forma fi-
nanciado e ainda aparece sistema-
ticamente como “o mau da fita”, 
por ser (segundo essa abstrusa 
metodologia), alegadamente, dos 
mais “gastadores”? Será justo es-
tabelecer paralelo entre hospitais 
que tratam muitos mais doentes 
com elevada despesa associada do 
que outros, sabendo-se que o que 
pagam pelo mesmo medicamento 
varia de preço entre si? Qual será a 
pertinência de se compararem ser-
viços com base na capacidade de 
retenção dos seus doentes, quando 
a prevalência e a gravidade dos 
problemas sociais prevalentes na 
comunidade adstrita, esses sim, 
são os condicionantes mais impor-
tantes e divergem muito entre eles? 
O que dizer do enorme atraso com 
que a ACSS paga aos hospitais (e 
estes, consequentemente, à indús-
tria farmacêutica…) as verbas cor-
respondentes aos programas de 
financiamento vertical (de que a in-
feção VIH é um exemplo) e indexa 
nessa retribuição, precisamente, o 
mesmo aludido parâmetro da ade-
são aos cuidados de saúde, quan-
do se constatam todas as enormís-
simas limitações já referidas e esse 
facto não ser, de todo, da respon-
sabilidade dos profissionais dos 
respetivos serviços onde aqueles 
doentes se tratam? E o que pensar 
da contratualização recentemen-
te efetuada entre algumas ARSs e 
certos hospitais, segundo a qual se 
impôs um número máximo de epi-
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sódios de urgência a serem pagos 
pela ACSS, como se se impusesse 
uma sansão económica às institui-
ções hospitalares, por estas serem 
as “verdadeiras responsáveis” pela 
vinda “indiscriminada” de cida-
dãos a estes serviços, quando a in-
cómoda verdade é que muitas das 
apelidadas “falsas urgências” têm 
a sua origem estreitamente liga-
da à atual crise social e de valores 
que afeta a sociedade contempo-
rânea? E quanto à exiguidade dos 
orçamentos anuais dos hospitais 
que não permitem sequer investir 
o mínimo necessário na conser-
vação dos edifícios e na reposição 
dos meios tecnológicos, degradan-
do-se assim progressiva e irrever-
sivelmente de forma tão nefasta 
para o seu futuro? Como tomar en-
tão decisões justas, se afinal muito 
daquilo que se mede atualmente 
carece de reconhecida fiabilidade e 
adequação, pelas razões já aponta-
das? E, por último, será que a qua-
lidade efetiva dos serviços presta-
dos, que tanto importaria avaliar, 
de facto, se pode resumir à mera 
quantificação de diversos índices 
assim apurados com tantas limita-
ções e os médicos, as administra-
ções hospitalares e mesmo outras 
entidades externas se confrontam 
com a ausência da imprescindível 
autorização para terem acesso a 
certas bases de dados (como por 
exemplo o SiVIDA), sabendo-se 
que tal seria fundamental para 
autoavaliar o seu desempenho ou 
para fazer a planificação anual da 
sua contratualização com a tutela?  
O País tem uma gritante falta de 
camas para cuidados continuados, 
e mais ainda, de camas devotadas 
ao apoio especializado aos doentes 
que necessitam de cuidados palia-
tivos (não apenas dos oncológicos, 
como vulgarmente se pensa, mas 
também dos foros neurológico, or-
topédico, reumatológico, cardíaco, 
pneumológico ou gastrenterológi-

co…) ou para o internamento de 
certos doentes com patologia psi-
quiátrica crónica, já que a saudável 
desativação das vetustas e, por ve-
zes, “monstruosas” instituições de 
natureza asilar de outrora, não foi, 
como estava consignado no texto 
e no espírito da legislação corres-
pondente então publicada, devida-
mente acompanhada pela prévia 
ou pela concomitante operaciona-
lização de uma rede de cuidados 
alternativos que efetivamente des-
se resposta às candentes necessi-
dades atuais que, naturalmente, 
conduziram à quase constante ro-
tura das exíguas enfermarias desta 
especialidade nos denominados 
hospitais gerais, com muitos doen-
tes a aguardarem a almejada vaga 
nos Serviços de Urgência, deitados 
em filas de macas dispersas pelos 
seus sinuosos corredores. 
Um outro facto deveras perturba-
dor, na minha opinião, diz respeito 
à recente discussão à volta da ques-
tão da eutanásia e do suicídio assis-
tido. Porquê legislar-se sobre esta 
matéria antes de se fazer urgente-
mente aquilo que se impõe e que 
uniria certamente os defensores de 
ambas as correntes de opinião: Um 
reforço significativo das três re-
des anteriormente referidas (bem 
como dos cuidados domiciliários), 
e da formação de técnicos especia-
lizados em número adequado, en-
quanto se procede a uma discussão 
séria, não só no seio dos médicos (e 
dos restantes profissionais de saú-
de) e respetivas organizações re-
presentativas, mas também pelas 
associações de doentes e, logica-
mente, por todos os cidadãos que 
queiram dar esse contributo à so-
ciedade. É que, estou firmemente 
convicto, é tão demagógico admi-
tir que elas resolverão definitiva-
mente todos os problemas, quanto 
o é também, afirmar que não irão 
existir efetivamente alguns casos 
muito concretos, em que a questão 

se poderá ter de colocar com toda 
a frontalidade. Fazer as coisas ao 
contrário e precipitadamente será, 
certamente, desvalorizar a extrema 
importância da sua existência, no 
sentido de minorar ao máximo o 
sofrimento humano, permitindo 
contudo que, futuramente, em ca-
sos verdadeiramente excecionais, 
não se deixe de considerar a morte 
uma efetiva alternativa a uma vida 
de permanente, irreversível e into-
lerável sofrimento. Até porque, a 
Morte, ela mesma, como momento 
derradeiro da Vida, e à semelhança 
desta, também carece de ter a mes-
ma dignidade. 
Aos que defendem cada uma das 
posições, que respeito profunda-
mente, aconselho a leitura de um 
livro que escrevi e editei há cerca 
de um ano, intitulado “Ode ou Re-
quiem” e que, não tendo sido publi-
cado com este propósito, não deixa 
de interpelar o tema da Vida e da 
Morte, pois conta mais de meia 
centena de histórias clínicas verídi-
cas de doentes que tratei (família, 
amigos, colegas, doentes de lon-
ga data, anónimos cidadãos, etc.), 
muitas delas que acabaram no seu 
“exitus”, mas onde o sofrimento e a 
alegria se mesclam, através de uma 
visão muito pessoal daquilo que 
considero dever ser a relação mé-
dico doente e no que é que consiste 
o âmago do ato médico. Estarão os 
legisladores à altura de saber im-
pedir eficazmente os indesejáveis 
abusos e a hecatombe de valores 
que representaria a sua desajusta-
da generalização e iníqua banaliza-
ção, que só nos poderia conduzir a 
um novo Holocausto, pergunto?!... 
É que, convém não confundir, o 
“direito ao suicídio”, com a cola-
boração ativa dos profissionais de 
saúde enquanto cúmplices ou au-
tores de atos eticamente reprová-
veis. Se a Vida, na verdade, nunca 
foi um verdadeiro valor absoluto 
em si mesmo, mas “apenas” o 
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maior de todos eles, porque, en-
tre outras exceções, se admite o 
homicídio em legítima defesa, se 
reconhece o direito a priorizar a 
vida da mulher grávida em detri-
mento da do seu feto, quando se 
está perante uma gravidez na qual 
existe uma séria ameaça à vida da 
própria mãe, se dá acesso a alguém 
poder decidir por uma interrupção 
voluntária da gravidez quando se 
detetam precocemente malforma-
ções graves ou a presença de uma 
doença de muito mau prognóstico 
no feto (as vezes induzida iatroge-
nicamente!), se aceita sem reservas 
a não viabilização por meios co-
mummente considerados extraor-
dinários, de recém-nascidos por-
tadores de gravíssimas malforma-
ções congénitas incompatíveis com 
uma vida autónoma e com um re-
lacionamento afetivo mínimo com 
os seus progenitores (como no caso 
dos anencefálicos), não se condena 
quem mata por ordem judicial ou 
no teatro de guerra (e às vezes se 
chega mesmo a matar por amor, 
como na adaptação cinematográ-
fica da história do grande herói 
da antiguidade, o escravo Sparta-
cus…), também não se deve deixar 
de considerar que o sofrimento 
sem remédio algum disponível 
não é nada edificante e que o ver-
dadeiro compromisso do médico 
para como o seu doente é, mais do 
que tudo o resto, o respeito abso-
luto pela sua vontade devidamen-
te expressa com total liberdade e 
plena consciência, a par da defesa 
consequente e sem cedências da 
sua dignidade, quer em vida, quer 
na morte, embora sem nunca con-
trariar a essência do código de ética 
da profissão. Mas jamais deixando 
de dar tempo para o eventual refa-
zer da sua opinião, nunca confun-
dindo um episódio de desespero 
ou de depressão passageiros e re-
versíveis (muitas vezes induzidos 
por fatores sociais), estados confu-

sionais ou perdas cognitivas limi-
tativas do bom julgamento, com 
a efetiva realidade assumida com 
toda a determinação, ponderação 
e perenidade, sem a influencia das 
pressões de terceiros (muitas vezes 
disfarçadas e que ocultam outros 
interesses próprios e nada edifi-
cantes), respeitando sempre o tiver 
sido exarado na “Diretiva Anteci-
pada de Vontade” que o próprio 
tenha registado, tal como está pre-
sentemente previsto na legislação 
em vigor, e jamais promovendo a 
repugnante e unanimemente con-
denável distanásia. 
Legislou-se recentemente (e bem!), 
no sentido de reconhecer o direito 
do doente poder escolher a insti-
tuição onde quer ser tratado no 
seio do SNS (como sempre acon-
teceu no setor privado!). Há uns 
anos atrás, legislou-se (e bem!), no 
sentido de todos os cidadãos, inde-
pendentemente do local (público 
ou privado), onde foram atendi-
dos, terem a mesma compartici-
pação nos medicamentos, quando 
os vão aviar à farmácia (privada). 
Porque não há-de o mesmo acon-
tecer com os exames auxiliares de 
diagnóstico? Que coerência existirá 
no facto de, ao mesmo cidadão (e 
contribuinte!), ser vedada a escolha 
livre do seu médico? O exercício da 
medicina privada, num pequeno 
consultório ou clínica, cumprindo 
as regras da ética e da deontologia, 
sem sobreposições de horários, 
onde são observados os doentes 
que optam livremente por lá ir, 
depois do médico ter cumprido 
um horário completo no seu local 
de trabalho (no serviço público, ou 
no privado) é, presentemente, con-
siderada uma realidade apenas to-
lerada, a caminho de ser quase que 
proibida por ambos os monopo-
listas do setor. Pergunto: Porquê? 
Com que direito? Que ganharão, 
com a sua proibição (ou passagem 
à quase clandestinidade…), os ci-

dadãos de uma sociedade preten-
samente livre e democrática, e so-
bretudo, os próprios doentes? Não 
será aquela prática muito diferente 
da de andar a saltitar por um nú-
mero sem fim de locais, ter apenas 
horários reduzidos nas instituições 
(públicas e privadas), ou acumu-
lar vários contratos precários de 
prestação de serviço em diversas 
instituições (públicas e privadas)? 
Não deveria a Ordem dos Médicos 
exigir (tal como o Estado já faz, e 
bem!), ter conhecimento do que é 
que todos os médicos andam a fa-
zer, onde e quando? E de se estabe-
lecerem normas objetivas que im-
possibilitassem manifestos abusos, 
verdadeiras fraudes e intoleráveis 
atropelos do código de ética e da 
deontologia profissionais? Não se-
ria isso mais eficaz e transparente 
do que exigir obstinadamente a ex-
clusividade a todo o custo? Sobre-
tudo num contexto político em que 
a desconfiança (legítima) da classe 
(e dos demais cidadãos) para com 
os seus “patrões” é hoje inquestio-
nável e bem fundamentada! Com 
as exíguas reformas que se irão 
receber num futuro próximo, não 
será a defesa destes princípios uma 
possível (e muito razoável) solu-
ção, para que os membros na nossa 
classe não se tenham que resignar 
à condição de quase indigência 
logo no mês seguinte à respetiva 
aposentação, para quem não tenha 
outro tipo de rendimentos, como 
acontecerá certamente numa maio-
ria dos casos?

Nota: 
3ª de 4 Partes. Continua no nº 175 de De-
zembro com os capítulos V)- Algumas pro-
postas para ajudar a solucionar “O Proble-
ma” e VI)- Conclusões. Capítulo anterior 
III)- O “Sistema” publicado no nº 173 de 
Setembro.
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Cuidados de Saúde Primários: 
a realidade da Dinamarca

Catarina Marques Pinho
Joana Vidal Teixeira
Internas de Medicina Geral e Familiar da USF Pevidém, 
Guimarães

No passado mês de junho, aquando da nossa participação na conferência WONCA Europa 2016, tive-
mos a oportunidade de visitar uma clínica prestadora de cuidados de saúde primários em Copenhaga.  
A prática de Medicina Geral 
e Familiar na Dinamarca é re-
conhecida pela sua qualidade 
e eficiência, regendo-se pelos 
princípios de boas práticas em 
cuidados primários enunciados 
por Barbara Starfield, nomeada-
mente o de constituir o primeiro 
contacto com o serviço de saúde, 
o de prestar cuidados centrados 
na pessoa e os de longitudinali-
dade, integralidade e coordena-
ção de cuidados. 
As clínicas de cuidados pri-
mários da Dinamarca são tipi-
camente pequenas (até três ou 
quatro médicos por unidade, 
com um ou dois enfermeiros e 
secretários), sendo cada médico 
responsável por uma lista mé-
dia de 1600 utentes. Durante 
o período de um ano, cerca de 
85% dos utentes têm pelo menos 
uma consulta com o seu médico.
Os médicos detentores das clíni-
cas são trabalhadores por conta 
própria, sob um contrato com as 
autoridades regionais de saúde 
locais, que determina os servi-
ços e reembolsos atribuídos, os 
horários de trabalho e a necessi-
dade de formação pós-gradua-

da. A sua remuneração provém 
de pagamentos per capita e taxas 
de serviços prestados. 
A rede de cuidados de saúde 
primários tem evoluído no últi-
mo século e tem mostrado capa-
cidade de adaptação aos novos 
desafios propostos. 
Os processos clínicos encon-
tram-se integralmente informa-
tizados e a prescrição eletrónica 
encontra-se implementada há 
mais de quatro anos. Na agen-
da diária de trabalho do médico 
existe pelo menos uma hora de-
dicada a consultas via telefónica 
ou correio eletrónico. O horário 
de atendimento é das 8h às 16h 
e pelo menos uma hora semanal 
depois das 16h (que na Dina-
marca corresponde ao horário 
pós-laboral).
Todos os cidadãos são cobertos 
pelo serviço nacional de saúde. 
Estes têm duas possibilidades 
de acesso aos serviços de saúde. 
A maior parte (99%) está afiliada 
a uma unidade de saúde, tem o 
seu médico de família atribuí-
do e é referenciada para outras 
especialidades quando neces-
sário. Neste caso, as consultas 

são gratuitas, exceto no caso de 
consultas do viajante e emissão 
de alguns tipos de atestados 
médicos. Caso não estejam sa-
tisfeitos, estes utentes podem 
requerer mudança de médico 
de família, mediante pagamen-
to de uma taxa. Por outro lado, 
uma minoria (1%) opta por rea-
lizar copagamento das consul-
tas, mas pode escolher qualquer 
médico de família ou outro es-
pecialista sem necessidade de 
referenciação.
Nós tivemos o privilégio de fa-
zer uma visita a duas unidades 
de saúde. Uma delas era no 
centro da cidade de Copenha-
ga, num prédio com diferentes 
prestações de serviços. A uni-
dade de saúde situava-se no 5º 
andar (Figuras 1-3). A outra era 
nos arredores da cidade num 
edifício próprio (Figuras 4-5). 
De facto, os cuidados de saúde 
primários dinamarqueses são 
um exemplo de bom funciona-
mento e acesso. 
Confirmando o que atrás foi re-
ferido, as unidades por nós vi-
sitadas eram constituídas por 
equipas médicas diminutas 
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(uma delas composta por três 
especialistas e um interno e a 
outra por quatro especialistas 
e dois internos), comparativa-
mente à nossa realidade (a USF 
onde exercemos funções dispõe 
de nove especialistas e quatro 
internos). Outra das diferenças 
por nós encontradas entre estas 
unidades e a USF onde trabalha-
mos é a presença de laboratório 
de análises clínicas, tornando o 
acesso a análises mais rápido e 
cómodo para os doentes e para 
o próprio médico.
Para além disso, a existência na 
agenda diária de consultas via 
telefónica e correio eletrónico 
proporciona uma facilidade de 
contacto entre o utente e o seu 
médico de família, o que, sem 
dúvida, nos parece uma vanta-
gem que desejaríamos aplicar, 
num futuro próximo, no nosso 
local de trabalho. Esta prática 
possibilita, por exemplo, a abor-
dagem de exames, a monitoriza-
ção de tratamentos, o esclareci-
mento de dúvidas que possam 
surgir, entre outros, simplifi-
cando o contacto com o sistema 
de saúde, colmatando certas 

lacunas e reforçando a relação 
médico-doente.
Gostaríamos de destacar o siste-
ma organizacional dos cuidados 
de saúde primários, pois acha-
mos curioso o facto dos médicos 
serem detentores das próprias 
clínicas, o que lhes confere um 
grau elevado de autonomia e 
gestão do trabalho, apesar de se 
regerem pela legislação nacio-
nal. 
Em termos de acessibilidade 
sentimos alguma dificuldade 
pois a sinalização era deficitá-
ria e foi complicado encontrar 
as clínicas. Este ponto contrasta 
com a realidade portuguesa, na 
qual as unidades de saúde se en-
contram, no geral, devidamente 
sinalizadas e identificadas.
Globalmente consideramos esta 
visita de extremo interesse, pois 
permitiu a partilha interpares 
de diferentes nacionalidades, 
bem como das estruturas orga-
nizativas em que se inserem. 
Se por um lado reforçou a nos-
sa segurança no modelo dos 
cuidados de saúde primários 
portugueses, por outro promo-
veu desafios, pois as realidades 

visualizadas incitaram-nos a 
experimentar e, eventualmen-
te, integrar práticas, de modo a 
alcançar melhorias rumo à exce-
lência no servir a Pessoa, as Fa-
mílias e a Comunidade.

Figura 1: Exterior

Figura 2: Receção e ala comum

Figura 3: Consultório médico

Figura 5: Consultório médico

Figura 4: Exterior
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As diatribes do Joãozinho no Centro Hospitalar
Eduardo Miranda
Clínico Geral (Peso da Régua)

A notícia da demissão dos Directores Adjuntos da Direcção Clínica do CHTMAD, dirigida pelo Dr. João 
Gaspar, passou, num matutino do Porto, de forma quase anódina. Não por mim!
Fiz um texto para publicar na mi-
nha página do Facebook e per-
guntei ao jornal a “Voz de Trás-
-os-Montes” se tinham interesse e 
liberdade para o publicar.
Pelos visto não têm, com o funda-
mento de que a “linguagem” por 
mim utilizada não segue a corrente 
editorial do Jornal.
Isto é típico do Portugal que vive-
mos: sorumbático, taciturno, me-
droso, reverencial, politicamente 
correcto, sem qualquer interesse 
em agitar águas em busca da ver-
dade cristalina.
Amofinado!
Com Gunter Gras, prémio Nobel 
da Literatura que nunca li, empinei 
uma citação valiosa:
- “O trabalho de um cidadão é 
manter a boca aberta”!
Ora é isso que os demissionários 
aparentemente não têm intenção 
de fazer, recolhendo-se ao silêncio, 
em nome daquilo a que chamam 
de ÉTICA!
É bom que não esqueçamos que 
Mário Rui Silva, Fernando Luís 
Próspero, Manuel Justino Cunha, 
Francisco Esteves e Alexandre Ho-
ffeman, pertencem à nata clinica do 
CHTMAD!
E apetece perguntar como é que 
eles conseguiram amparar, até ago-
ra, João Gaspar, um director clínico 
nomeado pelo Partido Socialista e 

predisposto para obedecer cega-
mente aos ditames e orientações 
do partido, mesmo que conflituem 
com os interesses da instituição, 
vistos na perspectiva dos doentes e 
dos funcionários?
Apenas conheço a ligação partidá-
ria, de longa data, de Manuel Jus-
tino Cunha ao Partido Comunista 
Português.
Dos outros, nada sei!
É lógico que apetece perguntar o 
porquê do silêncio deste ilustre 
clínico, ligado a um partido de de-
núncia e de contra-poder, de rebate 
ideológico e aposta nos mais desfa-
vorecidos.
E, já agora, também apetece per-
guntar, se não houvesse Governo 
das Esquerdas e o mandante fosse 
do PSD ou do CDS, o silêncio co-
lectivo, principalmente de Manuel 
Justino Cunha, era mantido e conti-
do pelo dito superior regulamento 
ético?
Li e reli o Juramento de Hipócrates, 
um “tipo” que viveu em 460 A.C. 
e cuja ode é soletrada por todos os 
aprendizes de Médico, na sua tran-
sição de estudante para praticante, 
numa afirmação de um compro-
misso eterno com a sua arte, o devir 
e a sua relação com o ser humano.
Não encontrei nenhuma referência 
à ÉTICA!
Reparei sim em algo majestático: 

“Prometo que ao exercer a arte de 
curar me mostrarei sempre fiel aos 
preceitos da honestidade, da cari-
dade e da ciência”!
O silêncio em nome de uma ética 
profana, quando o que está em 
causa são exigências performativas 
da arte de curar, que são adiadas, 
escamoteadas ou esquecidas e é 
um silêncio bizarro que compro-
mete e não liberta!
João Gaspar que noutro texto ca-
racterizei, em relação ao seu com-
portamento profissional para com 
os meus doentes, verdadeiramente 
Hipocrático, é um amanuense ao 
serviço do Partido Socialista no 
CHTMAD!
Não há outra forma de definir o 
seu descomando e inabilidade para 
o cargo, que exige para lá de uma 
série de atributos pessoais que já 
mostrou que não tem, uma enorme 
e vital independência em relação 
ao “diktat” partidário.
É evidente que as agruras do CHT-
MAD não são só de agora!
Arrastam-se com governos de ou-
tros matizes, mas que se está a per-
der uma oportunidade de inverter 
a situação, esta demissão, como a 
da Directora do Serviço de Aneste-
siologia, é disso prova.
E João Gaspar está atolado!
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oopinião

Perfil de um candidato*

É comum hoje em dia definir-
-se o perfil adequado para o 
desempenho de determinado 
cargo e só depois encontrar a 
pessoa que se adapta a esse 
conjunto de característica.
Qual será o perfil ideal de um 
candidato à Presidência da Or-
dem dos Médicos?
Apenas posso dizer que gosta-
ria de ver presidir aos destinos 
da Ordem:
- Um médico prestigiado e 
respeitado na profissão e de 
conduta moral irrepreensível;
- Alguém que considerasse a 
Presidência da Ordem como 
um lugar de permanente ser-
viço à Classe, à Medicina e aos 
Doentes e não como um cargo 
honorífico ou mera mente repre-
sentativo;
- Um Presidente sem ligações 
preferenciais a sectores, regiões 
ou categorias profissionais, mas 
que quisesse ser o Presidente de 
todos os médicos;
- Um colega que mantives-

se independência total do Po-
der, dos Partidos, de grupos 
de pressão ou Associações nas 
suas tomadas de posição;
- Alguém que apenas fizesse 
distinções entre médicos pela 
dignidade com que exercem a 
sua profissão e não pelos cargos 
que exercem ou posições que 
ocupam;
- Um perfeito conhecedor dos 
problemas de toda a classe mé-
dica, sobre os quais tenha ideias 
concretas e proponha soluções 
aceitáveis e correctas;
- Um lutador que tenha dado 
provas de se encontrar na pri-
meira linha na defesa dos médi-
cos, sempre que tal foi necessá-
rio;
- Quem não temesse a impo-
pularidade ou a incompreensão 
pelas suas atitudes se ciente de 
se encontrar a lutar pelo Inte-
resse da Classe e  prestígio da 
Medicina;
- Alguém disposto a retirar às 
suas ocupações profissionais e 

familiares o tempo necessário 
para se dedicar aos múltiplos 
problemas que se colocam à 
Classe e exigem resoluções ime-
diatas e não adiadas;
- Um médico com qualidades 
de direcção e chefia, mas respei-
tador das posições dos órgãos 
representativos da Ordem, nos 
quais se integra e cujas ideias 
veicula;
- Enfim... Alguém em quem os 
médicos pudessem confiar pelo 
seu passado, pelas ideias que 
se lhe conhecem, pelas garan-
tias que dá para o futuro e que 
verdadeiramente nos represen-
tasse a todos com dignidade e 
orgulho.

* Publicamos este artigo (que saiu originalmente na edição da ROM de dezembro de 1986) por 
sugestão do ex-bastonário Gentil Martins que o considera de profunda atualidade, com a devida 
autorização da autora.

Maria Irene Baptista Martins
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Sete interrogações 
sobre a problemática da Saúde
1. A primeira interrogação é sobre 
se é conveniente utilizar a palavra 
saúde, como o termo mais geral que 
abarca estas questões? Mesmo que 
não se deem conta disso, não será 
inconveniente para os médicos? 
Não objetando ao uso de Saúde 
Pública, até porque tem um com-
ponente, “assegurar o bem estar 
social”, que escapa à ars medica, e 
que compete à “governança” e a 
cada um dos cidadãos (promover a 
própria saúde), o que se questiona 
é se falar em agentes, funcionários 
e profissionais de saúde, isto é, ao 
agrupar médicos, farmacêuticos, 
veterinários, enfermeiros e para-
médicos, não apouca o estatuto e os 
interesses legítimos dos primeiros? 
Não será preferível que cada grupo 
profissional fale de si próprio e por 
si próprio, cientifica e sindicalmen-
te? Mais, não será estulto dizer que 
o que se defende são os interesses 
dos doentes ou utentes, quando o 
que se reclama são remodelações 
que só interessam aos médicos?  
2. A criação de uma autêntica 
promoção da saúde deve deixar-
-se à consciência dos cidadãos ou 
deve ser da responsabilidade do 
Estado, do governo e das tão mal 
aproveitadas organizações não 
governamentais? Sendo claro que, 
com seriedade, se diz que o Estado 
para que serve é “para não deixar 
fazer coisas”, não será de pensar a 

questão sobre este prisma? 
3. Como criar centros de excelência 
que nos honrem a todos nós? Num 
país tão pequenino, em que se pode 
ir de Valência a Vila Real de Santo 
António em seis horas, não será 
sensato apenas criar um centro de 
excelência para cada área especi-
fica? Quando é que nos deixare-
mos de “competiçõezinhas” entre 
Lisboa e Porto, entre capitais de 
distrito e outros centros urbanos, 
entre hospitais escolares e outros? 
Em qualquer caso, a quem se de-
verá conceder a iniciativa da cria-
ção dos centros de excelência: aos 
centros hospitalares, aos centros de 
saúde, às misericórdias, à iniciativa 
privada ou até às assembleias mu-
nicipais? Deverão ser órgãos de re-
curso livre dos utentes ou de enca-
minhamento por todos os serviços?
4. Não será necessário pensar o 
Serviço Nacional de Saúde no âm-
bito do Sistema Nacional de Saú-
de?
5. A formação de médicos e de es-
pecialistas deverá depender apenas 
das faculdades e das vagas hospi-
talares ou também de pareceres da 
Ordem dos Médicos, sindicatos e 
outras organizações de classe? O 
mesmo se pode perguntar para os 
outros profissionais acima mencio-
nados, mas não nos compete a nós 
fazê-lo. A liberdade de escolha das 
profissões e nas profissões deverá 

ser livre ou obedecer a critérios de 
necessidade económica e geográ-
fica? Não deverá ser para nós um 
orgulho estarmos a formar, anual-
mente, médicos para outros países 
da Europa e do mundo? Estigmati-
zar a “emigração” de médicos não 
é uma mesquinhez, sobretudo no 
que se refere à União Europeia, de 
que os portugueses também são 
cidadãos? Não será um motivo de 
orgulho que estudantes estrangei-
ros procurem as nossas faculda-
des? Não será de rever toda a ques-
tão das vagas (um bom exemplo do 
que o Estado “não deixa fazer”)?
6. O pagamento dos encargos com 
os serviços públicos, cooperativos e 
privados deve ser da responsabili-
dade dos utentes conforme as suas 
possibilidades ou igual para todos? 
Dever-se-á ter em conta a riqueza 
das regiões, tão desigual no país?
7. Como cumprir e respeitar as 
recomendações ou imposições da 
OMS, OIT, FAO, OCDE, CE, etc., 
adotando ou não novos critérios e 
pareceres nacionais? Como lidar 
com os preços astronomicamente 
ascensionais de novos medicamen-
tos essenciais e de novos equipa-
mentos eletrónicos, necessários a 
uma Medicina digna do primeiro 
mundo? Duplicar o que já existe no 
sector privado e não governamen-
tal, não será total insensatez?

op in iãoo
Luciano Ravara
Professor jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa e 
ex-responsável do Movimento Europeu em assuntos de 
educação
Orlindo Gouveia Pereira
Professor jubilado da Psicologia da Universidade Nova de 
Lisboa e especialista em temas de arte, especialmente de 
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Será que no informatizar 
é que está o ganho?
-  A informatização dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal

Daniela Duarte Silva
Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar
USF Brás Oleiro – ACES Gondomar
Elsa Costa
Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar
USF Monte Crasto – ACES Gondomar

Portugal é um dos países da 
OCDE com melhor sistema de 
informação nos cuidados de 
saúde primários. A utilização 
de registos eletrónicos está ge-
neralizada, sendo que o software 
SClínico, desenvolvido e gerido 
pelo Ministério da Saúde (atra-
vés dos Serviços partilhados do 
Ministério da Saúde - SPMS), é 
utilizado por 90 % dos profis-
sionais1. 
Os dados recolhidos incluem 
informação demográfica e clíni-
ca dos utentes, lista de proble-
mas, notas clínicas, prevalência 
e incidência de patologias, re-
gisto de medicação, de alergias 
e de exames complementares 
de diagnóstico. Muitos destes 
dados são engenhosamente 
usados como indicadores de 
qualidade, utilizados na contra-
tualização de serviços com os 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde/Unidades de Saúde Fa-
miliar (ACES/USF).
Para além deste recurso, os 
médicos de família acedem re-
gularmente aos registos hospi-
talares dos doentes através da 
Plataforma de Dados da Saúde 

(PDS). Embora a partilha de 
informação seja bidirecional, 
isto é, os médicos hospitalares 
podem consultar nos registos 
do médico de família a infor-
mação clínica dos seus doen-
tes, 90% dos acessos são feitos 
a partir dos cuidados de saúde 
primários1. Esta ferramenta não 
possibilita a comunicação dire-
ta entre os profissionais, mas 
o facto de permitir o acompa-
nhamento - quase em tempo 
real - da evolução clínica de 
um doente internado, do plano 
do colega ou dos resultados de 
métodos complementares de 
diagnóstico, amplia a aborda-
gem holística do doente, com-
petência intrínseca da Medici-
na Geral e Familiar. Através de 
plataformas de comunicação 
informática é também possível 
pedir pareceres clínicos, refe-
renciar um doente para uma 
consulta específica ou para o 
Serviço de Urgência. Os siste-
mas de vigilância nacionais - 
ex. Farmacovigilância, Vigilân-
cia Epidemiológica (SINAVE), 
Sistema Nacional de Interven-
ção Precoce na Infância (SNIPI) 

- estão agora apenas à distância 
de um clic no rato do computa-
dor. A utilização generalizada 
das Tecnologias de Informação 
(TI) permite ainda que a taxa de 
utilização das receitas eletróni-
cas atinja os 96% no Sistema 
Nacional de Saúde (SNS) 2.
Não temos conhecimento de 
nenhum estudo nacional de 
larga escala que investigue a 
satisfação e motivação dos pro-
fissionais na utilização destas 
ferramentas, mas existe alguma 
evidência nacional e internacio-
nal que os médicos de família 
estão adaptados e satisfeitos 
com a utilização de sistemas de 
registo eletrónico3-5. 
Acreditamos que, tal como nós, 
os restantes jovens médicos de 
família, criados na era da tec-
nologia digital, já não consigam 
idealizar uma prática médica 
isolada dos restantes recursos 
de saúde.  Contudo, também re-
conhecemos o reverso da meda-
lha. Com a obrigatoriedade de 
executar cada vez mais e mais 
registos clínicos, o computador 
deixou de ser uma ferramenta 
acessória e passou a dominar 
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o espaço da consulta. No caso 
da Medicina Geral e Familiar, a 
codificação ICPC (International 
Classification	 of	 Primary	 Care) e 
os programas de seguimento 
dos grupos de risco uniformi-
zam procedimentos, mas são 
tantos os campos a preencher 
que é fácil que o médico se sin-
ta frustrado por não ter tempo 
para ver e ouvir o doente.  Deixa 
de haver tempo para a relação 
empática médico-doente.
Em 2014, iniciou-se a divulga-
ção de dados de benchmarking 
dos ACES6. Esta ferramenta 
permite comparar resultados 
e identificar aspetos a melho-
rar no acesso aos cuidados de 
saúde, no desempenho assis-
tencial e eficiência dos ACES e 
das Unidades Funcionais que 
os compõem. Os objetivos glo-
bais desta monitorização são a 
melhoria dos resultados e uma 
gestão rigorosa, responsável 
e transparente do Sistema de 
Saúde. Mas, se por um lado a 
partilha de informação pro-
move a igualdade dos serviços 
prestados, por outro, é mais um 
fator de stress para o prestador 
dos cuidados. A nossa popula-
ção não é igual à de um colega 
de Bragança ou de Faro. Qual é 
o peso dessas diferenças na ava-
liação final de resultados? Em-
bora exista já alguma flexibili-
dade na escolha dos parâmetros 
a avaliar, cabe a nós, médicos, 
exigir que quem classifica o de-
sempenho das unidades de saú-
de entenda que inerente a cada 
“indicador” existe um conjunto 
de atos médicos que têm tanto 
de rigor e ciência como de arte 
e subjetividade na relação mé-
dico-doente. 
O atual programa do governo 
para o setor da saúde, preten-
de “deslocar o epicentro das 
prioridades do hospital para 

os cuidados de proximidade”7. 
Com este propósito, foi criado o 
“plano de relançamento da Re-
forma dos Cuidados de Saúde 
Primários”8. Um dos eixos es-
tratégicos é o “Sistema de Infor-
mação ao serviço de todos”, que 
integra, por exemplo o Registo 
Nacional de Utentes (RNU) e 
a desmaterialização da receita 
médica recentemente imple-
mentada. Como em qualquer 
mudança, estas inovações que-
bram a rotina imposta e o ajuste 
à nova realidade só se consegue 
ultrapassando as barreiras ini-
ciais. Se os Cuidados Primários 
assumem uma posição central 
no SNS, é crucial que os médi-
cos de família tenham ao seu 
dispor todas as condições para 
atingir resultados ótimos.
Centremo-nos na desmateria-
lização das receitas e na polé-
mica aplicação de “Prescrição 
Eletrónica Médica” (PEM). A 
“Receita sem Papel” é um novo 
modelo eletrónico que inclui 
todo o ciclo da receita, desde 
a prescrição no médico, à dis-
pensa na farmácia e à posterior 
conferência das faturas. Este 
projeto, iniciado em junho de 
2013 e atualmente de uso obri-
gatório no SNS, visa a substitui-
ção gradual da receita em pa-
pel, através do envio de dados 
em circuito eletrónico9.
A PEM é um bom caso de es-
tudo das barreiras e facilitado-
res da implementação das TI10. 
A falta de formação é uma das 
principais barreiras à satisfação 
e utilização das TI por parte 
dos profissionais. Não houve 
formação prévia à implemen-
tação da PEM. Outras barreiras 
à implementação das TI são o 
facto de tornarem a consulta 
mais demorada, a utilização 
de equipamentos de hardwa-
re desajustados, a necessidade 

de responder a alertas gerados 
pelo sistema e a própria resis-
tência à mudança. Encontramos 
todas estas limitações na PEM. 
Sendo os registos informáticos 
necessários para a avaliação 
dos determinantes de saúde, é 
necessário dotar os profissio-
nais de competências para a 
utilização das TI. Precisamos de 
sistemas informáticos que se-
jam verdadeiros auxílios e não 
“quebra-cabeças” para quem os 
utiliza. Neste momento, aten-
dendo aos sucessivos erros e 
crashs da PEM, que têm vindo a 
ser muito lentamente colmata-
dos, tem crescido um sentimen-
to de descontentamento com a 
utilização do sistema operativo. 
Em geral, a PEM está bem con-
seguida, mas devem ser ado-
tadas medidas que a tornem 
mais “amiga do utilizador”. Por 
exemplo, a interoperabilidade 
com o SClínico ainda não é sa-
tisfatória – a lentidão do siste-
ma, a necessidade de abrir nova 
janela e introduzir novamente 
senhas de acesso, a necessidade 
de justificar escolhas terapêuti-
cas – desgastam o utilizador e 
atrasam o processo de prescri-
ção. É inequívoco que a PEM 
promove a segurança e a trans-
parência do circuito do medi-
camento, desde a emissão da 
receita à sua dispensa na farmá-
cia, mas a que custo? Reconhe-
cemos as mais valias na PEM, 
mas a sua implementação tem 
sido marcada por demasiados 
recuos. Atualmente os doentes 
já podem pedir a renovação da 
medicação crónica pela internet, 
o que implica um registo eletró-
nico da medicação prolongada 
permanentemente atualizado. 
Quantos vezes nos deparamos 
com erros ao consultar a lista-
gem de medicação crónica dos 
doentes? De facto, ainda não es-
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tão reunidas todas as condições 
para dizer que a implementa-
ção da PEM foi bem-sucedida. 
Todas estas limitações são 
transponíveis se acreditarmos 
que trabalhamos todos em con-
junto pela melhoria dos cuida-
dos de saúde. Esta motivação é 
o maior facilitador que temos 
para aceitar a PEM.  Mas preci-
samos da PEM, Prática e Empá-
tica com o Médico!
Um número crescente de estu-
dos sugere que as TI podem ser 
associadas à melhoria na Qua-
lidade em Saúde - na aplicação 
de normas clínicas, na promo-
ção da prescrição racional, na 
melhoria do controlo de grupos 
de risco e no incremento de cui-
dados preventivos, entre ou-
tros5,11,12. Contudo, o recurso a 
estas tecnologias carece de ava-
liação, para verificar se estão 
a ser cumpridos os propósitos 
iniciais e qual o grau de suces-
so alcançado13. O êxito pode ter 
muitas dimensões: efetividade, 
eficiência, atitude, satisfação 
dos trabalhadores e utentes. 
Não se pode dizer com certe-
za qual dessas dimensões é a 
mais importante. Mas achamos 
que o compromisso organiza-
cional dos profissionais que 
estão no terreno deve ser uma 
delas. Este compromisso, este 
elo ao SNS que motiva os pro-
fissionais a fazer mais e melhor, 
não se constrói pela análise de 

benchmarking dos indicadores 
de eficiência ou de desempe-
nho assistencial. Numa altura 
em que se debate o burnout na 
classe médica, faz sentido refle-
tir em estratégias de coping que 
ajudem os profissionais a ultra-
passar as limitações da imple-
mentação das TI na prática clí-
nica. Se tais medidas tivessem 
sido implementadas, o discurso 
“anti-PEM” não seria tão ace-
so, e seria mais fácil aceitar os 
“constrangimentos” a que esta-
mos sujeitos.
Em geral, a informatização no 
Sistema de Saúde Português 
tem sido invejável, e muito tem 
contribuído para a dinamização 
dos Cuidados de Saúde Primá-
rios. O caso da PEM vem mos-
trar que ainda há pontos a me-
lhorar, principalmente no plano 
estratégico e nos processos de 
implementação das TI. Portu-
gal tem provas dadas de em-
preendedorismo e inovação na 
área da saúde, mas os médicos 
no terreno têm que ser vistos (e 
tratados) como parceiros para 
atingir em pleno o sucesso.
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Como dizia a minha avó...
Passaram-se seis anos de facul-
dade de medicina, um ano de 
internato geral e mais de três 
anos de internato em Medicina 
Geral e Familiar, mas continuo 
a achar que a minha avó, que 
não era médica nem nada que 
se parecesse, curava melhor 
uma "gripe" do que eu!
As opções terapêuticas que as 
farmacêuticas nos oferecem são 
cada vez mais e melhores mas  
como dizia a minha avó “o que 
não tem remédio... remedia-
do está!”... Era verdade e hoje 
continua a ser. Não há nenhum 
cocktail milagroso para as di-
tas constipações e mesmo após 
toda esta formação médica con-
tinuo a concordar com a minha 
avó em que chá de limão, uma 
colherada de mel e uma pitada 
de paciência, são o melhor re-
médio.
Não posso generalizar quando 
digo que as mezinhas da avó 
são sempre a melhor opção, mas 
existe evidência do efeito do 
mel e da hidratação na melho-
ria sintomática das infeções res-
piratórias superiores não com-
plicadas. Quanto à pitada da 
paciência, devo confessar que 
não pesquisei sobre este assun-
to, mas costumo dizer aos meus 

doentes "tenha paciência… não 
vai ficar bom amanhã!". Eles 
voltam dois a três dias depois, 
porque é muito maçador estar 
constantemente a espirrar, com 
o nariz hiperemiado e a tossir o 
dia todo. Não posso ser sempre 
a má da fita por isso, de vez em 
quando, também passo o dito 
“xarope” para a tosse. E quan-
do digo “meus doentes” tenho 
que colocar aspas porque se o 
xarope não atuar rapidamente 
vão comprar igual ao da vizi-
nha.
Sou a favor da partilha de infor-
mação e decisão com o doente, 
mas também da responsabili-
zação do doente, no entanto a 
responsabilização do médico 
mantém-se na liderança. 
Os doentes informados trazem 
listas de diagnósticos diferen-
ciais, listas de exames comple-
mentares e até mesmo suges-
tões terapêuticas, o que muitas 
vezes nos obriga a pensar em 
voz alta e tomar uma decisão, 
algumas vezes, quase partilha-
da. Ler notícias de jornal que 
sugerem negligência médica já 
faz  parte da  rotina dos utentes, 
portanto talvez seja o momento 
de nos dedicarmos à educação 
para a saúde.

Porquê falar tanto do xarope? 
Realmente não é o maior drama 
da medicina, mas é uma luta 
diária nas consultas. Tosse seca 
ou produtiva devem ser os mo-
tivos de consulta aberta mais 
frequentes nos centros de saúde 
durante o inverno, como seria 
de esperar, mas faz-me confu-
são que os “utentes saudáveis” 
recorram tão frequentemente 
com estes sintomas com menos 
de 48h de evolução.
Já não se tenta o xarope caseiro 
de cenoura ou o chá de limão e 
mel, é urgente ir ao Médico de 
Família, pedir um Raio X de tó-
rax e um cocktail de fármacos. 
Os sintomas são corriqueiros e 
mais antigos que eu, mas leram 
na internet que há uma gripe 
exótica do outro lado do mun-
do, por isso a tosse e rinorreia 
podem ser graves. O tio teve 
tosse durante um mês, e como 
o médico não fez nada, acabou 
internado. A avó que conhecia 
as mezinhas da terra tem bron-
quite crónica e usa o último 
modelo dos ventiladores. 
Fico mesmo tentada a prescre-
ver o xarope! E o colega que 
faria?

Cátia Pereira da Silva
Médica Interna de Medicina Geral e Familiar na USF Aquae Flaviae – ACES Alto 
Tâmega e Barroso
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“Primum non nocere” 
– iatrogenia e prevenção quaternária

Vera Juliana Oliveira Soares da Costa
Interna de Medicina Geral e Familiar
USF São João /ACeS Aveiro Norte

Recentemente, Makary e Michael Daniel, investigadores da Johns Hopkins University School of Medicine 
de Baltimore publicaram no British Medical Journal (BMJ) um artigo que aponta a iatrogenia médica 
como a terceira causa de morte nos EUA, logo após a morte por doenças cardiovasculares e por cancro. 
Este problema, no entanto, não parece ser específico dos EUA, mas generalizado por todo o mundo... 
até no meu pequenino mundo... 
O que me fez escrever este arti-
go foi... O senhor que um dia me 
disse “então a Dr.ª esqueceu-se 
de me pedir o PSA? Não sabe 
que é a análise mais importante 
para um homem?” e a senhora 
de 40 anos que veio à consulta 
e referiu “o meu ginecologis-
ta pediu-me esta mamografia 
de rastreio...”, os pais de uma 
criança de 12 meses saudável 
que me mostram “as análises 
que o menino fez porque o pe-
diatra pediu...” Isto choca-me... 
Será que nós, médicos, ainda 
não percebemos os malefícios 
que causamos com o nosso ex-
cesso de intervencionismo? 
Façamos uma reflexão séria so-
bre este assunto...
A saúde tem melhorado em ter-
mos de efetividade ao longo dos 
tempos e, no século XXI, a so-
ciedade sonha com uma juven-
tude eterna, sem sofrimento, 
doença e morte, como se tudo 
pudesse ser evitável. Contudo, 
nem todas as atividades ligadas 

à saúde são benéficas, podendo 
também ocorrer danos causa-
dos pela intervenção médica no 
indivíduo, classificados por Illi-
ch como iatrogenia clínica. 
Atualmente, o umbral terapêu-
tico para a intervenção médica 
está a diminuir, por um lado 
porque o conceito de doença 
tem-se modificado ao longo do 
tempo, com os pontos de corte 
para designar o que é conside-
rado doença invadindo o que 
antes era considerado normal 
e, por outro lado, porque os 
fatores de risco estão a ser con-
siderados como equivalentes a 
doenças, tornando a distinção 
entre prevenção e cura menos 
clara. Assim, cada vez mais se 
intervém nos “velhos proble-
mas” e se trata mais intensa-
mente os “novos problemas”. 
Este fenómeno parece ser devi-
do a uma menor tolerância para 
as variações do processo saúde-
-doença individual. A margem 
da “normalidade” diminui, os 

diagnósticos expandem-se, as-
sim como as intervenções. Es-
tas são cada vez mais precoces, 
mais variadas, mais potentes, 
para mais problemas e realiza-
das por mais profissionais, o 
que poderia levar a um sistema 
de saúde mais eficaz. Contu-
do, o intervalo de segurança (a 
margem entre os benefícios e os 
riscos) diminui, tornando o sis-
tema de saúde mais perigoso, 
pois aumenta a probabilidade 
de dano desnecessário. Para 
além disso, vive-se uma cor-

A prevenção quaterná-
ria fundamenta-se em 
dois princípios: o da 
proporcionalidade 
(os ganhos devem su-
perar os riscos) e o da 
precaução (Primum 
non nocere).
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rente de “criação de doenças” 
(do inglês, “disease mongering”), 
criada pela indústria farma-
cêutica, pelos meios de comu-
nicação social e pelos próprios 
profissionais de saúde, que pro-
voca sobrediagnósticos e sobre-
tratamentos. 
Em paralelo ao excesso de inter-
venção e medicalização, cres-
ceu o conceito de prevenção 
quaternária, proposto pela pri-
meira vez por Jamoulle em 1999 
e oficializado pela World Orga-
nization of National Colleges Aca-
demies and Academic Associations 
of General Practioners/Family 
Physicians (WONCA) em 2003. 
A prevenção quaternária foi 
definida como a deteção de in-

divíduos sob risco de tratamen-
to excessivo para protegê-los 
de novas intervenções médicas 
inapropriadas e sugerir-lhes 
alternativas eticamente aceitá-
veis. Posto isto, e como um dos 
fundamentos centrais da medi-
cina é o “Primum non nocere”, a 
prevenção quaternária deveria 
primar sobre qualquer outra 
opção preventiva ou curativa. 
A prevenção quaternária foi 
proposta no contexto clássico 
dos três níveis de prevenção 
de Leavel & Clark, que classifi-
cava a prevenção em primária, 
secundária e terciária. Assim, 
Jamoulle propôs a prevenção 
quaternária como o quarto e 
último tipo de prevenção, não 
relacionada ao risco de desen-
volvimento de doenças e seu 
tratamento, mas sim ao risco 
de adoecimento iatrogénico 
devido ao excessivo ou desne-
cessário intervencionismo diag-
nóstico e terapêutico e medica-
lização. 
A prevenção quaternária tem 
hoje um papel de destaque pois 
permeia todos os outros tipos 
de intervenção desde a primor-
dial até à terciária, podendo 
começar por evitar a atividade 
médica desnecessária, dotando 
a população de conhecimen-
tos, através de educação para 
a saúde, para evitar “rotinas” 
e “rastreios” sem fundamento 
científico. A prevenção quater-
nária deverá estar presente e 
ser desenvolvida em paralelo 
com a atividade clínica, evitan-
do medicalização de fatores de 
risco (obesidade, osteopenia) e 
de respostas normais a eventos 
vitais (lutos) ou adoecimentos 

Devemos saber resistir 
à pressão da indústria 
farmacêutica, do de-
senvolvimento tecno-
lógico e também dos 
próprios pacientes, 
criada pelos meios de 
comunicação social 
e evitar iniciar uma 
cascata de exames, de 
diagnósticos e de trata-
mentos excessivos ou 
inapropriados, exer-
cendo uma medicina 
assente nos pilares da 
prevenção quaternária.

benignos autolimitados (gripe); 
excessos de diagnósticos e ro-
tulagem de quadros inexplicá-
veis (fadiga crónica); pedidos 
de exames devido a pressão dos 
pacientes ou por medo dos pró-
prios profissionais (medicina 
defensiva); rastreios com bene-
fícios duvidosos. Desta forma, 
a prevenção quaternária está 
presente no simples bloqueio 
das “cascatas de cuidados de 
saúde” desnecessárias, através 
do simples “saber esperar para 
ver” ou “atitude expectante”. 
Desta forma, a prevenção qua-
ternária fundamenta-se em dois 
princípios: o da proporcionali-
dade (os ganhos devem superar 
os riscos) e o da precaução (Pri-
mum non nocere). Ela providen-
cia cuidados médicos que sejam 
cientificamente e medicamente 
aceitáveis, necessários e justifi-
cados: o máximo de qualidade 
com o mínimo de intervenção 
possível. Todos os profissionais 
de saúde, em especial, os médi-
cos devem praticar a prevenção 
quaternária, aliando três fer-
ramentas importantes: a abor-
dagem centrada na pessoa, a 
medicina baseada na evidência 
e orientada para o paciente e a 
prestação de cuidados longitu-
dinais. Devemos saber resistir à 
pressão da indústria farmacêu-
tica, do desenvolvimento tecno-
lógico e também dos próprios 
pacientes, criada pelos meios 
de comunicação social e evitar 
iniciar uma cascata de exames, 
de diagnósticos e de tratamen-
tos excessivos ou inapropria-
dos, exercendo uma medicina 
assente nos pilares da preven-
ção quaternária. 
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Herói por um dia

Liliana Coelho
Raquel Barros
Internos de formação espacífica em MGF 
na USF St. André de Canidelo 

Os super-heróis fazem parte do nosso imaginário desde cedo, onde fantasiamos que podemos voar, ter 
uma supervisão, uma superforça... E se pensarmos nos heróis de todos os dias?
Foi com surpresa que a USF St. 
André de Canidelo aceitou o 
convite para integrar o projeto 
"Herói por um dia". O objetivo 
foi recordar às crianças quem 
são os verdadeiros heróis de to-
dos os dias, através da parceria 
da nossa equipa de saúde (se-
cretários clínicos, enfermeiros e 
médicos), os Bombeiros Volun-
tários de Coimbrões e a Polícia 
(Polícia de Segurança Pública – 
Esquadra de Canidelo). As ativi-
dades foram dirigidas às crian-
ças que frequentavam o 4° ano, 
em cada uma das escolas primá-
rias do Agrupamento de Escolas 
D. Pedro I, durante o primeiro 
semestre de 2016.
Foi criada uma situação de ur-
gência (um incêndio, em am-
biente controlado) com a neces-
sidade da colaboração e coope-
ração dos profissionais acima 
referidos. E porque “uma ação 
vale mais do que mil palavras”, 
adaptando o provérbio, convi-
damos as crianças a experien-
ciarem uma pequena amostra 
do que é o dia-a-dia destes pro-
fissionais da nossa comunidade. 
Para tal, distribuímo-las por três 
equipas, desempenhando, cada 
uma, as funções específicas de 
cada profissão.
De modo a tornar a experiência 

mais real, as crianças eram ini-
cialmente instruídas pelos res-
petivos grupos, equipadas a ri-
gor, sendo feita uma atribuição 
de tarefas. E então tudo aconte-
cia: 
A manhã começava com o uivar das 
sirenes... um terrível acidente acon-
tecera... a comunidade chamava pe-
los seus heróis... bombeiros e polícias 
chegavam primeiro ao local, com os 
profissionais	 de	 saúde	 já	 a	 caminho,	
deparando-se com um cenário de cha-
mas, "feridos", gritos, espectadores 
assustados... o pânico instalado!
Era preciso apagar o incêndio, contro-
lar a multidão e tratar os feridos. Foi 
criado um perímetro de segurança, 
extinto o fogo e transportados os fe-
ridos para o hospital de campanha. 
Aqui, aprendeu-se a distinguir as 
situações emergentes, urgentes e 
não	 urgentes,	 definindo-se	 graus	
de prioridade. Houve ainda tempo 
para desinfetar feridas, fazer pen-
sos, colocar talas e gessos... 

Cada equipa desempenhou o seu pa-
pel de forma exemplar, numa simbio-
se perfeita entre os " pequenos" e os 
"grandes" heróis.
A manhã termina com uma sensação 
de dever cumprido e com um sor-
riso de plena satisfação no rosto de 
todos	aqueles	que	fizeram	parte	in-
tegrante. 
Nestes dias, substituímos as ca-
deiras e as mesas das salas de 
aula por uma brincadeira ao ar 
livre e os nossos consultórios dei-
xaram de ser simples secretárias, 
pouco atractivas, para fazerem 
parte activa desta comunidade, 
porque o nosso papel não se res-
tringe aos nossos utentes, dentro 
das nossas paredes, mas também 
a toda população fora delas.
O que seria inicialmente uma 
brincadeira do "faz-de-conta" fez-
-nos relembrar com orgulho, que 
de alguma maneira também nós 
somos heróis, não apenas por um 
dia, mas sim todos os dias!
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“Médicos que matam a esperança”

Osvaldo dos Santos Francês 
Assistente graduado de Cirurgia Geral (aposentado)

“Médicos que matam a esperança” 
- título de um artigo publicado 
em Fevereiro de 2014 no jornal 
“Público”, da autoria de Laura 
Ferreira dos Santos (LFS), docente 
aposentada da Universidade do 
Minho. LFS escreve em sub-título:
“As pessoas sujeitas a cancro po-
dem facilmente vivenciar uma 
situação de stress pós-traumático. 
Que médicos pensarão nisso?”
Começa por expressar os senti-
mentos face às “ameaças de mor-
te”, ao invés de ser reconfortada 
com palavras de carinho, como as 
da enfermeira que acalmava o ca-
pitão Phillips, depois de ter sido 
libertado do sequestro por piratas 
ao largo da Somália.
Os médicos pareciam ter um gos-
to macabro em transmitir a sen-
tença, como se dissessem que não 
poderia escapar à morte precoce. 
LFS refere um comentário sádico 
de uma médica que sabia de al-
guém que se teria “safado” graças 
à intervenção divina de Nossa 
Senhora de Fátima. Refere de se-
guida a uma revista belga em que 
admite haver uma situação de 
stress pós-traumático vivenciado 
por doentes oncológicos. Por fim 
fala de palavras de consolação 
proferidas por um psiquiatra e 
aconselha aos médicos, que se ar-
voram em deuses ditando senten-
ças de morte, uma ida ao divã de 
um psicanalista. São estes os pon-
tos que me parecem essenciais do 
artigo de LFS.

Ao ler este artigo “devastador” 
resolvi dar uma resposta/opinião 
a LFS que transcrevo:

“OS MÉDICOS QUE MATAM A 
ESPERANÇA"
Senhora Professora:
Ao ler o seu artigo na edição do jornal 
Público	de	5	de	Fevereiro	de	2014	fiquei	
deveras espantado e escandalizado com 
aquilo que escreveu.
Espantado porque, sendo eu cirurgião 
geral, neste momento já aposentado, e 
conhecendo	esta	profissão	como	conhe-
ço e muitos colegas que, tal como eu, 
também  tratam doentes com cancro, 
custa-me admitir que hajam médicos 
que se comportem da maneira que des-
creveu, falando “em safar-se”, “prepa-
rar-se para morrer” e outras enormida-
des, com pessoas que estão a tratar.
Concordo consigo que poderá levar a 
uma situação de “stress pós-traumáti-
co”	só	o	simples	facto	do	doente	ficar	a	
saber que tem uma doença cancerosa, 
bem como todo o processo diagnóstico 
e terapêutico a que tem que se subme-
ter. E depois suportar todas as conse-
quências sociais e económicas que daí 
resultam. Sim, deve ser difícil. Além 
disto, toda a informação disponível ao 
fácil alcance de todos, transforma esta 
doença num estigma que acompanha as 
pessoas afectadas para o resto da vida. 
Terá por certo conhecimento que hoje 
em dia há alguns tipos de cancro que 
são curáveis graças ao avanço da inves-
tigação, métodos terapêuticos e acções 
de rastreio para diagnóstico precoce.
Depois	fiquei	escandalizado	porque	me	

pareceu que a Senhora Professora ao 
relatar o seu caso está a generalizar, 
dando a entender que todos os médicos 
são como aqueles com quem contactou.
Eu não sou assim! 
Todos os meus colegas que conheço e 
que tratam doentes cancerosos não são 
como os que descreveu. Estava capaz de 
lhe assegurar que poderão ser uma mi-
noria.	Em	todas	as	profissões	há	bons	e	
maus	profissionais.
Senhora Professora: escreve-lhe um ci-
rurgião que durante todo o seu percur-
so	 profissional	 tratou	muitos	 doentes	
com cancro. Posso assegurar-lhe quão 
difícil e doloroso é lidar com estas situa-
ções. Ter que dar a conhecer ao doente o 
que é que tem quando ele nos pergunta: 
“Senhor doutor o que é que eu tenho?”, 
“quanto tempo vou durar”,” vou so-
frer muito?”.
Mas dir-me-ão alguns: “Diz-se uma 
mentira piedosa”. Não se deve optar 
por este tipo de “piedade” porque, no 
dia em que o doente se aperceber que o 
seu	médico	lhe	mentiu,	perde	a	confian-
ça nele, e é mais um “trauma” a contri-
buir para aumentar o stress.
Senhora Professora: Espero que as bre-
ves palavras que lhe escrevo sirvam 
para alguma coisa, ajudem a ultrapas-
sar toda a amargura que transparece 
no artigo que escreveu.
Desejo-lhe que melhore e não perca a 
ESPERANÇA, nunca!
LFS respondeu-me agradecendo 
a opinião e referindo que tinha já 
recebido algumas opiniões seme-
lhantes às dela.
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