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EDITORIAL

O preço da nossa
liberdade
Os textos, nomeadamente os dos editoriais, vão-se formando ao longo dos dias, ao sabor dos factos, das ocorrências, das emoções. Quando chega o momento de os
escrever este exercício mais não é do que uma cópia,
do cérebro para o papel, rápida e desapaixonada.
O texto que corresponde ao título em epígrafe também assim foi construído, mas não será, por agora, publicado. Teve origem no que se disse, no que se acordou
e no que a realidade veio a revelar ser o acordo entre
o Governo e os sindicatos médicos sobre carreiras
médicas. Mergulhava as suas raízes em ataques sistemáticos que, sem qualquer explicação, me foram feitos, culminando num comunicado difamatório que procurava
acusar-me de defender a recertificação dos títulos médicos.
Tais exercícios pretenderam acima de tudo, provocar a
divisão no CNE da Ordem.
O momento muito grave que se vive e as obrigações do
cargo que me deram a honra de outorgar fizeram-me
perceber que não poderia publicar estados de alma,
mesmo que para repor a verdade, antes devendo assumir formalmente um compromisso e produzir a análise
desapaixonada dos factos e das suas consequências.
Do que vai ser escrito em seguida assumo em termos
pessoais a forma e o conteúdo, e acredito que traduza a
opinião maioritária do CNE da Ordem dos Médicos.
Antes, porém, quero afirmar, sem margem para qualquer dúvida, que são falsas as alegações de que as posições que tenho vindo a tomar radicam em qualquer
conflito de natureza pessoal com dirigentes sindicais ou
visam «atacar» os sindicatos. Não tenho conflitos de
natureza pessoal com ninguém e se os tivesse não admitiria que interferissem na minha análise dos factos.
Não acuso as direcções sindicais, pois não tenho o hábito de comentar decisões de dirigentes de outras organizações e, em última análise, quaisquer que sejam
os acordos, a responsabilidade dos decretos é única
e exclusiva dos governos que os publicam.
São, assim, os factos:
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Tomou a Ordem dos Médicos conhecimento da assinatura de um acordo sobre carreiras médicas entre S.
Ex.ª a Ministra da Saúde e os dois sindicatos médicos.
• A Ordem dos Médicos teve oportunidade de,
através do seu Presidente, publicamente se congratular com tal facto, dado que desde sempre
exigiu e defendeu a existência de carreiras profissionais que garantissem o desenvolvimento profissional dos médicos ao longo da vida, a hierarquia de competências e, em consequência, a qualidade da Medicina prestada aos portugueses.
• A Ordem dos Médicos sabe que só carreiras
estruturadas em termos de qualificação com graus
atribuídos inter pares (em Portugal só uma entidade está capacitada para o fazer qualquer que seja o
sector em que os médicos trabalhem – a Ordem
dos Médicos) impedirá no futuro inúteis e perniciosos exercícios de recertificação dos títulos profissionais dos médicos, bem como avaliações centradas
na produtividade, sujeitas à intervenção da tutela
política ou de gestores e administradores.
• A Ordem dos Médicos e o seu Presidente defendem a existência e a intervenção dos sindicatos
médicos, que devem, em exclusivo, tratar de matérias da sua competência, isto é, matérias
remuneratórias e de organização laboral.
• A Ordem dos Médicos lamenta que não tenham
sido tidas em conta as suas propostas em matéria
de graus e sua obtenção.
• A Ordem dos Médicos opõe-se formalmente e com toda a determinação ao regime
de exclusividade encapotada (incompatibilidade) não remunerada, resultante da revogação dos mecanismos legais que autorizavam a prática da medicina liberal, e consequentemente à sujeição dos médicos ao
regime geral da função pública, consubstanciada na remissão desta matéria para a
Lei 12A/2008.

EDITORIAL

A exclusividade não remunerada que
resulta deste regime de
incompatibilidades prejudica
gravemente os médicos com prática
liberal, os médicos actualmente em
dedicação exclusiva, o Serviço Nacional
de Saúde e os cidadãos portugueses,
principalmente os mais desfavorecidos

Com efeito, ao revogar expressamente o artigo 10.º do
Dec-Lei 73/90, onde se lia:
Artigo 10.º
Acumulações e incompatibilidades
1. Os médicos do Serviço Nacional de Saúde ficam sujeitos ao regime geral da função pública no que respeita às regras sobre incompatibilidades e acumulações com actividades ou cargos públicos ou privados.
2. Aos médicos que tenham ingressado nos internatos
complementares a partir de 1 de Janeiro de 1988 e
venham a ser providos em lugares de quadros do
Serviço Nacional de Saúde é vedado o exercício de
funções clínicas privadas fora das estruturas do mesmo serviço.
3. Sem prejuízo do n.º 1, aos médicos não referidos
no número anterior é permitido o exercício das
funções clínicas fora das estruturas do mesmo
serviço.

Também o artigo 20.º do Estatuto do SNS, agora expressamente revogado, permitia ler:
Artigo 20.º
Incompatibilidades
1. Aos profissionais dos quadros do SNS é permitido,
nos termos da lei, o exercício de actividade privada,
desde que dela não resultem, designadamente em virtude de contrato ou convenção, quaisquer responsabilidades do SNS pelos encargos correspondentes
aos cuidados prestados aos beneficiários.

Dizia: ao revogar expressamente estes artigos, o Governo modifica substantivamente o quadro legal. De facto, até
hoje, apesar de o regime legal dos médicos enquanto funci-

onários públicos ser o de exclusividade de funções, a existência de um artigo específico autorizador na lei de
enquadramento da sua carreira especial demonstrava a
intenção do legislador de excepcionar e permitir tal exercício.
Assim, os pedidos que formalmente os médicos deveriam entregar junto das suas administrações eram obrigatória e sistematicamente autorizados a menos que a
administração provasse sobreposição de horários ou
dano para o interesse público.
A partir de agora serão sistematicamente negados já
que o artigo 28.º da Lei 12-A/2008 não deixa margem
para dúvidas de interpretação.
Vejamos o seu articulado:
Artigo 28.º
Acumulação com funções privadas
1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o
exercício de funções pode ser acumulado com o de
funções ou actividades privadas.
2. A título remunerado ou não, em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, não podem ser acumuladas, pelo trabalhador ou por interposta pessoa, funções
ou actividades privadas concorrentes ou similares
com as funções públicas desempenhadas e que com
estas sejam conflituantes.
3. Estão, designadamente, abrangidas pelo disposto no número anterior as funções ou actividades que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se
dirijam ao mesmo círculo de destinatários.
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A exclusividade não remunerada que resulta deste regime de incompatibilidade prejudica gravemente os médicos com prática liberal, o Serviço Nacional de Saúde e
os cidadãos portugueses, principalmente os mais
desfavorecidos.
Vejamos o que consubstancia esta opinião que assumo
por inteiro:
• A exclusividade resultante do regime de incompatibilidades agora preconizado na legislação é
uma deslealdade do Estado para com os médicos
que estruturaram a sua vida em torno da complementaridade entre 35 horas sem dedicação exclusiva no sector público e actividade remunerada privada, quer em clínicas e consultórios de sua
propriedade quer em trabalho avulso feito para
instituições do sector social, privado ou cooperativo. Ao serem confrontados com esta proibição na fase intermédia ou final da sua carreira,
serão forçados a sobreviver com as baixíssimas
remunerações que toda a vida aceitaram na certeza de as complementar com a actividade liberal. Viverão unicamente delas e sofrerão, nas suas
reformas, as consequências da imposição do Estado em que confiaram. Muitos serão forçados a
abandonar o Serviço Nacional de Saúde e viver
dos seu investimentos privados sujeitos à precarização que resulta de estes nunca terem sido
perspectivados como projecto de vida global e
de terem dedicado uma parte significativa (2/3)
do seu tempo de trabalho ao sector público.
• A exclusividade não remunerada resultante do regime de incompatibilidades agora preconizado na
legislação é uma ameaça aos médicos que confiaram no Estado e aceitaram trabalhar em dedicação
exclusiva. Com efeito, o regime mais benéfico em
termos salariais, extensão de horários e remuneração de horas extraordinárias inerentes à «dedicação exclusiva», foi consequência da necessidade de
atrair médicos para este regime, dada a sua liberdade de optar pelo regime de não exclusividade. Assim que todos os médicos estiverem impedidos por
força da «incompatibilidade» de exercer medicina
fora da instituição contratante nada justifica a manutenção do benefício financeiro e assistir-se-á a
um nivelamento salarial por baixo, tanto mais quanto a crise económica, o endividamento do país e a
sustentabilidade do sistema sempre o justificarão.
• A exclusividade não remunerada resultante do re-
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gime de incompatibilidades agora preconizado na
legislação é um atentado aos direitos dos médicos mais jovens e pactuar com tal situação por
parte dos mais velhos é uma violação do dever
de solidariedade entre gerações. Os médicos mais
jovens, impedidos desde o início de exercer qualquer actividade fora do seu local de trabalho substantivo (hospital, centro de saúde, etc.) nunca poderão construir uma alternativa de sua propriedade, estando sempre sujeitos ao assalariamento
e ao poder das administrações sejam elas públicas ou privadas. Se, no imediato, a carência de
médicos poderá garantir contratos com alguma
dignidade, em poucos anos, o recrutamento de
médicos estrangeiros, o aumento do numerus
clausus das Faculdades de Medicina e a livre circulação europeia, com uma Espanha altamente permissiva no reconhecimento de médicos, resultará num mercado de trabalho saturado e na degradação absoluta das condições de trabalho. A
ausência de alavancas de poder dos profissionais
levará à proletarização da medicina, à sua sujeição aos administradores e gestores, à degradação dos estímulos para a qualidade.
• A exclusividade não remunerada resultante do regime de incompatibilidades agora preconizado na
legislação, levará à destruição do Serviço Nacional de Saúde e porá em causa os direitos dos cidadãos mais desfavorecidos. Com efeito, da aplicação deste regime resultarão médicos exclusivamente assalariados sem alternativas de trabalho que não sejam os grandes empregadores –
públicos (hospitais SPA, EPE, mais ULS ou Agrupamentos de Centros de Saúde) ou privados (hospitais ou outras unidades de saúde propriedade
de entidades financeiras). A médio prazo assistirse-á a uma concentração dos meios de produção
médica, pois só os suficientemente grandes poderão disputar o mercado e empregar médicos a
tempo completo. Assistir-se-á a uma competição
pelos quadros de melhor qualidade ou diferenciação em nichos de mercado ou pelos que tenham
ganho notoriedade pública. Nessa competição,
dada a agilidade, ausência de regras de contrato e
disponibilidade de capital, o sector financeiro levará de vencida qualquer adversário, criando em
Portugal uma medicina a duas velocidades – um
sector público caritativo para os estratos sociais
de menores recursos e um sector privado para
aqueles que puderem dispor de um seguro de

EDITORIAL
saúde ou de capital suficiente para pagar o seu
tratamento. Este tipo de medicina que conhecemos em muitos países não é aquele que desejamos para Portugal, não é em definitivo aquele que
a nossa ética como médicos nos obriga.
• A exclusividade não remunerada resultante do regime de incompatibilidades agora preconizado na
legislação destrói as organizações médicas e com
isso os direitos dos cidadãos. É sabido que Portugal possui fortes organizações médicas – Ordem,
Sindicatos, Associações, que se criaram, estruturaram e sedimentaram ao longo do tempo. O
poder de influência na sociedade e de matização
da decisão política não é comparável ao que se
passa nos restantes países. Tal poder resulta de
um escrupuloso exercício não corporativo, mas
centrado na defesa dos cidadãos e dos seus direi-

tos. A intervenção pública dos médicos em defesa das populações vítimas de encerramentos desproporcionados de unidades de saúde, de obstáculos no acesso a medicação inovadora, de erros
políticos ou organizativos, só para lembrar as mais
recentes, resulta da disponibilidade de médicos
livres, independentes e não pressionáveis para assumir lideranças institucionais. Quando todos dependerem para a sua sobrevivência e da sua família dos humores do «patrão», o balanço típico da
sociedade humanista e democrática desaparecerá e o poder político ou do capital absolutista
prevalecerá sobre os valores.
Impedir esta situação é, assim,
um dever ético.
Convido todos a juntarem-se
neste combate.
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ORDEM DOS MÉDICOS
CONSULTORIA JURÍDICA DO CONSELHO REGIONAL DO SUL
E CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Parecer sobre Novo Regime Legal da Carreira
Médica – Acumulação de Funções
Foi solicitado a este Departamento a apreciação das consequências práticas da aprovação do diploma que define o regime legal da
carreira médica como carreira especial, prevista nos artigos 41.º e 101.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (define e regula os
regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas), concretamente no que
respeita aos seus artigos 35.º e 36.º, nas questões relativas à acumulação de funções.
O diploma em causa será aplicável aos médicos integrados na carreira especial médica cuja relação jurídica de emprego
público seja constituída por contrato de trabalho em funções públicas.
Para maior facilidade de explanação importa, antes de mais, transcrever o teor dos normativos em causa:
Artigo 35.º
Disposição final
1 - No prazo de 30 dias, a contar da data de entrada em vigor do presente decreto-lei são desencadeados os procedimentos de negociação dos
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho previstos no artigo 27º.
2 - Com início da vigência do instrumento de regulamentação colectiva previsto no n.° anterior cessa a aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º
324/99, de 18 de Agosto e no Decreto-Lei n.º 325/99 de 18 de Agosto, aos trabalhadores integrados na carreira médica.
3 – Em matéria de incompatibilidades, impedimentos e exercício de medicina liberal, é aplicável aos médicos integrados na carreira médica, o
disposto nos artigos 25.º e seguintes da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro.
4 – Ficam salvaguardadas, no prazo de 24 meses, as situações constituídas ou a constituir durante este prazo, ao abrigo
de:
a) Artigos 20.º a 22.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro;
b) Decreto-Lei n.º 324/99, de 18 de Agosto;
c) Decreto-Lei n.º 325/99, de 18 de Agosto;
d) Artigo 47 do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março.
Artigo 36.º
Norma revogatória
1 - São revogados os seguintes diplomas e disposições legais:
a) O Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, com excepção dos nºs 5 a 9 e 11 a 14 do artigo 24º e dos n.ºs 5 a 16 do artigo 31º os quais se mantêm
em vigor, na redacção que lhe foi dada pelo DL 44/2007 de 23 de Fevereiro, com as necessárias adaptações, na medida em que regulem
situações não previstas no presente Decreto-Lei e na medida em que não forem contrárias ao regime por ele estabelecido, até ao início da
vigência do instrumento de regulamentação colectiva de trabalho previsto no n.º 1 do artigo 35.º.
b) O Decreto-Lei n.º 198/97, de 2 de Agosto;
c) Os artigos 20.º a 22.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro.
Vejamos, ainda, o teor dos artigos 20.º a 22.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde:
Artigo 20.º
Incompatibilidades
1 - Aos profissionais dos quadros do SNS é permitido, nos termos da lei, o exercício de actividade privada, desde que dela não
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resultem, designadamente em virtude de contrato ou convenção, quaisquer responsabilidades do SNS pelos encargos correspondentes aos
cuidados prestados aos beneficiários.
2 - Em qualquer caso, o exercício de actividades exteriores depende sempre da compatibilidade de horário, do não comprometimento da isenção e imparcialidade do funcionário ou agente e da inexistência de prejuízo efectivo para o interesse
público.
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os médicos membros de órgãos máximos de gestão e de direcção de estabelecimentos e serviços
integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com excepção dos membros dos conselhos de administração das administrações regionais de
saúde, podem utilizar a faculdade conferida pelo n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, para o atendimento a doentes
privados e, bem assim, exercer a sua actividade profissional, de forma não regular e remunerada, no âmbito das especialidades e instituições
integradas nas seguintes redes:
a) Rede de prestação de cuidados de saúde, definida nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei
n.º 27/2002, de 8 de Novembro;
b) Rede de prestação de cuidados de saúde primários, definida nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1 de Abril;
c) Rede de cuidados de saúde continuados, definida nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 281/2003, de 8 de Novembro, quanto aos
estabelecimentos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do mesmo diploma.
4 - A faculdade a que se refere o número anterior depende de autorização a conceder por despacho do Ministro da Saúde, mediante
requerimento do interessado.
Artigo 21.º
Mobilidade profissional
1 - O Ministro da Saúde pode autorizar, com fundamento em razões de interesse público, que o pessoal com relação jurídica de emprego na
Administração Pública que confira a qualidade de funcionário ou agente seja contratado por entidades privadas pertencentes ao sistema de
saúde, sem perda de vínculo.
2 - A mobilidade de pessoal a que se refere o número anterior só pode efectuar-se por requisição ou licença sem vencimento.
3 - A requisição rege-se pelo estabelecido na lei para o pessoal com relação jurídica de emprego público.
4 - A licença sem vencimento rege-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto quanto às licenças de longa duração para o pessoal com
relação jurídica de emprego público, com as especificidades constantes do artigo seguinte.
Artigo 22.º
Licença sem vencimento
1 - A licença sem vencimento tem a duração máxima de 10 anos e termina, independentemente do prazo por que tenha sido concedida, logo
que cessem os pressupostos da sua concessão.
2 - No caso de a licença sem vencimento ser autorizada por período inferior a 10 anos, pode ser sucessivamente renovada até ao limite máximo
fixado.
3 - O tempo da licença sem vencimento releva para todos os efeitos legais, podendo o funcionário ou agente optar por continuar a efectuar
descontos para a aposentação ou reforma, sobrevivência e ADSE.
4 - A licença sem vencimento determina a abertura de vaga, podendo o funcionário reingressar na função pública na qualidade de excedente
no caso de preenchimento ou extinção do lugar.
Ainda com relevo para a questão que nos é colocada vejamos o que dispõe o artigo 10.º do D.L. 73/90:
Artigo 10.º
Acumulações e incompatibilidades
1 - Os médicos do Serviço Nacional de Saúde ficam sujeitos ao regime geral da função pública no que respeita às regras sobre incompatibilidades e acumulações com actividades ou cargos públicos ou privados.
2 - Aos médicos que tenham ingressado nos internatos complementares a partir de 1 de Janeiro de 1988 e venham a ser providos em lugares
de quadros do Serviço Nacional de Saúde é vedado o exercício de funções clínicas privadas fora das estruturas do mesmo serviço.
3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, aos médicos não referidos no número anterior é permitido o exercício de funções clínicas
fora das estruturas do mesmo serviço.
No que respeita ao previsto na Lei 12-A/2008, são ainda importantes os seguintes normativos, inseridos no capítulo II, sob a
epígrafe «garantias de imparcialidade»:
Artigo 25.º
Incompatibilidades e impedimentos
1 - A existência de incompatibilidades e de impedimentos contribui para garantir a imparcialidade no exercício de funções públicas.
2 - Sem prejuízo do disposto na Constituição, nos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo e em leis especiais, as
incompatibilidades e os impedimentos a que se encontram sujeitos os trabalhadores, independentemente da modalidade de constituição da
relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem funções, são os previstos no presente capítulo.
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Artigo 26.º
Incompatibilidade com outras funções
As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.
Artigo 27.º
Acumulação com outras funções públicas
1 - O exercício de funções pode ser acumulado com o de outras funções públicas quando estas não sejam remuneradas e haja na acumulação
manifesto interesse público.
(…)
Artigo 28.º
Acumulação com funções privadas
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o exercício de funções pode ser acumulado com o de funções ou
actividades privadas.
2 - A título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, não podem ser acumuladas, pelo trabalhador ou por
interposta pessoa, funções ou actividades privadas concorrentes ou similares com as funções públicas desempenhadas
e que com estas sejam conflituantes.
3 - Estão, designadamente, abrangidas pelo disposto no número anterior as funções ou actividades que, tendo conteúdo
idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao
mesmo círculo de destinatários.
4 - A título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, não podem ainda ser acumuladas, pelo trabalhador ou
por interposta pessoa, funções ou actividades privadas que:
a) Sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas;
b) Sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas;
c) Comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas;
d) Provoquem algum prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
Artigo 29.º
Autorização para acumulação de funções
1 - A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos 27.º e 28.º depende de autorização da entidade competente.
2 - Do requerimento a apresentar para o efeito deve constar a indicação:
a) Do local do exercício da função ou actividade a acumular;
b) Do horário em que ela se deve exercer;
c) Da remuneração a auferir, quando seja o caso;
d) Da natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e do respectivo conteúdo;
e) Das razões por que o requerente entende que a acumulação, conforme os casos, é de manifesto interesse público ou
não incorre no previsto nas alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo anterior;
f) Das razões por que o requerente entende não existir conflito com as funções desempenhadas, designadamente por a função
a acumular não revestir as características referidas nos n.os 2 e 3 e na alínea c) do n.º 4 do artigo anterior;
g) Do compromisso de cessação imediata da função ou actividade acumulada no caso de ocorrência superveniente de
conflito.
3 - Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob pena de cessação da comissão de serviço, nos termos do respectivo
estatuto, verificar da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar, em geral, a
estrita observância das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas.
Transcritos os preceitos relevantes determinemos, em concreto, as diferenças, no que respeita à acumulação de funções, entre o regime actualmente vigente e aquele que resultará do novo diploma.
Como se sabe, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, resulta que aos
médicos é permitido o exercício de funções clínicas fora das estruturas do mesmo serviço (vide Parecer deste Departamento de 2008.05.28, relativo ao Despacho de Incompatibilidades do Ministro Correia de Campos).
Com esta norma o legislador quis deixar bem claro que os médicos estão, por Lei, autorizados a acumular as funções
públicas com o exercício de funções clínicas privadas, sendo certo que essa acumulação não pode violar o regime geral das
incompatibilidades e acumulações.
De resto, a própria Lei de Bases da Saúde, publicada em 24 de Agosto de 1993 (depois do DL n.º 73/90, portanto), na sua Base XXXI,
esclarece o sentido do n.º 3 do mencionado artigo 10.º, sendo um contributo determinante para a sua correcta interpretação e para
a compreensão do pensamento do legislador.
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Com efeito, o n.º 3 da Base XXXI diz claramente que aos profissionais dos quadros do Serviço Nacional de Saúde é permitido
exercer a actividade privada, constando como limite o facto de essa actividade não poder resultar qualquer responsabilidade do
S.N.S. pelos encargos dela resultantes.
Ou seja, ao contrário do regime-regra da função pública, o legislador claramente diz, agora na Lei de Bases da Saúde, que os médicos
estão autorizados a exercer medicina privada.
No mesmo sentido, o Estatuto do SNS (publicado em 1993), no seu artigo 20.º vem «esclarecer» que a autorização dada pela lei não
é uma «carta branca», exigindo-se o cumprimento de certos e determinados requisitos, nunca referindo, no entanto, que teria de
ser autorizada essa acumulação.
Em suma, importa deixar bem claro que a Lei em vigor autoriza o exercício de actividades clínicas privadas, dispensando os médicos
de requerem essa autorização, mas não de cumprir com as limitações de qualquer acumulação de funções que, a final, visam evitar
o prejuízo do interesse público e o favorecimento da actividade privada.
Com a entrada em vigor do novo regime e atento o disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 35.º do Novo Regime da Carreira Médica,
ficará consagrado que todas as situações que estejam constituídas, relativas à acumulação de actividade pública e privada, se
manterão1, por um período de 24 meses.
Resulta, também, da citada alínea que, durante o mesmo período de 24 meses, poderão ser constituídas novas situações, ao abrigo
dos citados normativos.
A redacção dada a este n.º 4 do artigo 35.º é pouco clara e contraditória com o estabelecido no artigo 36.º.
Com efeito, ali se diz que ficam salvaguardadas, no prazo de 24 meses, as situações constituídas ou a constituir durante este prazo.
Todavia, atenta a revogação preconizada na alínea c) do n.º 1 do art.º 36 do Novo Regime, não se vê como será possível constituir
novas situações ao abrigo de normas que ficam revogadas.
Por outro lado se se admitir que a interpretação a fazer vai no sentido da revogação prevista no art.º 36.º apenas produzir efeitos
decorridos que sejam aqueles 24 meses, cabe questionar qual a situação aplicável a um médico que, no 23.º mês, opte pela
acumulação de funções. Os efeitos de tal opção apenas se produzirão durante um mês? E se a opção ocorrer no 24.º mês, não
produzirá, de todo, efeitos?
Sendo certo que a produção legislativa não deve dar lugar a actos inúteis, a formulação adoptada não nos parece correcta numa
perspectiva estritamente técnico-jurídica, pelo que a redacção do preceito em análise carece de aperfeiçoamento.
Certo é que, atento o n.º 3 do mencionado artigo 35.º do Novo Regime, passa a ser aplicável aos médicos que se encontrem
integrados na carreira o regime geral definido na Lei 12-A/2008, já acima transcrito.
Dito de outro modo, todos os médicos que sejam recrutados após a entrada em vigor deste Novo Regime, ficam
sujeitos a um horário de 35 horas semanais e obrigados, no caso de pretenderem exercer actividade clínica privada,
a requererem autorização para o efeito. E o mesmo ocorre com todos os demais médicos, já integrados na carreira que não
permaneçam em regime de exclusividade, nos termos previstos no art.º 32.º.
Ora, a referida autorização só será concedida se se entender que, embora similares, as funções privadas não são concorrentes e
conflituantes com as públicas e, bem assim, que não se dirigem ao mesmo círculo de destinatários.
A abrangência dos preceitos em análise pode motivar, em muitas situações, o indeferimento do pedido de acumulação, designadamente
quando se considerem determinadas especialidades cujo círculo de destinatários é tão restrito que não pode deixar de ser
coincidente.
Assim, seria importante que o legislador densificasse o conceito de «destinatários», pois genericamente e no que concerne a
funções clínicas toda a população é potencialmente destinatária de cuidados de saúde.
De notar que estamos perante uma opção explícita do legislador por este regime e não de uma decorrência automática do disposto
na Lei 12-A/2008.
Na verdade, como decorre do n.º 2 do artigo 25.º desta Lei, acima transcrito, o regime de incompatibilidades e acumulações ali
previsto pode ser afastado ou modificado por leis especiais.
A definição do novo regime legal das carreiras médicas é uma lei especial face à Lei 12-A/2008, que se caracteriza por ser uma lei
geral, pelo que não havia obstáculos jurídicos a que o legislador optasse por uma solução distinta, consonante com a Base XXXI da
Lei de Bases da Saúde.
Os Consultores Jurídicos
Paulo Sancho

Paula Quintas
2009-06-19

Não queremos deixar de chamar a atenção para o facto de, em reforço dos direitos
adquiridos pelas situações já constituídas, a redacção da alínea a) do n.º 4 do art.º 35.º
do Novo Regime, no que respeita a esta matéria específica da acumulação de funções,
deveria ter contemplado expressamente o n.º 3 do art.º 10.º do D.L. 73/90, por forma
a que não sejam criadas dúvidas de interpretação.
1
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ORDEM DOS MÉDICOS
CONSULTORIA JURÍDICA DO CONSELHO REGIONAL DO CENTRO

Parecer sobre incompatibilidades
Foi-nos solicitado que nos pronunciássemos sobre as duas seguintes questões:
1- à luz da legislação actualmente em vigor, nomeadamente a lei 12-A/2008, os médicos que desempenham funções
públicas sem exciusividade têm de pedir autorização para acumular com o exercício da medicina privada?
2- Os novos DL sobre carreiras médicas, já aprovados mas ainda não publicados, introduzem alguma modificação
substantiva na resposta à pergunta anterior?
Começamos por responder à segunda questão, por nos parecer que a mesma não necessita de grandes considerações,
pois que o próprio texto dos referidos diplomas responde directamente à questão.
Na verdade, o diploma que define o regime legal da carreira médica como carreira especial prevista nos arts. 41° e
101º da Lei 12-A/2008 mesmo em relação aos médicos integrados na carreira especial médica cuja relação jurídica de
emprego público seja constituída por contrato em funções públicas, estabelece no seu art. 35º, nº 3, que, em matéria
de incompatibilidade, impedimentos e exercício da medicina liberal Ihes é aplicavel o disposto nos arts. 25º e seguintes
da Lei 12-A/2008, estabelecendo um regime transitório de 24 meses para as situações constituídas ou a constituir
durante este prazo, em que Ihes é aplicável o disposto nos arts. 20º e 22º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
Dec. Lei 324/99, Dec. Lei 325/99 e 47º do Dec. Lei 73/90.
Assim, e por força da remissão feita neste artigo para a Lei 12-A/2008, o que interessa considerar - findo o prazo
transitório de 24 meses, - é o regime, fixado na Lei 12-A/2008, no que se reporta às incompatibiIidades.
E também o Dec. Lei que define o regime legal da carreira especial dos médicos nas entidades públicas e empresariais
e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privado, integrados no SNS, remete para o regime legal
da carreira das profissões de saúde, em acumulação com o regime legal do Código do Trabalho, para o regime disposto
em diplomas que definem o regime legal da carreira de profissão de saúde.
E igual remissão é feita em relação aos trabalhadores da ULSNA, EPE e das ULS.
Em consequência de tais remissões, teremos de considerar que todos os médicos cuja relação laboral seja estabelecida
com estas entidades estão sujeitos, designadamente no que toca a incompatibilidades, ao regime previsto na Lei 12- A/
2008.
Assjm, e em relação a todos eles, a questão das incompatibilidades terá de ser resolvida em função da interpretação
que se dê ao regime de incompatibilidades prevista na Lei 12-A/2008.
Ora, esta Lei começa por, no seu art. 25º, sujeitar ao regime de incompatibilidades previstas nos artigos seguintes todos
os trabalhadores que exerçam funções públicas, independentemente da modialidade da constituição da relação jurídica, do emprego público.
E, no seu art. 26º, estabelece o principio geral de que as funções públicas são exercidas em regime de exclusividade.
Mas nos seus artigos seguintes, estabelece excepções a esta regra.
E, assim, no, art. 27º, permite a acumulação com outras funções públicas, quando estas não sejam remuneradas e haja
na acumulação manisfesto interesse público.
Admitindo, porém, essa acumulação em relação a funções remuneradas, quando
Haja interesse público;
Se trate de:
- acividades exercidas por inerências;
- actividades de representação de órgãos ou serviço ou de ministérios;
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- participação em comissões ou grupos de trabalho;
- participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegias, neste caso para
fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;
- actividades de carácter ocasional e temporário que possam ser consideradas complemento da função;
- actividades docentes ou investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do governo
responsável pelas finanças, administração pública e educação ou ensino superior e que, sem prejuízo do cumprimento
da duração semanal do trabalhador, não se sobreponha, em mais de um terço ao horário inerente à função principal;
- realização de conferências, palestras, acções de formação de curta duração e outras actividades de idêntica natureza.
Por sua vez, o art. 27º da mesma lei permite o exercício de funções privadas em acumulação com funções públicas, mas
com restrições.
Assim, não podem ser acumuladas funções ou actividades privadas, remuneradas ou não, em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, quando, mesmo que exercidas por interposta pessoa sejam concorrentes, similares e
conflituantes com as funções públicas, encontrando-se nesta situação, designadamente, as funções ou actividades que,
tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou
habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.
E também não podem ser acumuladas funções privadas com a função pública:
- funções legalmente consideradas incomportáveis com as funções públicas;
- sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas;
- comprometam a isenção e imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas;
- provoquem algum prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente produzidos dos
cidadãos.
Assim, e como regra fundamental e primeira que se pode retirar destes normativos legais é a de que, em principio, os
trabalhadores que exerçam funções públicas - como seria o caso dos médicos integrados no Serviço nacional de
saúde, independentemente das organizações (hospitais EPE, ULSNA, EP ou ULS) - estão sujeitos ao regime da exclusividade de funções.
Tal regime, aliás, acaba por ser uma concretização do disposto no art. 269º da Constituição da República, ao estabelecer como regra para os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do Estado e outras entidades
públicas o princípio da exclusividade de funções públicas salvo nos casos expressamente admitidos por lei, ou, em
relação a actividades não públicas, remetendo para a lei as situações de incompatibilidades.
Sendo assim, como é, a regra a da exclusividade das funções públicas, apenas sendo admitidas as acumulações a título
excepcional com outras funções públicas ou privadas, bem se compreende que o legislador tenha criado mecanismos
para controlo das situações excepcionais de acumulações das várias adividades públicas e privadas.
E é por isso que a lei 12-A/2008 veio prever, no seu art. 29º, a necessidade de o interessado na acumulação apresentar
um pedido de autorização à entidade competente.
Este regime, como resulta do anteriormente referido, não viola a Constituição da República, antes como ele se conformando e sendo uma concretização do art. 269º da referida Constituição.
Por outro lado, não temos dúvidas em afirmar que é aplicável - e até só se justifica a sua aplicabilidade - aos médicos
que se encontram no regime da não exclusividade. É que os médicos que se encontram em regime de exclusividade,
pela própria natureza deste regime, não podem exercer funções privadas em acumulação com as funções públicas,
como já resulta do disposto no art. 9º, nº 4, do Dec. Lei 73/90.
Assim, seria uma manifesta contradição admitir, quanto aos médicos em regime de dedicação exclusiva, o exercício da
medicina, mesmo em regime de trabalho privado, em acumulação, mediante um pedido de autorização.
Sendo assim, e em conclusão, diremos que, em nosso entender,
- os médicos que desempenham funções públicas sem exclusividade têm de pedir autorização para acumular com o
exercício da medicina privada;
- os novos diplomas legais sobre as carreiras médicas não introduzem qualquer alteração substantiva a este regime.
Coimbra, 26 de Junho de 2009
O Consultor Jurídico,
Dr. Diamantino Marques Lopes
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ORDEM DOS MÉDICOS
CONSULTORIA JURÍDICA DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE

Parecer sobre projectos de diplomas
quanto às carreiras médicas
São dois os diplomas submetidos à nossa apreciação: o projecto de carreira médica para os médicos abrangidos por
contratos de trabalho em funções públicas e o projecto de carreira médica para os médicos contratados por contrato
de trabalho abrangido pelo Código do Trabalho (entidades públicas empresariais).
Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada de ambos os projectos, uma simples leitura de ambos os projectos,
desde logo, nos suscita algumas reticências.
Assim, e começando por analisar o projecto da carreira médica para os médicos abrangidos por contratos de trabalho
em funções públicas, cumpre salientar que, apesar de considerarmos globalmente positivo o teor do artigo 9º o certo
é que deste artigo resulta, ainda que indirectamente, uma noção de acto médico que deixa totalmente de fora as
actuações sob supervisão médica, bem como o ensino da Medicina.
Ainda quanto a este artigo 9º, no seu n.º 3, consideramos que é mais correcta uma redacção que saliente que o médico
mais do que coordenar, dirige a acção multidisciplinar.
Salientamos ainda que da alínea a) do n.º 1 do artigo 11º resulta uma ligação estreita entre as funções a desempenhar
pelo médico e a especialidade que possui. Isso significa que os médicos não especialistas ficam de fora das categorias
do artigo 8º, o que, de resto é reiterado pelo artigo 15º.
Este projecto (bem como o que se refere ao contrato de trabalho do Código do Trabalho), nada refere quanto ao
número de horas em serviço de urgência, quanto ao regime de permanência e ao número de horas suplementares (ou
extraordinárias).
Ainda e no que toca ao médico especialista em medicina geral e familiar não é, em qualquer um dos projectos, feita
qualquer referência — como a que consta do DL 73/90 — ao número de utentes por lista.
Da remissão que do artigo 35º n.º 3 deste projecto é feita para os artigos 25º e ss. do DL 12-A/2008 de 27 de
Fevereiro, resulta que o regime de incompatibilidades é o que resulta desta lei. Assim, e sendo de aplicar o artigo 28º
n.º 2 e 3 do DL 12-A/2008 isto irá permitir o entendimento de que não é possível autorizar a acumulação de funções
com o exercício privado da medicina. Na verdade o artigo 28º n.º 2 e 3 do DL 12-A/2008 determina que «a título
remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, não podem ser acumuladas, pelo trabalhador ou por
interposta pessoa, funções ou actividades privadas concorrentes ou similares com as funções públicas desempenhadas e que
com estas sejam conflituantes» e que «estão, designadamente, abrangidas pelo disposto no número anterior as funções ou
actividades que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma
permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários» (os sublinhados e realces são nossos).
Depois e ainda quanto a esta matéria não são ressalvadas as autorizações de acumulação de funções já concedidas o
que, por uma questão de certeza e segurança, deveria ser ressalvado.
No que toca ao projecto de diploma para os médicos das entidades públicas empresariais as nossas observações são,
com as devidas adaptações, idênticas, pois o diploma em tudo segue o projecto acabado de analisar.
Porto, 2009-06-17
A Advogada,
Inês Folhadela
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Em Leiria, debate sobre carreiras juntou
Pedro Nunes, Mário Jorge e Carlos Arroz

Bastonário contra recertificação

Carlos Arroz, Mário Jorge, Ana Barros, presidente do Conselho Distrital de
Leiria, Pedro Nunes e José Manuel Silva foram os nomes presentes na mesa de
um debate sobre carreiras médicas que decorreu em Leiria, no dia 26 de Março.A sala da sede local da OM encheu e, mesmo após o acordo entre sindicatos
e Ministério, vale a pena recordar o essencial das intervenções. Pedro Nunes,
mais uma vez, afirmou a sua oposição a qualquer processo de recertificação.
A primeira intervenção coube ao bastonário, que começou por assinalar a presença de tantos médicos. «É cada vez
mais difícil os médicos reunirem-se e é
difícil ver tantos colegas juntos. É sinal
que o tema é interessante», assinalou.
Pedro Nunes recordou, então, a actual

estrutura etária dos médicos e o ritmo
de formatura ao longo das décadas mais
recentes: «É evidente que do ponto de
vista da idade, os médicos dividem-se
em dois grupos: os que ainda estão para
chegar e os que estão quase a partir.
Há um grupo que não existe, porque

nos anos 90 o número de novos médicos formados, por ano, chegou a ser de
menos de 500. Para fazer uma comparação, nos anos 70 a média era de 2000
médicos, e agora voltamos ao caminho
que visa atingir este número».
O bastonário defendeu a seguir a diviRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2009
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O debate que decorreu na sede da OM, em Leiria, atraiu um número elevado de médicos

são de tarefas entre a Ordem e os sindicatos em matéria de negociação de
carreiras: «As Carreiras Médicas têm
duas importantes vertentes: uma que
é a profissional e que deve ser negociada pelos sindicatos. Mas há outra vertente que é a da formação e desenvolvimento profissional, que é feita ao longo da vida, e é esta vertente que tem
que ver com a Ordem dos Médicos, e
é aqui que intervêm os mais velhos».

Saúde portuguesa nos
rankings mundiais
A qualidade da saúde continua a ser
um desafio para a classe, relembrou
o presidente da OM: «Não seremos
atingidos pelos problemas desta época em termos profissionais, mas seremos atingidos na qualidade de doentes. A medicina em Portugal atingiu
um elevado desenvolvimento e um elevado patamar técnico. Excepto no
futebol, nenhuma outra actividade portuguesa atinge os rankings mundiais
como acontece com a saúde. Mas
nada disto é garantido! Nada disto tem
fundamento e tudo isto se pode perder a breve trecho. O grande desafio
é que esta geração não saia antes de
acabar a educação dos que ainda estão nas universidades. Quando esta
geração sair, já deixamos o terreno
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preparado para um desenvolvimento
permanente ao longo de toda a vida
profissional para os mais novos, que
serão liderados por algumas das pessoas aqui presentes. Mas, ou deixamos esse terreno já preparado, ou corremos o risco de, nós próprios e os
nossos concidadãos, virmos a pagar
um preço. É um enorme desafio
laboral que eu estou perfeitamente ciente que os sindicatos conseguirão assumir e também um desafio de qualidade que todos os médicos, através
da Ordem, conseguirão assumir.»

to e que nunca mais fiz, e não sou capaz de fazer. Há outras áreas dentro
da minha especialidade que hoje faço
muito melhor do que quando acabei
o internato. Portanto, um médico não
é recertificável».
Segundo o bastonário, em Portugal desenvolveram-se garantias de qualidade que devem preservar-se e, futuramente, devem ser demonstráveis. «Hoje
o desafio está em criar mecanismos de
demonstração desse desenvolvimento
profissional. Agora não podemos perder aquilo em que somos originais».

Não à recertificação

Preocupação de todos

Para Pedro Nunes, a recertificação não
é exequível: «Há em todos os países
europeus, neste momento, uma preocupação com a garantia da qualidade
da prática médica.Têm-se ensaiado inúmeras formas de garantir essa qualidade e aquilo que se chama normalmente a recertificação, e houve aqui
um pequeno país que soube como
fazê-lo. Mas chamo a atenção para uma
realidade, os médicos não são recertificáveis! Quando quero dar um exemplo a esse respeito, dou o meu! Se me
tentassem recertificar, eu não era
recertificável! Há áreas na oftalmologia que eu hoje não faço porque há
mais de 20 anos que deixei o interna-

A segunda intervenção coube ao presidente do Conselho Regional do Centro (CRC), que abordou a questão da
estruturação das carreiras decorrente
da formação. «A questão das carreiras
médicas une a todos e preocupa todos. Os mais novos com formação diferente, não reconhecem de imediato
a importância desta questão. Mas vão
perceber quando houver médicos a
mais. Este ano houve 1614 vagas nas
faculdades de medicina. E vamos ter
mais uma aberração, que é a oitava
faculdade de medicina, a formar mais
médicos para o desemprego. Este é um
curso de qualidade muito duvidosa,
com apenas quatro anos de período
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de formação. É inadmissível! Mas são
mais médicos que vão sair licenciados
e veremos qual terá de ser a nossa posição no presente e no futuro, porque
apesar da legislação impor à OM a sua
aceitação, há ainda muita coisa para ser
discutida», disse José Manuel Silva.
Fatalmente, dentro de alguns anos, a
concorrência vai deteriorar as condições de trabalho dos médicos, segundo o presidente do CRC: «De facto,
1614 médicos este ano, mais os colegas que estão no estrangeiro, mais a
oitava faculdade de medicina e outras
que estão a procurar constituir-se –
daqui a 10 anos os jovens vão ser confrontados com uma realidade completamente oposta à actual. E se, apesar
de tudo, actualmente têm contratos de
trabalho razoáveis, vão enfrentar uma
concorrência terrível, em que os contratos de trabalho vão deixar de ser
razoáveis e as condições de trabalho
vão ser muito complicadas. Na classe
política existe claramente o objectivo
de, através do emagrecimento do SNS,
chegar a uma situação que acontece
já com os médicos dentistas. Um sistema que impõe que estes profissionais
pratiquem actos gratuitos, salários mais
baixos. As imposições são de tal ordem que impossibilitam o exercício de
uma medicina dentária de qualidade.
Mais do que nunca, discutir Carreiras
Médicas e o acordo colectivo de trabalho, discutir avaliação de desempenho, são questões que estão relacionadas e é importante uma consonância entre a OM e os sindicatos. Nesta
matéria foi fundamental o acordo feito
em Fevereiro entre o Conselho Nacional Executivo e os sindicatos».

Jovens devem ser mais
activos
O Coordenador da Comissão Executiva da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) lançou um apelo à mobilização dos mais jovens: «Estes espaços de reflexão são importantes face
aos desafios». Mário Jorge pediu então
aos novos médicos que se ocupem dos
seus interesses, de um modo dinâmico, argumentando: «Alguns meses de-

Pedro Nunes: «Há em todos os países europeus,
neste momento, uma preocupação com a
garantia da qualidade da prática médica. Mas
chamo a atenção para uma realidade, os
médicos não são recertificáveis!
pois de ter começado a trabalhar e
porque vinha da direcção de estudantes da faculdade de medicina, participei na negociação do primeiro diploma das Carreiras Médicas 310/82,
como P1 e pelos Sindicatos Médicos
da Zona Sul. Esta participação é aquilo que nos possibilita entender mais
do que está em jogo, ter uma maior
compreensão dos problemas e ser um
factor de esclarecimento e de consciencialização dos colegas de trabalho, despertando-os para questões que têm
que ver com os seus interesses, alguns
deles dos mais elementares, a começar pela dignidade profissional e humana. Os colegas mais novos já sabem
o que esta questão representa e a verdade é que alguns podem ganhar mais
uns trocos, mas se virem bem a situação percebem que não podem passar
da categoria onde estão. Hoje colocam-se questões muito importantes
que exigem a participação cívica dos
colegas nestas acções de discussão e
reflexão».

O problema da contratação
colectiva
Para Mário Jorge, as alterações legislativas afectam todos os médicos, conforme defendeu: «Hoje a situação é mais
complexa do que foi discussão do diploma das Carreiras Médicas, o 310.
Era secretário de Estado Paulo Mendo
e o Ministro era o Luís Barbosa. Curiosamente também um Governo de
maioria absoluta, tal como é hoje».
O dirigente sindical advertiu que todos estão sujeitos às mudanças, «mesmo os mais velhos que se julgam protegidos destas alterações legislativas e
que já tiveram o primeiro choque com
as reformas. Consideravam uma questão de direitos adquiridos e intocável.
Mas já perceberam que não é assim.
Esta legislação geral da Administração
Pública e aquilo que pode vir a ser um
sucedâneo dela, no âmbito específico,
não deixa ninguém a coberto dos direitos adquiridos. Para os mais velhos
é duro, porque fizeram sacrifícios faRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2009
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José Manuel Silva:
«Não é fácil arranjar
colocação para 900
colegas que saem das
faculdades todos os
anos. Este ano o
número de vagas
aumentou para 1604.
zendo os seus descontos e quando
chegar a altura de usufruir olham e
vêem o fundo do prato. Temos um ditado que refere que só se dá valor às
coisas quando deixamos de as ter».
Ainda a propósito, o dirigente da
FNAM considerou: «Hoje é possível dizer que o percurso das nossas Carreiras Médicas foi de mérito e de grande
exemplo. Não há sistemas perfeitos,
mas as Carreiras Médicas têm grandes
definições e são globalmente consideradas. Elas foram instrumentos de garantia de execução profissional».

Contratação com dois
regimes
Para Carlos Arroz, que interveio a seguir, são os acordos colectivos de trabalho que definem as questões fulcrais
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das carreiras e o Governo não quer
pressionar os privados: «A situação das
carreiras sofreu uma alteração drástica em 2002, com o aparecimento dos
Hospitais SA. Com eles surgiu o sonho do gestor que funcionava numa
lógica de poupança que vigiava custos
e orçamentos. Esta nova lógica acabou
por se instalar e a verdade é que o
Governo não prescindiu desta experiência empresarial, mas prescindiu desta
enquanto serviço público. Esta visão
teve consequências. A criação dos SA
obrigou à criação de médicos que entravam para os serviços através de contratos individuais de trabalho, isto é,
passou a haver dois modelos. Com esta
nova reforma houve a possibilidade de
se voltar a reunificar o sistema, mas
houve uma lei que alterou o bom caminho da negociação».
A impossiblidade em unificar decorre
de uma falta de interesse do governo
socialista, segundo o secretário-geral
do SIM. «Na realidade o Governo não
está interessado em condicionar os
prestadores privados de saúde e
pressioná-los a colocarem nos seus serviços, médicos dentro do regime das
carreiras médicas», disse.
Para Carlos Arroz, a questão da formação na fase de carreira constitui um
ponto muito importante: «Aqui é necessário que os acordos colectivos de
trabalho se desenvolvam e é obrigatório por lei que a formação médica
e as condições foi afecta (em que modelos e modalidades), venha explicada. As modalidades de avaliação de
desempenho são obrigatórias e, se não
existirem, os médicos ficam condenados a estar no mesmo patamar remuneratório anos a fio. A avaliação
de desempenho nada tem que ver com
a categoria, nem com concursos. Os
médicos vão ter que ter uma carreira
especial e vão ter pelo menos três categorias de carreiras dependendo da
sua complexidade formativa».

Ensino pode perder
qualidade
Este dirigente sindical considerou ainda que a qualidade do ensino podia estar

em causa com a saída dos médicos diferenciados dos hospitais. «Estamos preocupados. Não em relação ao desemprego, que ainda não existe. Mas a verdade é que não sabemos a evolução
demográfica do país, nem as suas necessidades na área da saúde. Apontamos para a necessidade de haver mais
médicos. A população vai ficar mais envelhecida do que é hoje e é lógico que
seja necessário uma maior intervenção
médica. Em 2017 vai haver muitos médicos a reformarem-se e a necessidade
de recursos médicos não me levam a
que me preocupe com o desemprego.
Mas estamos a atingir limites formativos
a nível dos hospitais. Os médicos diferenciados saem a um ritmo intenso. Só
no ano passado cerca de 630 foram
exonerados. Ora, com esta realidade, a
qualidade do ensino será atingida e
pode ser posta em causa», considerou.

Quase 50 mil médicos em
30 anos
José Manuel Silva, por seu turno, está
apreensivo com o número de colegas que
saem anualmente das faculdades. O presidente do conselho regional do Centro
antecipa um eventual cenário com alguma complexidade: «Não é fácil arranjar
colocação para 900 colegas que saem das
faculdades todos os anos. Este ano o número de vagas aumentou para 1604. Será
difícil colocá-los a todos nas especialidades. Isto sem contarmos com os que vêm
de fora. Se fizermos contas, em 30 anos
vão formar-se 48 mil médicos. Rapidamente vamos chegar aos 60 mil médicos, isto sem contar com os que vão sair
da Faculdade do Algarve e os que vêm
do estrangeiro. Os jovens de hoje vão
ser atingidos na faixa dos 50 anos, nessa
altura vão deparar-se com uma enchente de jovens médicos formados, que vão
competir com eles. Não sei o que faremos com eles, talvez pretendam exportálos para Cuba, Angola, Uruguai… Enfim, esta é uma nova realidade que merece reflexão. O que eu digo é que 1614
é um número irreal para entrar anualmente nas faculdades de medicina.Acredito que dentro de toda esta complexidade, tudo vai correr pelo melhor».
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Exclusividade entrou no debate

Distinção radical entre público
e privado acabaria com o SNS
O debate que se seguiu à intervenções foi muito
participado e os presentes manifestaram as suas
preocupações e colocaram questões. Mário Jorge
abordou a questão da exclusividade e disse mesmo que seria a morte do SNS.
Um dos médicos presentes, José Luís
Brandão, começou por comentar a
questão do número de médicos. «Diziam que entre 2015 e 2020 haveria
défice de médicos, com mais clínicos
a reformar-se do que a entrar no sistema. Os que se reformam são quase
todos dos Cuidados Primários. O que
vai acontecer é que, de um dia para
o outro, em 2017 e 2018, os centros
de saúde vão ficar vazios. Acredito
que a partir de 2020 a situação se
inverta».
Por seu turno, o bastonário considerou: «Tem havido maior abertura no
número de vagas para Medicina Geral. Na Medicina Geral Familiar não há
evolução ao longo do tempo. Houve
uma grande contenção na década de
90 e depois subiu outra vez para números iguais aos da década de 70».
Quanto à Universidade do Algarve, Pedro Nunes disse que «não pode ser uma
preocupação...estamos a falar de 32
médicos! O cerne desta questão é que
medicina continua a ser um curso atractivo porque tem emprego garantido. Os
jovens hoje em dia ganham 500 ou 600
euros... a enfermagem era alternativa, mas
hoje já não é! Em 2005 havia 45 mil
enfermeiros. Hoje temos 54 mil. Em quatro anos aumentaram 20 por cento por
causa das escolas privadas. Por outro
lado, o Estado reduz a contratação.
Logo há défice de emprego».

Ainda segundo o bastonário, «no Algarve candidataram-se mil alunos para
32 vagas e é preciso não esquecer que
este curso está virado para pessoas que
já têm uma outra licenciatura. Isto dá
uma noção sociológica. Ainda não há
percepção de desemprego na medicina. Tinha que haver uma política organizada de recursos humanos. Os médicos fazem muitos serviços que não deviam. Todos nós já transportámos doentes pelos hospitais, radiografias... e isto
é desperdiçar recursos. É que um médico é o que ele ganha, mas também o
que ele gasta. Estamos a formar 1100
jovens por ano. Daqui a cinco ou 10
anos reduzem para 700 ou 800. Se os
mais velhos não permanecerem nos serviços, não há capacidade de formação
e esta é mais uma razão para o desenvolvimento das Carreiras Médicas. Se
assim não for, o SNS está em causa. Esta
é uma questão muito complexa. Acredito que serão feitos ajustamentos – daqui a três ou quatro anos reduzem o
número de vagas, mas depois reduzem
em excesso como já é costume.»

Não é possível proletarizar
a medicina
O presidente do CRC comentou que
o objectivo dessas reduções dos números de vagas «é o de proletarizar a
medicina como fizeram com os enfer-

Mário Jorge:
«Se alguém vier com
linguagem radical
de total distinção
do serviço público
e privado acabaria
imediatamente com
o SNS»
meiros», levando o bastonário da OM
a corroborar: «Isso é uma táctica, mas
na medicina isso não resulta. O mesmo foi feito em Espanha, que actualmente tem carência de médicos.Tinha
36 faculdades a produzir médicos. O
que aconteceu é que esse excesso canalizou médicos para outras profissões
que nada tinham que ver com a medicina, e outros saíram do país. Espanha
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2009
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tura de efectivos e o problema é que,
num período destes, não é possível fazer separação de sectores. Isto conduz
à desnatização do SNS. Os colegas
indiferenciados saem porque ganham
mais no privado que no público. Numa
situação de carência de médicos uma
política que proíba a existência desta
premissa, seria o suicídio do SNS».
O dirigente da FNAM rematou então
esta ideia: «Até digo mais, se alguém
vier com linguagem radical de total
distinção do serviço público e privado
acabaria imediatamente com o SNS».

OM quer evolução pelas carreiras

Carlos Arroz:
«Em 2017 vai haver
muitos médicos
a reformarem-se
e a necessidade
de recursos médicos
não me levam a que
me preocupe com
o desemprego»
viu-se sem médicos. Actualmente é um
dos locais preferidos para a localização de médicos polacos!»
Durante o debate, Mário Jorge, dirigente da FNAM, evocou ainda a temática
da acumulação de funções pelos médicos: «É reconhecido aos médicos acumular funções com o serviço público e
o privado. Partindo do princípio de que
todos os funcionários públicos estão em
regime de exclusividade, isto não faz
sentido. Havia determinadas áreas especiais, no caso dos médicos que remetiam para diplomas específicos, mas
não há a salvaguarda desta premissa.
Nós temos uma pirâmide etária
envelhecida que vai produzir uma rup-
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Pedro Nunes abordou depois os internatos: «Cada um tem uma especificidade, isto é, cada internato tem um programa de formação que é uma portaria. Sempre que é necessário fazer alguma alteração ao esquema de formação (pode ser um ajustamento relativo ao horário!), é preciso alterar a portaria! Ora esta deve ser uma possibilidade da OM. O que é técnico tem de
ser da responsabilidade da entidade reguladora. A OM deve ser, enquanto
entidade reguladora, capaz de proceder a essas alterações. Nós tínhamos
definido na lei a existência de três carreiras médicas e todas as outras especialidades estavam dentro de um grupo, pelo simples facto de trabalharem
num edifício. Esta é matéria de debate
dos sindicatos. Para a Ordem é importante garantir a evolução pelas carreiras. Na altura em que todos os médicos eram funcionários públicos, a evolução era garantida pelas carreiras. Mas
agora, com o aparecimento dos hospitais SA, hospitais privados, parcerias e
etc. deixou de haver consonância entre evolução laboral e evolução técnica. Não nos podemos esquecer que
funciona muito a lógica do gestor. Um
bom gestor é-o em qualquer lado e,
quando acredita no seu trabalho, é
natural que queira aplicar a sua estratégia. Luís Filipe Pereira e Correia de
Campos são dois exemplos – a questão das carreiras médicas era um obstáculo para eles, mas a verdade é que

tem de haver um estímulo de evolução técnico-científica. A OM está de
acordo com os sindicatos nesta matéria: não vamos permitir que a evolução do desempenho tenha a ver com
a evolução técnica científica, senão o
grau dependia do número de consultas que fazemos».

Formadores
Ana Cristina David interveio para fazer uma pergunta muito objectiva:
«Quem é que tem qualificação para
dar formação aos internos?».
Pedro Nunes respondeu que «isso está
definido pela OM, pelo Colégio de Medicina Geral e Familiar, por exemplo,
que acredita individualmente os médicos para darem formação.Tentámos fazer o mesmo na medicina hospitalar,
mas não fomos bem sucedidos. Existem regras que estão definidas e que
têm de ser respeitadas. No hospital, por
exemplo, é o serviço que é acreditado.
O que deve ser avaliado é a qualidade
do serviço do médico e não o trabalho atomístico. Essa é a responsabilidade dos colégios que têm de definir
trajectos, diferentes consoante a especialidade. Esta decisão tem de partir
de onde há poder. Nós partimos de
uma situação onde não havia qualquer
interesse por parte do Estado em fazer esta distinção. Entretanto abriu-se
uma janela de oportunidades quando
apareceu um ministro que achou que
havia algum interesse. Tornou-se visível que era vantajoso para nós, que
houvesse esta parceria entre todos os
interessados, desta vez com o Estado
englobado. Daí ter aparecido um documento de qualificação e outro de carreiras em termos salariais. Corresponde ao que tínhamos pensado, há um
entendimento entre a Ordem e os sindicatos mas pensámos que podia ainda ser melhor: integrámos tudo num
único documento de carreiras, para
que um dia mais tarde não haja vontade de um ministro de efectiva mudança salarial e responsabilidade de carreiras e para que seja uma arma para
os sindicatos, na temática da contratação colectiva.»

E N T R E V I S TA
João de Deus eleito
presidente da AEMH
Participação dos médicos na gestão dos hospitais
vai ser o grande tema do mandato
No passado dia 9 de Maio, João de Deus foi eleito presidente da Associação
Europeia de Médicos Hospitalares (AEMH) e, em Janeiro próximo, assumirá
as funções por um período de três anos. O futuro presidente salienta a importância de haver dirigentes portugueses no contexto europeu e sublinha a
intervenção da OM no mesmo âmbito.
Revista da Ordem dos Médicos
– Foi eleito presidente da AEMH, o que é
que isso representa?
João de Deus – A Associação Europeia dos Médicos Hospitalares (AEMH)
é uma associação que representa quase duas dezenas de organizações de
diferentes países da Europa, tendo
como objectivos estudar toda a orgânica hospitalar, condições de trabalho
dos médicos hospitalares, organização
hospitalar e todos os temas que se relacionam com o envolvimento dos hospitais nos serviços nacionais de saúde.
A eleição para presidente é uma eleição importante para Portugal, numa
altura em que se discute, na Europa,
como é que as organizações médicas
europeias vão falar, comunicar e transmitir os seus pontos de vista junto da
Comissão Europeia. Esta eleição torna
mais influente a posição portuguesa
junto da própria Comissão Europeia no
que diz respeito a temas que são importantes para os médicos e, no caso
concreto, para os médicos hospitalares.
ROM – No contexto português actual é
também importante que haja um dirigente português a dirigir a AEMH?
JD – É porque há temas que quero
discutir na AEMH e que são importantes para o contexto português, como

a privatização dos hospitais, a acreditação dos hospitais, condições de trabalho dos médicos hospitalares e fundamentalmente aquele que, para mim,
neste momento, é o mais importante e
há-de ser o tema da nossa conferência, que é o envolvimento dos médicos na gestão hospitalar. Actualmente,
é um tema fundamental e é importante que os médicos portugueses percebam a importância de se envolverem
na gestão de unidades de saúde; não é
por acaso que há uns anos se implementou o curso de pós-graduação em
gestão de unidades de saúde; exactamente porque é uma mais-valia para
os hospitais, para os doentes e para os
próprios médicos haver colegas envolvidos na gestão hospitalar.
ROM – Como pretende lançar essa discussão?
JD – Vou lançar essa discussão no panorama da AEMH. Vamos realizar uma
conferência para o ano sobre este tema
e um documento que será elaborado
a partir daí vai ser depois comunicado
a outras organizações médicas europeias sobre as conclusões a que nós
chegámos. No contexto europeu, iremos explicar às outras organizações
qual a importância e mais-valia que traz
o envolvimento dos médicos aqui e

explicar à própria Comissão Europeia
que não pode esquecer os médicos em
termos de experiência porque isso traz
sempre valor acrescentado ter os médicos à frente das unidades de saúde.
ROM – Nos outros países europeus o
panorama é muito diferente do nosso?
JD – É variável de país para país. Há
países em que os médicos assumem
quase sempre a liderança das unidades hospitalares; há países em que essa
liderança é feita por gestores e não por
médicos. O que constatamos é que nos
sítios onde há uma liderança médica,
há benefícios para todos: aos médicos,
aos doentes, ao próprio sistema, porque as decisões são tomadas numa
base de segurança dos doentes, de diminuir o risco em termos da actividade médica. Quando as decisões são
tomadas nesta base há benefícios para
todos, incluindo os doentes.
ROM – Quanto tempo vai estar como
presidente da AEMH?
JD – O mandato vai ser por três anos, a
partir de Janeiro de 2010. Ou seja, durante três anos serei presidente da AEMH.
ROM – Qual a importância da intervenção da Ordem dos Médicos (OM) neste
contexto?
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JD – Neste momento o importante é
que a OM portuguesa assuma, nas organizações médicas europeias, posições de relevo. Dou como exemplo o
trabalho que foi feito pelas organizações médicas europeias – algumas lideradas por portugueses – no trabalho que foi feito relativamente à
directiva do centro de trabalho.
Como sabemos, a directiva do centro
de trabalho vivia coisas muito complicadas, nomeadamente considerar
como tempo inactivo o tempo em que
os médicos estavam no hospital e não
estavam a ver doentes; isso não era
considerado tempo de trabalho em
termos de horários e remuneratórios,
e foram as organizações médicas
europeias, a AEMH, que se debateram
e falaram com os deputados do Parlamento Europeu. Neste sentido, conseguimos que fosse reprovada a pro-

posta da Comissão Europeia que previa esse tempo inactivo e um horário
de trabalho muito superior do que
aquele que é o limite das 48 horas e
previa também que não houvesse um
tempo de repouso a seguir a um serviço de urgência. Tudo isso foi reprovado e continua em vigor o que estava, incluindo o tempo de repouso a
seguir a um serviço de urgência. Como sabemos, instala-se uma fadiga nos
médicos após um longo período de
trabalho que equivale a um grau de
alcoolemia bastante grande e as condições em que os médicos vão exercer a actividade após esse período de
urgência não são as melhores. Tudo
isso fazia parte da directiva europeia,
que foi reprovada. Foi um trabalho importante das organizações médicas
europeias, algumas das quais lideradas por colegas portugueses.

João de Deus
Presidente da AEMH

O que é a AEMH?
A Associação Europeia de Médicos Hospitalares (AEMH) representa os especialistas hospitalares e recaem no seu
âmbito questões que se relacionam com as condições de desempenho profissional, carreiras médicas, entre outros.
Tem diversos grupos de trabalho, nomeadamente em áreas como a gestão do risco, educação médica contínua,
telemedicina, participação dos médicos na gestão hospitalar e protecção de dados.

Questionário para o Estudo da Saúde
dos Médicos Portugueses
Pede-se a colaboração de todos os Colegas no Questionário para o Estudo da Saúde dos Médicos Portugueses que foi publicado na edição de Maio da ROM e que pretende reunir dados que caracterizem a
saúde do nosso grupo profissional. Comprovada a capacidade do Sector Saúde e dos Profissionais da Saúde para
prevenir, diagnosticar, e curar as doenças dos seus pacientes, é importante conhecer o interesse, o saber e o poder
dos médicos e a forma como usam estas capacidades para se manterem activos e saudáveis e, também, para zelar
pela manutenção e promoção da saúde dos cidadãos, para além de os tratar e curar quando estão doentes.
Em Portugal a Saúde dos Médicos não tem sido objecto de muitos estudos. Sabe-se que estão expostos a níveis
elevados de stresse e a outros factores de risco relacionados com as exigências e organização do trabalho, e com
factores biológicos, químicos e físicos; diz-se que nem sempre se preocupam e cuidam bem da sua própria saúde. Mas
esta informação advém de estudos e dados segmentados, a grande parte dos quais colhidos de bibliografia estrangeira.
A Ordem dos Médicos e a Direcção Geral da Saúde consideram o Estudo relevante e de grande interesse e
solicitam a colaboração de todos os Colegas. O anonimato das respostas está garantido.
Destaque as páginas centrais da revista de Maio, preencha o questionário e envie-nos através do envelope RSF que
está incluído nessa edição da revista da Ordem dos Médicos.
Colabore neste Estudo que vai permitir conhecermos mais sobre nós.
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Bernardo Bollen Pinto

O PWG conquistou uma posição muito
importante no cenário político europeu
Licenciado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
da Universidade do Porto, Bernardo Bollen Pinto começou o seu envolvimento
no associativismo na Direcção da Associação de Estudantes dessa instituição
onde exerceu funções durante dois mandatos. Membro do Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos desde 2006, tem-se dedicado
essencialmente às questões relacionadas com os Internatos Médicos e com a
representação internacional no âmbito do Permanent Working Group of
European Junior Doctors (PWG). Uma postura pró-activa e empenhada desde a primeira reunião no PWG levou a que em Novembro de 2007 fosse
eleito representante do PWG no Multidisciplinary Joint Committee of Intensive
Care Medicine na European Union of Medical Specialists e Chairperson do
Postgraduate Medical Training Subcommittee e que, em 2009, fosse eleito para
a presidência do PWG.
«Consolidar a imagem e força do grupo junto dos médicos júnior, das outras OMEs e aumentar o poder de influência junto das instituições europeias» são alguns dos objectivos desta
direcção, que tomará posse no último
trimestre deste ano.
Revista da Ordem dos Médicos
– Qual o percurso da delegação portuguesa no PWG?
Bernardo Bollen Pinto – A delegação Portuguesa ao Permanent Working
Group of European Junior Doctors
(PWG) tem desde há vários anos um
papel muito activo na instituição. Este
tornou-se particularmente relevante
quando Portugal assumiu a presidência do PWG em 2005 com Rui Guimarães, com os portugueses a liderar mui-

tos dos mais importantes projectos e
a colaborar de perto com a presidência na organização das reuniões. De
salientar:
- os projectos ligados a formação médica [Visitations do Postgraduate Medical Traininig (PGT) Centres, Competence Based Learning in PGT, PGT in
Private health Care facilities] e a coordenação do Postgraduate Medical
Training Subcommitte (PGT SC) (desde Novembro de 2007);
- Directiva Europeia do Tempo de Trabalho (DETT);
- Medical Manpower Survey – um estudo que irá analisar as características demográficas e profissionais dos
médicos na Europa;
- Euromedmobility – o grande projecto do PWG e da European Medical

Students Association (EMSA) para a
promoção da mobilidade de estudantes de medicina e jovens médicos na
Europa.
ROM – Como decorreu a eleição para o
PWG e de que forma analisa os resultados obtidos?
BBP – Com a anterior Presidência do
PWG a pertencer a Portugal, inicialmente não nos pareceu sensato avançar novamente para a liderança do grupo. No entanto, durante a última reunião tornou se claro que a única maneira de assegurar a independência do
PWG das outras Organizações Médicas Europeias (OMEs), e assim eficazmente continuar o desenvolvimento
dos projectos em curso e a defesa dos
interesses dos médicos em treino na
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2009
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Europa, era mesmo avançar com uma
candidatura.
Foi tentada uma solução de consenso
com uma candidatura conjunta de Portugal e Alemanha. Algumas das ideias
eram semelhantes e acima de tudo as
áreas de excelência dos candidatos (eu
na Educação Médica e o Andreas numa
vertente mais politica) completavamse. Mas rapidamente percebemos que
o Plenário não aceitava esta solução,
preferindo a eleição de um dos candidatos. Foi salientado ainda que a existência de duas candidaturas só fortalecia a organização. Portugal venceu
com 11 votos contra 8 o que penso
que foi um resultado muito positivo e
que nos dá toda a força e legitimidade
para seguir em frente com o nosso projecto. Isto foi bem visível nas horas
após a votação em que se vivia um
ambiente de unidade e esperança entre os membros. Imediatamente, convidei o candidato alemão a integrar a
nova equipa pois entendo que é fundamental agarrar todos os bons contributos válidos para a organização.
Não fazia sentido afastar o Andreas da
possibilidade de contribuir com o seu
conhecimento e experiência.

ROM – Que objectivos tem para este
mandato enquanto presidente do PWG?
BBP – A equipa que fará parte do Executive Committee será constituída por
Sérgio Chacim (PT,Treasurer), Andreas
Botzlar (DE, Secretary General), Luís
Monteiro (PT, New Technologies Officer) e por mim. A estes juntam-se os
Chairperson dos Subcommittes de
Postgraduate Training, EU/EEA e Medical Workforce, eleitos anualmente. No
decorrer do próximo mês elaboraremos em conjunto um plano estratégico para os três anos do mandato. As
linhas mestras que vou propor ao grupo são: Desenvolvimento de projectos
nas áreas da Educação Médica, mobilidade e directiva europeia do tempo
de trabalho; Mantendo sempre a independência do PWG como um valor
intocável, consolidar a imagem e força
do grupo junto dos médicos júnior, das
outras OMEs e aumentar o poder de
influência directamente junto das instituições europeias, de modo a que os
projectos e recomendações de facto
influenciem as condições de trabalho
dos médicos em treino na Europa; Continuar a política de expansão de membros – que nos últimos quatro anos
cresceu de 18 para 26.
ROM – Como enquadra a importância do PWG ao nível da Comissão Europeia e das outras
organizações médicas internacionais?
BBP – Nos últimos anos
o PWG cresceu e hoje, 30
anos após a sua criação, é
a organização europeia
que representa 300.000 jovens médicos de 30 países,
que conquistou uma posição
muito importante no cenário político e organizacional
europeu.
Como disse na pergunta anterior consideramos intocável
a independência do
PWG. A maioria
das OMEs conseguem definir
a sua área de
expertise:
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Standing Committe of European Doctors (CPME) para a ética e assuntos mais
políticos, European Union of Medical
Specialists (UEMS) para o treino pósgraduado e CME/CPD, European Union
of General Practitioners (UEMO) para
a Medicina Geral e Familiar ou a
European Federation of Salaried Doctors (FEMS) para as questões laborais.
Mas o PWG tem a obrigação de reflectir, elaborar projectos e defender os interesses dos médicos em treino em todas as áreas. E este objectivo só será
alcançado enquanto nos mantivermos
independentes. No entanto, temos claro que e fundamental melhorar a comunicação e o trabalho conjunto de
todas as OMEs de modo a que os interesses comuns (os interesses gerais dos
médicos) sejam mais eficazmente defendidos junto dos policy makers na Comissão e no Parlamento. Num passado recente já demos mostra de que isto e
possível. São exemplos o trabalho desenvolvido junto do Parlamento Europeu sobre a DETT e vários projectos
no âmbito do PGT. Em resumo, há projectos em que vamos ter uma relação
directa com a Comissão (aliás já o fazemos actualmente) mas queremos que
os interesses globais dos médicos sejam tratados através de uma só voz mais
forte e eficaz.
ROM – Em seu entender, que papel desempenha o PWG na defesa prática dos
interesses dos médicos internos?
BBP – Este é um aspecto que queremos melhorar neste mandato e estamos
a estudar modos de o fazer porque sentimos que o trabalho desenvolvido no
PWG nem sempre alcança a prática
diária do jovem médico. Por vezes, pode parecer que o trabalho desenvolvido tem pouco interesse prático. Mas
se pensarem que em 17 de Dezembro
último poderia ter passado no Parlamento Europeu uma revisão da DETT
que não considerava tempo de trabalho o tempo sem actividade passado
no local de trabalho, bem podem perceber a dimensão da organização e o
tipo de preocupações mais gerais.
A primeira coisa a fazer e ouvir os nossos membros, sobretudo os problemas
que os médicos em formação na Euro-
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pa enfrentam. Em todas as reuniões do
PWG há uma roda pela mesa em que
são apresentados oralmente os National
Interin Reports.Após a identificação dos
problemas temos essencialmente duas
formas de agir: elaborar policies (sobretudo na área da educação médica) e
trabalhar junto das outras OMEs com
vista a aconselhar e influenciar os policy
makers. Tem ainda que haver um papel
activo muito importante das organizações nacionais que fazem parte do PWG
em levarem o nosso trabalho de volta
aos médicos que representam.
ROM – Que grupos de trabalho existem
neste momento no PWG e quais os assuntos que estão na vossa ordem do dia?

BBP – O PWG tem 4 Subcommittes:
Postgraduate Training, EU/EEA, Medical
Workforce e Economy. Dentro destes
ou no âmbito do plenário formam-se
por vezes pequenos grupos de trabalho com funções específicas. Os grandes projectos actualmente em curso são:
- Ensino Baseado em Competências no
PGT, impacto da Telemedicina no PGT,
ensino de liderança a médicos júnior,
Exames europeus, impacto da semana
de 48horas da EWTD no PGT;
- Gender Imbalence, questões médicolegais durante o PGT;
- Medical Manpower Survey: estudo da
demografia médica europeia;
- Euromedmobility: promoção da mo-

bilidade de estudantes de medicina e
médicos em treino;
Agradeço a oportunidade que a ROM
me concedeu de divulgar o PWG através desta entrevista.
Valorizamos todos os momentos de partilha com os médicos portugueses sobre o caminho já percorrido e sobretudo sobre a nossa visão para o futuro em
que novos desafios já se avizinham.
E como o PWG é de e para os médicos internos, fica aqui o convite para
visitarem o site do PWG em http://
www.juniordoctors.eu e o repto para
nos enviarem sugestões através, nomeadamente, do email:
president@juniordoctors.eu
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Rui Guimarães

Hoje ninguém arrisca fazer uma
lista que não inclua jovens médicos
Rui Guimarães esteve à frente do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI)
durante os últimos seis anos (e na presidência do PWG desde 2005). De saída
deste órgão consultivo da OM, Rui Guimarães concedeu à ROM uma entrevista onde faz o balanço do trabalho desenvolvido. Define o mandato que termina
como tendo sido «marcado por documentos de trabalho estruturantes para o
que é hoje o internato médico», realça as muitas vitórias de que se orgulha
mas sem deixar de lamentar «as crises cíclicas com os malfadados concursos»
que, muitas vezes, «desviaram-nos de reflexões de base importantes para o
país». Como principal motivo de regozijo refere a notoriedade que o CNMI
tem hoje em dia, relembrando como nem jornalistas, nem ministros pareciam
saber muito bem o que era o Conselho Nacional do Médico Interno quando
iniciou o seu primeiro mandato e acrescentando «mesmo no seio da própria
OM, o CNMI subiu claramente de visibilidade e influência».
Revista da Ordem dos Médicos
– Como caracteriza o mandato que agora termina?
Rui Guimarães – Intenso. Marcado por
períodos de grande azáfama, normalmente associados às confusões criadas pela
ACSS, ex-Secretaria-Geral do Ministério
da Saúde. Foi necessário muitas vezes
um autêntico gabinete de gestão de crise para fazer face aos atropelos, nomeadamente, na organização dos concursos
da especialidade. Mandato de muitas
batalhas e anseios, repleto de emoções
fortes impróprias para cardíacos. Foram
experienciadas situações verdadeiramente delicadas a apelar à melhor diplomacia e jogo de cintura. Marcado por várias reuniões decisivas, por documentos
de trabalho estruturantes para o que é
hoje o internato médico.
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ROM – Viram passar muitos titulares das
pastas do Ministério...
RG – Passaram por nós três Ministros
da Saúde, quatro Secretários de Estado, um Secretário-geral, dois Presidentes da ACSS e, não menos importante,
dois Bastonários.
O trabalho realizado e as vitórias
conseguidas durante este mandato
ultrapassam os 18 elementos do
CNMI e estendem-se a toda uma rede
de jovens médicos que à sua volta
foi criada; esta rede foi estabelecida
através de grupos de trabalho, elementos de ligação aos colégios da
especialidade, e pelo nosso fórum do
médico interno.
Este grupo alargado permitiu trabalhar com novos colegas disponíveis
para estas lutas e funcionou como

uma escola de quadros que espero
que possa permitir uma continuada
renovação da Ordem dos Médicos,
situação esta, que não se verificava
até aqui. Esta foi, aliás, uma aposta
incessante desde o início para que o
trabalho desenvolvido não tivesse
sido em vão.
No final, olho para trás, muito satisfeito por ter conseguido liderar um
grupo muito bom, orgulhoso do trabalho desenvolvido com a sincera
sensação de ter cumprido aquilo a que
nos propusemos.
Mas, mais satisfeito fico quando percebo que apesar dos laços de trabalho cessarem, os laços de amizade criados ao longo do mandato perduram. A todos eles o meu muito obrigado.
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ROM – Como é que analisa a evolução
do trabalho do Conselho Nacional do Médico Interno nos últimos anos?
RG – Sou obviamente suspeito para
fazer esta análise… De uma forma
factual posso dizer que ganhámos duas
presidências europeias, foram organizados 4 congressos nacionais do médico interno, foram criadas as famosas
MostrEM, foram nomeados mais de 150
médicos internos para ligação aos colégios e verificação de idoneidades, foi
criada a figura de Provedor do Médico Interno, foram lançados um website
e um fórum de discussão que conta
actualmente com mais de 5600 inscritos e mais de 12500 posts…
O CNMI nem sequer existia na web…
Muito menos existia na cabeça dos jornalistas ou até de alguns Ministros. Lembro o
caricato episódio em
que convidámos para o III Congresso
Nacional do Médico
Interno o então Ministro da Saúde,
Professor Doutor
Correia de Campos,
que recusou, em missiva oficial, alegando
já ter estado presente
num congresso de Medicina Interna nesse ano…
Não há hoje, também, jornalista que não saiba o
que é um médico
interno. No
início, era

preciso explicar muito bem tudo, inclusivamente que um médico interno
já não era estudante. Hoje, sobretudo
os jornalistas dedicados à área da saúde estão informados (e informam correctamente) sobre as questões mais relevantes para os Médicos Internos e
conhecem a forma como está estruturado o Internato Médico.
Foi um mandato que julgo ter colocado definitivamente os médicos internos no mapa.
ROM – E no contexto da Ordem dos
Médicos?
RG – Mesmo no seio da própria Ordem dos Médicos, o CNMI subiu claramente de visibilidade e influência,
não apenas graças às situações que se
viu obrigado a reagir mas, sobretudo, ao provar que é um grupo organizado, capaz de produzir trabalho sério e ser
um parceiro fundamental.
Esta notoriedade trouxe
também algumas críticas internas de excesso de protagonismo; não fosse a sábia visão do executivo em
conseguir integrar os mais
jovens, mesmo à mesa das negociações no Ministério, e teríamos, provavelmente, hoje
uma estrutura externa a
fazer esta representação.
Reconhecendo

o trabalho dos colegas anteriores em
abrir caminho numa Ordem bem mais
fechada, considero que o CNMI é hoje
mais forte e constitui referência obrigatória para todos, mais novos e menos novos.
ROM – Que áreas destaca como as mais
relevantes no trabalho do CNMI?
RG – O regulamento do Internato Médico. As sucessivas versões propostas,
as sucessivas vezes que o discutimos,
deram-nos um know-how muito grande. A experiência sentida por cada um
de nós no terreno, e as dificuldades
transmitidas pelos colegas, nas várias
auscultações que fomos fazendo pelo
país, deram-nos a capacidade de enriquecer o nosso contributo, e dar forma a uma evolução muito positiva, espelhada na legislação produzida. Estamos, neste momento, em processo de
revisão do regulamento do internato
médico, e há ainda espaço para melhorar alguns aspectos, e até introduzir novos.
ROM – Pode referir-nos outros exemplos concretos de conquistas do CNMI?
RG – Há coisas que só num livro de
memórias se podem contar, mas por
exemplo, no início das negociações,
havia a intenção de cada hospital seleccionar os candidatos que queria, por
entrevista, e, poder haver até internatos voluntários. Um longo percurso
teve que ser feito e, num contexto de
forte pressão económica, acreditem que
não foi fácil. Saliento a subida do 1º
vencimento de um médico interno; hoje
1.566,42€, na altura não chegava aos
1000€. A reorganização do Internato
Geral num Ano Comum com um programa estruturado, a passagem para o
horário de 40H (ainda que abusivamente não aplicado a todos os médicos internos neste momento). Saliento
ainda a revisão em curso dos critérios
de idoneidade dos serviços, a actualização dos programas de formação, a tentativa de uniformização das avaliações
finais, a existência de um médico interno de ligação a cada um dos colégios de especialidade e a representação
conseguida nas Comissões Regionais
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de Internato Médico para os médicos
internos. Outros marcos relevantes
incluem a criação da figura de médico
interno doutorando e as portas que
se abriram para a investigação, os cursos de formação associados aos 4 congressos nacionais do médico interno
organizados, a criação da figura de provedor do médico interno, entre muitas outras.
ROM – Que projectos lamenta não ter
conseguido levar a bom porto?
RG – As crises cíclicas com os malfadados concursos desviaram-nos de reflexões de base importantes para o
País. Considero que perdemos demasiado tempo a apagar incêndios que
nem sequer eram da nossa responsabilidade para deixarmos mais trabalho
de base concluído. Estão em curso reflexões muito importantes para o futuro; estou certo que o próximo CNMI
as irá aprofundar.
Já mesmo na fase final de mandato foi
apresentado um plano para uma discussão alargada sobre a filosofia do
internato médico e da própria educação médica em geral. Considero essencial que durante o próximo mandato se pense em novas formas de organização do ensino médico que respondam aos desafios que se avizinham
e, da mesma forma, na inclusão de
novas valências no Internato tais como
o treino em liderança e em comunicação.

Apesar de não ser uma atribuição do
CNMI, julgo pertinente promover um
estudo sério, que promova uma visão
a médio prazo das carências do país,
para que as necessidades da pequena
política possam ser arredadas e substituídas por critérios bem mais objectivos e mais importantes. É necessário
chamar médicos do terreno, criar uma
task force, e dar-lhes a incumbência de
criar uma estratégia para a distribuição e formação de recursos humanos,
para que se possa planear de forma
sustentada o número de médicos especialistas necessários.
E, já agora, os concursos de acesso à
especialidade: por favor organizem-se!
Foram anos seguidos a pedir ao Pai
Natal que nos trouxesse estabilidade
neste tão conturbado processo, e que
tão mau cartão de visita deixa aos mais
jovens, quando estes dão os primeiros
passos no SNS.
ROM – Considera que deixa um CNMI
mais organizado e a trabalhar melhor do
que no início do seu mandato? Concorda
que a importância deste órgão consultivo
aumentou? Em que termos?
RG – É hoje notória a importância do
CNMI. Esta importância extravasa a
própria existência e finalidade deste
órgão. Quando iniciei funções, raras
eram as estruturas directivas da Ordem ou mesmo as de outras organizações, as que continham nas suas listas
médicos internos; hoje ninguém se ar-

risca a fazer uma lista que não tenha
na sua composição jovens médicos.
Tão importante é ter um CNMI eficiente e bem organizado, como poder
contar com jovens colegas noutras estruturas. Foi essa a nossa estratégia,
julgo que em parte resultou, e terá contribuído para os bons resultados. A introdução de elementos mais novos
rejuvenesce e renova a estrutura e funciona em articulação com o CNMI. Por
outro lado é preciso também perceber que em termos de funcionamento
interno, em qualquer momento a direcção da OM pode “mandar calar”
os mais novos. Este é um risco que
julgo afastado do actual contexto, mas
que faz com que considere que o papel do CNMI não possa ser de forma
alguma meramente consultivo. Se não
houver habilidade, por parte do Executivo, para entender e lidar com este
pequeno grande pormenor, podemos
cair na situação em que os mais jovens não se revêem dentro da OM e
procurar estabelecer-se fora dela. Se
por várias ocasiões tive dúvidas em
relação a eficiência de tal modelo, hoje
após dois mandatos cumpridos, considero que dessa divisão apenas retiram
proveito os políticos. No entanto, penso que é necessário, dar esse palco e
essa autonomia progressiva aos mais
jovens, não pelo caminho da separação, mas antes pela integração natural
de elementos mais novos em todas as
estruturas da OM.

Exercício da Medicina Liberal
Rectificação do autor
No último número da Revista da OM (Maio de 2009) e com o título supra-citado, foi publicada uma minha carta de
Opinião.
Lamentavelmente, verifiquei que não tinha expresso claramente o meu pensamento na passagem onde digo «…se
o Estado comparticipasse em 50%, por ex., as consultas médicas, contra-recibo, na medicina liberal,...» O que eu
queria dizer era: «… se o Estado comparticipasse, por ex., com 50% do custo das consultas, no Serviço
Nacional de Saúde, as consultas na medicina liberal, contra-recibo, ganharia dinheiro e,…»
Era este o espírito da minha opinião sobre este aspecto da questão.
Passos Gonçalves
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OPINIÃO

Parcerias público-privado

A saúde da população portuguesa é
uma preocupação que a nossa Constituição consagra como devendo ser
do próprio Estado. E assim tem sido.
Mas de há uns dois anos para cá essa
preocupação parece ter começado a
ser pesada demais para quem nos governa, e daí procurarem aligeirá-la.
Uma maneira de o fazer seria deixar
de fornecer todos os cuidados de saúde necessários; outra, seria começar a
cobrar pelo que constitucionalmente
deveria ser tendencialmente gratuito.
Optou-se, para já, pela segunda hipótese, pretendendo-se, declaradamente,
que ela leve também, insensivelmente,
à primeira, ao afastar dos hospitais alguns doentes que têm de poupar todos os tostões que ganham, mesmo que
isso os prive de assistência médica de
que necessitariam. Para além disso, lembrou-se o governo de dividir com entidades privadas os cuidados que tem
de prestar, nas tão propaladas parcerias público-privado.
Quando se fala em cuidados de saúde
nacionais de cariz universal e responsabilidade estatal, isso inclui necessariamente a preocupação com a sua
qualidade, até porque a saúde e a educação são a base de qualquer sociedade evoluída actual, e que queira continuar a conviver com algumas das sociedades mais evoluídas do nosso planeta. E nesse aspecto não basta con-
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trolar e avaliar a qualidade, há que
contribuir para ela de maneira activa
e decisiva, envolvendo-se o Estado na
formação de base e contínua dos seus
agentes. Antes de mais dos principais
de entre eles, daqueles à volta de quem
tudo gira e deve girar em termos de
saúde: os médicos.
E também assim tem sido, conseguindo-se com a estruturação que existia,
das carreiras médicas estatais, a formação contínua e a sua avaliação, ao mesmo tempo e com a mesma despesa,
para além da colocação dos mais capazes, com mais e melhores provas dadas, nos lugares de mais responsabilidade e com maior poder de intervenção e decisão. Foi uma hierarquização
pela competência, a muito baixo custo,
que passou o teste do tempo (trinta
anos de óptimos resultados, com o mais
baixo preço per capita na União Europeia
e um lugar entre os melhores).
Mas por alguma razão, ainda não propriamente muito clara, resolveu-se
mudar tudo. A explicação dada foi a
de poupar dinheiro. Isso incluía gastar menos, globalmente, ou o governo pagar menos. É nesta última parte
que se vieram inserir as parcerias
público-privado. A ideia geral é esta:
os cuidados de saúde, obrigação do
Estado, são prestados com o governo
a fornecer directamente uma parte e
encarregando uma instituição privada de fornecer os restantes, pagando-lhos ou permitindo-lhe que os
cobre dos doentes, directamente ou
através de alguma outra entidade
para a qual eles contribuam.
O objectivo-base do Estado nesta matéria deve ser assegurar os cuidados
de saúde aos seus cidadãos, enquanto
que o objectivo-base das instituições
privadas que se envolvem na saúde é,
e legitimamente, o lucro. É possível concatenar estas duas atitudes? É, mas com
muito cuidado. O problema principal
surge quando o Estado, dividido em
múltiplas empresas hospitalares praticamente entregues a si próprias (ou a
quem o governo as entregou), passa a

ter também como objectivo o lucro.
Ou, dito de outra maneira, passa a condicionar a sua actividade clínica basicamente pelos números da sua contabilidade. Neste contexto, quando numa
parceria destas se anuncia que ambos
ganham, alguém provavelmente ficará
a perder.
Até agora o que se tem visto é a despesa dos hospitais EPE a aumentar catastroficamente. Se o principal motivo
para a mudança era poupar dinheiro,
falhanço total. E o resto? A qualidade
da saúde, o seu desenvolvimento sustentado e estruturado, a eficácia e eficiência dos Serviços, a formação médica, a avaliação desta?... Por aí abaixo. Ao mesmo tempo que os cuidados
que os hospitais-empresa prestam por
si são mais e mais limitados, os seus
quadros médicos são cada vez mais reduzidos. Socorrem-se de maneira crescente de serviços médicos externos,
num regime de prestação de serviços
que tem tudo da mercenarização, em
parcerias com empresas que negoceiam preços e pagam aos seus funcionários conforme lhes apetece. Não há
continuidade na acção médica, quando os «fornecedores» fazem saltar os
«prestadores» de hospital em hospital,
de banco em banco, pagos à hora muito acima do que ganhariam se trabalhassem permanentemente numa instituição hospitalar. E quais os ganhos
das duas empresas em parceria? Há médicos à hora que num dia de banco
num hospital ganham tanto como ganhariam num mês se pertencessem ao
quadro do mesmo hospital. É um negócio, e legítimo. Um mau negócio para
quem paga num dia o que levaria um
mês a gastar. Independentemente do
que conste nas parcelas do Deve e
Haver – preocupação dos contabilistas –, o resultado final é que conta, no
que toca aos custos da nossa Saúde. E
estes é que deveriam ser a preocupação dos gestores pagos pelo Estado.
Em áreas mais vastas e complexas de
parcerias público-privado não nos vamos pronunciar de momento, mas to-
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dos conhecemos exemplos muito mal
sucedidos e outros aparentemente com
melhores resultados. Aparentemente,
digo, porque há aspectos – de formação, de evolução nos conhecimentos
médicos, de transmissão desses conhecimentos – que não são despiciendos
mas não estão a ser considerados em
momento algum. Se calhar irão ser
considerados tarde demais.
Parcerias público-privado em saúde:

possíveis, com certeza, eficazes, talvez,
se com cuidado e nas condições desejáveis para quem gere os dinheiros públicos e, principalmente, para quem
fornece esse dinheiro: nós todos. Parcerias que tenham sempre o objectivo
de servir melhor os cidadãos com menor gasto. Mas sem se focalizarem exclusivamente no aspecto financeiro
– tendência inevitável se os dois parceiros tiverem como objectivo o lucro.

Exemplo disso é a recente legislação
sobre o enriquecimento ilícito, que não
foi criminalizado mas é taxado com
60% de imposto. Quer dizer, permitese que se roube, e continue a roubar,
e uma parte é para o Estado. Uma autêntica parceria público-privado em
que ambos os parceiros lucram. Mas
alguém perde. Com certeza não é uma
parceria deste género que se deseja
para a Saúde.
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Médica em missão militar no Líbano
Como médica militar, no meu primeiro ano de exercício de medicina autónoma, já previa que a minha participação numa missão no estrangeiro, como
parte de uma Força Nacional Destacada, seria algo inevitável.

Num pensamento de «venha ela e
quanto mais cedo melhor», quer em
termos de organização de vida pessoal,
quer profissional, em Março de 2008,

interrompi o meu segundo ano de internato complementar de Anestesiologia no Hospital Pedro Hispano em
Matosinhos, para iniciar «o aprontamento» para a missão no Líbano.
A presença de Militares Portugueses
no Médio Oriente iniciou-se em Novembro de 2006 com o envio da primeira Unidade de Engenharia Militar
Portuguesa, para o sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. A sua missão era essencialmente a execução de
trabalhos de construção de estradas e
edifícios de apoio às unidades da ONU,
Forças Armadas Libanesas e actividades de ajuda humanitária, em toda a
área de operações.
A minha missão, como oficial médica
da força, era gerir a equipa sanitária,
constituída por 3 enfermeiros e 4 so-

Convivio com crianças libanesas em festividades da ONU
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corristas. O objectivo principal era a
manutenção e promoção da saúde e
bem-estar dos 141 militares que formavam a Unidade de Engenharia Portuguesa no Líbano, de forma a garantir a
sua máxima prontidão.
Durante a fase de preparação, ainda em
território nacional, para além da necessidade de verificar a aptidão sanitária
dos elementos que iriam constituir a
força, preparamo-nos para a missão que
íamos cumprir em território libanês.
Recolhemos informações das patologias incidentes mais comuns e do material disponível no Teatro de Operações
(TO) no Líbano. Investimos na formação dos elementos da enfermaria, promovendo a frequência dos cursos de:
«Socorrismo em Combate» e de «Emergência Médica e Reanimação».
Na unidade no Líbano, as instalações
da enfermaria localizavam-se perto do
portão de entrada, de onde já era possível ver a bandeira branca com cruz
vermelha a sinalizar o local.
À chegada ao TO, deparei-me com o
desafio de pela primeira vez prestar cuidados médicos de forma autónoma e
isolada, num contexto sócio-cultural
díspar, em que, por exemplo, se fosse
necessário o apoio de evacuação e hospitalização, este seria prestado por contingentes de nacionalidades diferentes.
O Hospital da ONU mais próximo, era
indiano, ficava no quartel general em
Naqoura, a cerca de 30 minutos de
viatura. Dentro do TO, podíamos ainda recorrer a um hospital belga em
Tibnin ou ao hospital chinês em Marjayoun. Se houvesse necessidade de recurso a tratamentos ou exames mais
diferenciados, seria necessário evacuar para fora do TO, na capital libanesa
em Beirut, ou Haifa, em Israel.
A vivência neste contexto multinacional, característico das missões da ONU,
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Rastreio de Hipertensão arterial e Diabetes na povoação de Shama – Banca de
triagem realizada pelos enfermeiros

foi uma mais valia humana e profissional, com a partilha de experiências e
realidades médicas de outros contingentes, nomeadamente, o contacto
com a medicina tradicional chinesa.
Em termos materiais, a enfermaria, estava bem equipada, desde material de trauma diversificado com planos duros, macas coquille, talas de vácuo, duas ambulâncias, uma farmácia bem recheada,
desfibrilhadores monitores e automáticos externos, máquina de análises de
sangue, autoclave para esterilização…
O espaço físico destinado à enfermaria, era o possível. Não havia zona de
internamento, nem espaço suficiente
para armazenamento do material sanitário existente. Pelas razões referidas,
durante a nossa estadia, houve a preocupação de melhorar as condições
das instalações existentes e de operacionalizar o material disponível.
Numa fase inicial apostou-se na reestruturação das instalações da enfermaria, com a organização de uma zona
de internamento. Investiu-se na melhoria da capacidade de Suporte Avançado de Vida, nomeadamente, a elaboração de malas médicas nas ambulâncias, com equipamento do carro de
emergência na sala de tratamentos e
instrução sobre manuseamento do

Mulher local agradecida após consulta

Desfibrilhador Automático Externo,
conferindo maior operacionalidade de
resposta em situações de emergência.
Efectuou-se a distribuição de kits de
primeiros socorros pelos militares, pelas áreas críticas da unidade e pelas
viaturas, para melhoria da capacidade
da prestação do socorro homem-ahomem.

Feridas incisas, escoriações, insolações,
infecções respiratórias, lesões oftálmicas, gastroenterites, queimaduras solares e desidratação, constituíram os
principais motivos de intervenção da
equipa sanitária. Eram predominantemente o resultado das condições adversas de elevadas temperaturas, exposição solar e pó, em que os nossos

Consulta médica de aconselhamento
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2009

33

OPINIÃO

militares trabalhavam para manusear
a maquinaria de engenharia pesada nas
frentes de trabalho. Não era por acaso que lhes chamavam de «Suadouro»!.. Existia ainda, a preocupação
acrescida, da recuperação dos milita-

res, com a maior brevidade possível,
de forma a retomarem rapidamente o
desempenho das suas funções.
Apesar de tudo, esta constitui uma
oportunidade que poucos médicos
têm, de vivenciar diariamente com os

Instrução de Saúde Oral na escola de Alma Chaab – Exemplificação de como lavar os dentes
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seus pacientes. Estar nas mesmas formaturas, pernoitar na mesma unidade,
frequentar o mesmo bar, permitia-me
conhecer, acompanhar a progressão,
a eficácia do tratamento, detectar precocemente quando algo está mal. Era
médica de família 24horas por dia, 7
dias por semana.
O estado sanitário das tropas, não depende exclusivamente da prestação de
cuidados médicos directos aos militares, é determinante o impacto das acções de vigilância e prevenção da saúde. Daí a intervenção em áreas, como
a qualidade da água, com cloroficação
da mesma, higiene alimentar com inspecções periódicas à cozinha, controlo de pestes, com a distribuição de ratoeiras e redes mosquiteiras pela unidade. E ainda na área do tratamento
animal, foi efectuada, intervenção veterinária de esterilização cirúrgica da
cadela de guarda, a «nossa mascote»
que foi adoptada pela primeira Unidade de Engenharia Portuguesa no Líbano, a quem chamam de Almourol, em
homenagem ao Castelo existente na
Escola Prática de Engenharia em
Tancos.
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À equipa sanitária, também foi, esporadicamente, solicitada a prestar assistência médica a habitantes locais que
a nós recorriam. Foi-lhes sempre fornecida assistência sanitária, com auxílio
do tradutor, de forma adaptada às condições que tínhamos a oferecer e em
articulação com a Cruz Vermelha Libanesa.
As acções mais relevantes e organizadas da equipa sanitária na população
local, foram a realização de rastreio de
hipertensão arterial e diabetes na localidade de Shama, em que, cerca de
60% das pessoas que aderiram, nunca
tinham avaliado as tensões arteriais e
a glicemia na vida. Curiosamente, a
população de Shama é predominantemente muçulmana e deparamo-nos
com mulheres que se recusavam a subir a manga das suas vestes de forma
a permitir medir as tensões, explican-

do que não podiam mostrar o braço e
exigindo, para o efeito, um ambiente
reservado.
A outra acção foi feita na escola primária de Alma Chaab, sobre promoção da saúde oral, local onde desde o
início do conflito israelo-libanês em
2006, que não existiram quaisquer tipo
de acções preventivas de saúde. Este
último trabalho desenvolvido, concretizou-se utilizando uma peça de teatro
musical com pessoal da secção sanitária caracterizado. Neste convívio com
as crianças fizemos passar a mensagem
da importância das práticas de higiene oral na saúde dos nossos dentes,
conseguindo abranger cerca de 270
crianças.
Foram acções singelas, mas cheias de
significado e que exigiram planeamento cuidado, até mesmo em termos de
segurança. Houve ainda a preocupa-

ção de abordar povoações de diferentes religiões, de forma a manter a imparcialidade que é devida as forças de
paz. Com este tipo de acções, demos a
conhecer o nosso país e conquistamos
a confiança das populações locais. Essa
é a arma mais eficaz, num conflito desta natureza!
Foi uma experiência pessoal e profissional recompensadora. Pusemos em
prática os conhecimentos adquiridos,
mas de forma adaptada às condições
adversas em que nos encontrávamos.
Ficou, sem dúvida, a sensação de missão cumprida.
UBIQUE, é o nome do nosso campo
militar no Líbano e significa, por toda
a parte, talvez uma homenagem ao
povo português em geral, estamos espalhados por todo o mundo, até mesmo distantes de casa, contribuindo
para salvaguarda da paz.

Unidade Portuguesa no Líbano – Equipa sanitária
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Na sequência do Simpósio organizado pela Ordem dos Médicos sobre «Medicina de Urgência», que decorreu em Abril, em Coimbra, foi pedido a todos os
intervenientes da mesa «prós e contras» para enviarem as suas intervenções
para publicação. Inserimos na edição de Maio o artigo de António Martins Batista (página 38/39). Por lapso não incluímos o texto do Presidente do Colégio de
Especialidade de MI cujo texto já se encontrava igualmente em nosso poder:

Especialidade de Medicina
de Urgência
Caros Colegas
Ser contra o que quer que seja, é partir em desvantagem.
Ser contra a criação da Especialidade
de Medicina de Urgência nesta assembleia, irá soar desafinado.
Corro o risco de ser ainda mais dissonante, ao assumir que sou duplamente contra essa ideia, porque não vejo
quaisquer vantagens nesse modelo e
porque estou convicto que a sua adopção teria consequências trágicas para
a Medicina Interna, que represento
enquanto Presidente do Colégio de
Especialidade.
Quero também deixar claro que a
posição que defendo, contra a criação
da Especialidade de Medicina de Urgência, foi sufragada favoravelmente,
por maioria esmagadora, em Assembleia Geral do Colégio, realizada em
Vilamoura, em Março de 2008. Portanto, estou a falar em nome de quase
todos os Internistas Portugueses.
Eu diria até que antes de ser contra, sou
a favor. A favor da excelente Qualidade
da Medicina Interna que temos em Portugal e nos Países do Sul da Europa.
Os Internistas asseguram a maior parte do trabalho desenvolvido nos Serviços de Urgência Portugueses e fazemno bem. A sua formação holística torna-os excelentes gestores de doentes,
mais ou menos complexos. São os me-
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lhores líderes de Equipas Multidisciplinares e o Serviço de Urgência é o
exemplo acabado da sua eficácia.
A Urgência precisa dos Internistas e eles
necessitam desse trabalho, para não
perderem a agilidade de raciocínio, naquele espaço em que cada segundo
pode ser crucial para o resultado.
Para além disso, é na Urgência que o
Internista consegue descobrir a doença, por vezes camuflada por sintomas
banais, que se vai arrastando, até que
alguém consiga juntar as peças e darlhes sentido.
O Internista no Serviço de Urgência,
coordenando toda a área médica e
assumindo os doentes mais complexos,
no tratamento e no diagnóstico, é uma
clara garantia de Qualidade na assistência prestada.
Se não ficarmos satisfeitos apenas com
números, por vezes ilusórios da real
resolução dos problemas, se não queremos altas indevidas, temos de continuar a defender a Medicina Interna
como o cerne do Serviço de Urgência.
Estamos em Portugal, com os Cuidados Primários que todos conhecemos.
Não podemos importar modelos de
outros Países, onde a Medicina Interna é débil e os Cuidados Primários são
próximos e eficientes.
A Urgência é muitas vezes a única
porta aberta que o indivíduo encon-

tra quando se sente doente. Não vem
triado pelo seu Médico Assistente, não
sabe se a queixa traduz doença vulgar
ou grave, anseia que alguém lhe dê segurança e o trate de forma adequada,
sem ficar pela superfície dos sintomas.
As minhas palavras poderiam terminar aqui. Na defesa, com orgulho, da
Medicina Interna que temos, em todos
os sectores e ainda mais na Urgência,
onde há anos, em todos os dias e a
todas as horas, dá provas de trabalho
sério, abnegado e de grande Qualidade. Dizemo-lo nós e confirma-o a população, em múltiplos estudos de
opinião.
Então porque razão alguns querem
mudar e forçar o nascimento da Especialidade de Medicina de Urgência?
Quais os argumentos e vantagens? É
mais eficaz? É mais barato? Será que é
apenas pelo vício de imitar os outros,
porque não acreditamos em nós próprios?
A criação de uma nova Especialidade
pressupõe a inexistência de outra que
assegure, com competência, as funções
que passarão a ser exercidas por aquela.
A formação dos Internistas e a sua
capacidade de liderança de Equipas
Multidisciplinares, convence-nos de
que continuarão a ser os melhores para
o trabalho no Serviço de Urgência.
O argumento de que a adopção do
modelo de Equipas Médicas dedicadas
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no Serviço de Urgência implica a criação da Especialidade de Medicina de
Urgência, não passa de um sofisma. De
facto, as Equipas Médicas profissionalizadas da Urgência podem ser constituídas por Internistas, como é aliás a
prática nos raros exemplos do nosso
País em que o modelo foi aplicado.
Depois, procura-se no exemplo de
Países como o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos da
América, a justificação lapidar para a
criação da Especialidade de Medicina
de Urgência em Portugal. Já antes explanei até que ponto é falsa esta razão.
Nesses Países, a Medicina Interna como
aqui a concebemos, quase desapareceu, havendo aliás uma tentativa de a
recuperar com os chamados «Hospitalistas». Por outro lado, o acesso ao Médico Assistente é fácil e rápido em caso
de doença aguda, sendo através dele
que o doente chega ao hospital.
Também não vi ninguém defender que
a criação da Especialidade de Medicina de Urgência trouxesse qualquer

benefício económico. A meu ver, este
seria um caminho perdulário em meios humanos e recursos financeiros.
Por último, há quem pense que seria
fácil montar um Internato idóneo de
Medicina de Urgência. Apesar de já
circular um documento a que tive acesso intitulado «O Internato de Medicina de Urgência em Portugal», que faz
jus á capacidade organizativa dos promotores, não me parece que seja fácil
implementá-lo na prática, dada a dependência para a formação de outras
Especialidades, entre as quais assumiria papel fundamental a Medicina Interna, que não está globalmente disposta a participar.
A Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina Interna considera
que não há qualquer motivo válido
para a criação da Especialidade de
Medicina de Urgência e entende que
não há nenhuma vantagem para os
doentes ou para a organização dos
serviços de saúde. Assume também que

a amputação da Urgência ao trabalho
dos Internistas, embora tentadora no
imediato, seria a prazo um retrocesso
inaceitável para a Especialidade de
Medicina Interna.
A Competência é entendida pela Ordem dos Médicos como área do saber
médico á qual podem concorrer várias Especialidades. Podemos ver alguma vantagem, para a defesa dos profissionais dedicados á Urgência, a criação da Competência em Urgência,
aberta a Especialidades diversas tais
como, a Anestesia, a Cardiologia, a
Medicina Interna, a Medicina Geral e
Familiar ou a Pneumologia.
A minha reflexão final, que quero compartilhar convosco, é que a mudança
não é em si mesma sinónimo de melhoria. Ás vezes é um caminho sinuoso, que a meio nos faz sentir o desejo
de voltar ao ponto de onde partimos.
João Araújo Correia
Presidente do Colégio de Especialidade de MI

Cientistas discutem «Café e Cérebro»
Alexandre Mendonça
Médico neurologista,
Faculdade de Medicina de Lisboa
e Instituto de Medicina Molecular
O programa «Café e Saúde» promoveu
a Reunião Internacional sobre o tema
«Café e Cérebro».Ao longo de dois dias,
cerca de vinte cientistas de vários países, reunidos em Lisboa, apresentaram
os estudos mais recentes sobre os efeitos da cafeína, e substâncias relacionadas, em vários aspectos do funcionamento cerebral. Foi uma discussão aberta e
produtiva sobre os últimos avanços científicos nesta área, que será objecto de
publicação num número especial do Journal of Alzheimer’s Disease.
A cafeína é a substância psicoactiva mais
consumida em todo o mundo, provavelmente porque pode «potenciar aspectos comportamentais como a vigilidade, atenção e humor», refere o Prof.
Alexandre de Mendonça. Na reunião
internacional foi referido existir hoje em

dia evidência científica de que «o consumo regular de cafeína pode ter um
efeito protector contra as doenças
neurodegenerativas como a doença de
Alzheimer e doença de Parkinson». Além
disso, estudos recentes mostram que a
cafeína poderá atenuar a degenerescência celular neuronal, quer em modelos de doença de Alzheimer, quer de
doença de Parkinson. Mas, apesar destes resultados, algumas questões continuam a intrigar a comunidade científica,
no que se refere à relação inversa encontrada entre o consumo de cafeína e
doenças neurodegenerativas. A cafeína
tem de facto um efeito neuroprotector
ou haverá outro tipo de associação? O
efeito neuroprotector verifica-se apenas
nas doenças de Alzheimer e Parkinson,
ou é extensivo a outras doenças neurodegenerativas? Como interagem os efeitos cognitivos da cafeína com os eventuais efeitos neuroprotectores a longo
prazo? Estas foram algumas das questões colocadas durante o encontro que

reuniu os especialistas internacionais em
Café e Demência. Para obter mais informações sobre o encontro, pode consultar o site www.cafeesaude.com.pt
De salientar que o programa Café e
Saúde, iniciativa da Associação Industrial e Comercial do Café, irá procurar
divulgar, durante o corrente ano, a evidência científica disponível quanto à
relação entre café e risco de doença de
Parkinson, a associação entre consumo
regular de café e prevenção da doença
de Alzheimer, e o papel que o café poderá desempenhar enquanto facilitador
da actividade física e intelectual.
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De algures a nenhures

A linguagem profissional falada ou escrita é parte integrante da actividade
médica. É essencial para a confiança
do doente na anamnese, no debate entre profissionais, na visita e investigação clínicas e no aperfeiçoamento das
normas da praxis. Enriquece a linguagem do país, a linguística em geral e
disciplinas afins. Mas a linguagem tornou-se hoje uma prioridade esquecida. Uma prioridade a recuperar na prática médica? A palavra traduz o rigor
do pensamento médico numa operação sem trocos, descontos, ou mais
valias espúrias de contaminação numérica; e precisa com prontidão os sintomas e sinais e a sua cronologia.

Um ponto de vista
A anamnese estabelece a correspondência entre a resposta do doente e a
pergunta do médico. Há no processo
a dois uma metáfora da anafase (mitose
celular) quando as duas metades de
cromossomas da célula se separam
depois de se juntarem; ou quando os
químicos orgânicos descrevem desvios diferentes da luz polarizada em duas
versões para cada isómero molecular,
um para a esquerda (levogiro), outro
para a direita (dextrógiro).
Ao traduzir as queixas do doente nos
sintomas da ciência, o clínico não deve
esquecer as suas limitações e deve recordar o dito italiano que «o tradu-
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tore é um traditore»; e que quando a
história clínica não parece levar a lado
nenhum, ainda pode recorrer a um
diálogo rápido em vai-vem; ou recordar que a palavra é de prata o silêncio
é de ouro e tolerar um livre curso á
fala do doente e esperar o momento
oportuno para nova insistência.
O diálogo médico-doente tem no falarouvir o fenómeno natural, a autenticidade genuína, a maior especificidade,
alicerce e cimento da confiança do doente no seu médico. A palavra é também um veículo para informar, tranquilizar, consolar e dar esperança ao doente. Sucede até que a sua caracterização anátomo funcional reforça este
entendimento1, 2. A investigação inicial
partiu do francês Paul Broca no Hospital parisiense Kremlin-Bicêtre (1861) ao
observar um doente com dificuldades
na articulação da palavra e que apresentava na autópsia realizada algumas
semanas depois uma lesão na base da
circunvolução frontal ascendente, situação bem explicada nos livros de Filosofia do antigo 7.º ano, familiar ao interno de urgência do 1.º ano dos Hospitais e por vezes referido como «lei de
Broca» – o hemisfério que controla a
expressão da palavra situa-se no lado
oposto ao da mão preferida; 10 anos
depois um polaco-alemão Carl Wernike
verificava em Berlim que uma lesão na
parte posterior do lobo temporal permite ao paciente ouvir, compreender e
responder às perguntas de modo fluente mas totalmente incoerente.
A anatomia pela ressonância magnética dos tempos actuais permite caracterizar nove variantes diferentes nas
perturbações da fala e outras tantas
na escrita. A maneira de falar, por
exemplo, possui elementos «silábicos»
na parte anterior da zona de Broca e
elementos «semânticos» (de sintaxe e
organização da frase) na parte posterior. Existe entre as duas zonas sinapses (comunicação) mas o equilíbrio entre ambas pode oscilar para o predomínio de uma sobre a outra. Há particularidades anatómicas, fisiológicas e

bioquímicas próprias das zonas de Broca e Wernike, propensões pedagógicas e linguísticas na aprendizagem de
língua estrangeira, estimulação de zonas específicas, possibilidade de correcção de certos vícios da fala, estudos antropológicos e muitas promessas. Uma segunda condição para a produção da fala é anatómica, implica um
pescoço com determinada dimensão
vertical para um desenvolvimento harmonioso da laringe. Toda a área é um
espaço quase virtual e encruzilhada de
um trânsito intenso e silencioso para
o próprio de ar, alimentos, sangue, sons
da fala, neuronal e tonos vital, em perfeita coordenação e com regras próprias para cada sector. Para o pediatra, o linguista e o antropologista a fonologia é uma subespecialidade com
impacto civilizacional e por vezes uma
obsessão para os profissionais de canto, devendo-se a um deles a descoberta das cordas vocais. É também desconcertante verificar que a palavra é um
fenómeno expiratório, espontâneo, passivo, resultado da própria elasticidade
pulmonar, caracterizado pela expulsão
de pouca quantidade de ar com um
gasto energético mínimo que resulta
na vibração das cordas vocais e de fenómenos complexos de sopro, percussão e modulação. Há na produção da
palavra um equilíbrio ecológico único.
É conhecido o slogan americano já com
mais de 10 anos para fomento de novas actividades «cash for trash», que
no caso do ar expirado e já «inútil» é
tesouro por produzir a voz, característico da espécie e único no indivíduo (como as impressões digitais ou o
DNA). Linguistas famosos consideram
a voz um instinto2.

Desvocalização da Consulta
É sabido e defendido que os interesses profissionais não devem conflituar
ou sobrepor-se ao dos doentes e que
existe um direito médico de propriedade intelectual do processo clínico no
respeito pelo anonimato do doente.
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Experiência com uma ave numa bomba de aspiração de ar (1768), National Gallery of London, Joseph Wright of Derby

O melhor no diálogo entre as pessoas é a oralidade, consagrada na sabedoria popular quando se diz que é falando
que as pessoas se entendem. Mas há outras formas de comunicação como a postural, linguagem da emoção, como
apresentada no quadro de Wright. Ao centro e sobre uma mesa há um suporte, uma campânula com uma ave morta
e um tubo de borracha de ligação a uma bomba de ar e uma válvula para admissão de ar. O quadro regista um instante
crucial. A mão esquerda do experimentador prepara-se para abrir a torneira de ar ao alto; o braço direito estendido
para a frente parece argumentar sobre o significado da manobra.Vai a ave morrer? À sua direita um casal jovem – ela
é uma adolescente que olha embevecida para um jovem à sua direita, num plano inferior, que domina a situação e
devolve um olhar prometedor. Ambos estão bastante alheados ao que se passa à volta. O outro jovem, ao lado e
sentado, assume uma pose descontraída mas atenta e talvez convencido que vai esclarecer o fenómeno. À sua direita
outro espectador com o punho direito flectido sob tensão, olha um pouco incrédulo para a ave com um cronómetro na mão esquerda apoiado à mesa. Do outro lado da mesa um idoso com a cabeça apoiada nas duas mãos unidas
e os braços apoiados à cadeira pelos cotovelos, talvez absorto nos problemas da vida e da morte. A seguir um trio
onde o pai, aponta para a ave com o indicador direito, protege a filha mais crescida com o braço esquerdo e parece
dizer à mais jovem que «tudo já vai passar»; aquela desvia o olhar da ave com a mão esquerda e abraça a irmã mais
nova com a mão direita. Esta olha com coragem para a ave inanimada, é atraiçoada por uma lágrima e retribui a
carícia da irmã com a mão direita.
Este quadro possui uma figura resoluta é a do miúdo, ajudante do experimentador, já sobre um escadote, que puxa a
gaiola da ave para baixo e, que momentos antes afastara o reposteiro pondo a descoberto a lua cheia duma noite
apropriada a este tipo de demonstração.
É o único a saber que a ave, uma catatua do longínquo Brasil, vai recuperar. Olha para fora do quadro, encara o
espectador do futuro, a mais de 240 anos de distância. Vivia-se ainda a alguns anos da descoberta do oxigénio
(Cavendish e Lavoisier), anunciava-se a revolução francesa e o segundo dos autores lançou a primeira obra cientifica
de física no próprio ano emblemático de 1789. Quase tudo ia recomeçar (como a medicina), algumas coisas antigas
iriam continuar (transformadas) e outras inéditas surgiriam na guerra com as bombas e na paz com a TV.
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A consulta decorre em geral com perguntas e respostas em duas variantes
(a falada e a escrita) – a Falada com
uma Raiz Natural inclui a audição, é
local e em regra próxima e fugaz; a
Escrita tem uma Raiz Cultural (à semelhança da noção de número), inclui
a visão e, graças ao suporte em papel,
é universal e duradoura3. Não será excessivo acrescentar que com a propriedade intelectual a Medicina tornouse numa empreitada de sucesso (com
cerca de 1 centena de índices de saúde favoráveis e com mais de 20 mil
revistas internacionais). Acrescente-se
por mês em Portugal 4 edições da revista da OM, 2 dos Sindicatos, 1 revista
por cada especialidade em média e pelo
menos 6 revistas estrangeiras traduzidas
e 2 jornais bissemanais de notícias; As
publicações internacionais dos livros de
formação, por vezes acompanhadas por
apoio audiovisual, adquiriram um nível
gráfico de excelência.
Por essas razões pode ser instrutivo

assistir a uma consulta com computador (terceira variante da consulta). Pode não ser muito entusiasmante – intervalos de espera e silêncio demasiado prolongados, débito excessivo em
folhas modo A4 mesmo para uma informação mínima, dados morfológicos
sem suporte do exame respectivo, acesso à anamnese clínica inicial impossível
mas sempre com profusão de papel.
Os clínicos não tiveram interferência
na instalação do sistema e são duvidosas as garantias de privacidade dos dados do doente. O processo é pouco
esclarecedor, moroso, exasperante e
influencia de modo negativo a confiança doente/médico. As regras mais elementares do diálogo médico-doente são
esquecidas e o médico não é estimulado a actualizar os seus conhecimentos,
a aperfeiçoar as suas técnicas, a melhorar as qualidades do seu atendimento
(urbanidade, amabilidade, simpatia, discrição, naturalidade). Estando estes elementos associados a guidelines do ges-

tor ou «qualidades» do computador a
consulta degenera em atabalhoamento,
confusão, inexactidão e em última instância impossibilidade do doente participar. Lembro-me que nos anos 60 um
investigador francês dizia que o papel
tinha-se convertido no tecido conjuntivo da humanidade. Permito-me acrescentar que na actualidade os excessos
até permitem uma embalagem definitiva, para médico e paciente.
Bibliografia
1) Robert-Géraude, Adelaïde – La
production de la Parole, Du Langage
aux Langues, Science et Vie, Hors –
Série, 227 (2004);
2) Steven Pinker – The Language Instinct – London, The Folio Society
(2007);
3) Fernando Pessoa – A Língua Portuguesa. Edição Luísa Medeiros, Obras
de Fernando Pessoa, Assírio e Alvim
(1997).

«Seminários de Bioética»
Coordenadores: José Oliveira Ascenção e Pedro Ponce
Quatro Sábados das 10:00 às 13:00h
PROGRAMA:
17/10/2009:
Pressupostos de Autonomia (Comunicação da informação, Preservar a autonomia do doente incapaz de decidir,
Testamento vital, Não inicio ou suspensão do suporte de vida)
Moderador: Dr. Pedro Ponce
1) Significado da autonomia para a pessoa. Prof. Walter Osswald
2) Direito à autodeterminação informacional. Profª. Stela Barbas
24/10/2009:
Conflitos da Profissão Médica (Gestão de conflitos de interesse, Racionamento de cuidados, Segredo profissional,
Objecção de consciência)
Moderador: Prof. Daniel Serrão
Prelectores: Dra. Rita Amaral Cabral e Prof. Lobo Antunes
31/10/2009:
Investigação Biomédica
Moderadores: Prof. Mafalda Videira
1) Instrumentalização do sujeito nos ensaios clínicos. Prof. José de Oliveira Ascensão
2) Interferências da industria na educação médica continua, geração e guidelines e nos resultados da investigação. Dr. Manuel Gonçalves
7/11/2009:
Responsabilidade Médica
Moderador: Prof. Fernando Araújo
1) A disciplina jurídica. Prof. Paulo Mota Pinto
2) Adequação à realidade médica. Prof. José Fragata
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Ética e medicina baseada na evidência

A Medicina Baseada na Evidência
(MBE) pode definir-se como o uso consciente e judicioso da melhor evidência
existente na tomada de decisão relativa aos cuidados de saúde de um doente individual. Este conceito de Medicina Baseada na Evidência deve ser
encarado como um instrumento de
grande utilidade para médicos e doentes. Esta definição insere-se numa
nova dinâmica da relação médico-doente, isto é na procura incessante do
melhor interesse do paciente e da sua
qualidade de vida, inscrevendo-se numa
perspectiva moderna do exercício da
medicina na qual a ciência exerce um
papel fundamental. Como refere William McGuire na introdução do livro
Clinical Evidence «nunca médicos e doentes tiveram acesso a tanta informação no referente a cuidados de saúde
através de diversos meios ao seu alcance. Infelizmente, muita desta informação é confusa ou está enviesada e
fragmentada. Para o clínico pode ser
particularmente difícil discernir qual a
informação que é baseada na mais recente evidência científica». A MBE pretende fornecer a melhor evidência para
que médicos e doentes, em conjunto,
adoptem o melhor curso de actuação.
De facto, tem sido sugerido por alguns
autores que apenas 10-20% das intervenções médicas estão baseadas em
evidência objectiva e, em consequência,

proporcionam tratamento efectivo que
produz mais benefício do que dano ao
doente.
A Medicina Baseada na Evidência
– como uma ferramenta de enorme importância para médicos e doentes –
deve ser enquadrada na perspectiva
tradicional da prática médica, nomeadamente na relação singular entre médico e doente e no compromisso em
obter o melhor resultado clínico possível. De facto, na maioria dos países
desenvolvidos, a integração da melhor
evidência científica com a experiência
clínica e os valores do doente é o novo
paradigma da ética médica contemporânea. Neste contexto, pode tratar-se
mesmo de uma nova perspectiva da
prática médica – mesmo de uma nova
filosofia da medicina – não tendo a
medicina como uma arte que ser oposta à objectividade de tratamentos efectivos avaliados por ensaios clínicos
aleatorizados, estudos seccionais cruzados, estudos de coorte prospectivos
ou por meta-análises estatísticas. Isto é
a componente científica da medicina –
através de uma avaliação objectiva de
todas as facetas da prática clínica – deve
ser decisiva na determinação do melhor interesse do doente. Em termos
éticos os conceitos de beneficência e
de Medicina Baseada na Evidência tendem a convergir progressivamente.
O objectivo deste artigo é duplo. Por
um lado, afirmar a convicção de que,
numa perspectiva ética, a MBE deve
ser considerada como uma nova orientação para a prática médica e para uma
determinação eficaz das leges artis. Por
outro, sugerir que, em circunstâncias
específicas, a MBE pode ser considerada como um instrumento adequado de
afectação de recursos para saúde.
Qualquer que seja a perspectiva adoptada, não restam dúvidas de que o avanço científico e tecnológico da biomedicina conduziu à necessidade de
informação clara e objectiva baseada
em meta-análises efectuadas por grupos especializados de que The Cochrane
Collaboration é um bom exemplo

(www.cochrane.org). Em grande medida a Medicina Baseada na Evidência
baseia-se na literatura científica de referência dado que recorre à avaliação
de estudos de diversa natureza para a
aplicação de sínteses formais de evidência na prática clínica. Recorre à metaanálise, ou seja a um conjunto de métodos quantitativos para combinar estatisticamente os resultados de diferentes estudos sobre o mesmo tópico e
explorar o grau e as razões de heterogeneidade e de enviesamento dos resultados combinados e providenciar
uma síntese quantitativa desses resultados. Estas avaliações críticas da evidência – na forma de meta-análises e
de mega-meta-análises – são o produto de avaliações estatísticas dos resultados de diversos estudos publicados
sobre temas específicos. Assim, extraem aquilo que parece ser a melhor evidência possível sobre a efectividade de
um determinado tratamento ou intervenção. Esta metodologia tem sido utilizada sobretudo com medicamentos,
podendo vir a ser aplicada em qualquer domínio da saúde. Sinteticamente, quanto maior o grau de evidência
maior o grau de recomendação clínica.
Mas, no plano da ética médica, as Normas de Orientação Clínica (clinical guidelines) resultantes de avaliações críticas
da evidência devem ser sempre integradas com a informação individual do
paciente, só podendo ser consideradas como compulsivas a título excepcional, pois o seu carácter obrigatório
pode desvirtuar a essência da relação
médico-doente. Devem, sim, auxiliar os
clínicos a tomar a decisão mais eficaz
e mais efectiva. Note-se que a relação
médico-doente é uma relação fiduciária
baseada na confiança, e a independência profissional e a liberdade de actuação serão sempre o paradigma da actuação médica. Pelo que a MBE, no plano da filosofia da medicina, não deve
interferir com esta dinâmica relacional
mas antes complementá-la.
Por seu turno, deve ter-se em consideração que o standard de boa prática
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médica – as leges artis – deve ser progressivamente compaginado com a
evidência científica disponível. De facto, a MBE pode igualmente constituirse como um poderoso auxílio no atinente à prevenção do litígio judicial
por negligência médica. O cumprimento escrupuloso dos protocolos imanados das Normas de Orientação Clínica – sendo o referencial da boa prática médica – evita não apenas práticas defensivas na medicina, como previne o surgimento de responsabilidade civil por danos se o médico respeitar essas normas de orientação.
Em síntese, a MBE não tem porque colidir com a autonomia normalmente
consagrada ao exercício da medicina
nem tão pouco com o axioma de que
o médico trata doentes e não doenças.
Deve permanecer claro que o objectivo
principal da MBE não é limitar o âmbito da intervenção médica mas aumentar o conhecimento científico disponível
e assim a qualidade dos cuidados prestados aos doentes. Ou seja, a MBE deve
ser complementar e não concorrente à
medicina baseada na experiência. Porém, para que a MBE concretize os seus
objectivos, é fundamental que se tenha
em consideração que a evidência científica deve ser generalizável a todas as
áreas da medicina e não apenas aquelas para as quais existe abundante literatura. Por exemplo, áreas como os
cuidados continuados ou paliativos, a
saúde mental ou mesmo as doenças
órfãs necessitam também de uma adequada aproximação por parte da MBE.
Não seria adequado, no plano ético, que
a Medicina Baseada na Evidência se dedicasse apenas aquelas áreas para as
quais quer a indústria quer os médicos
tenham especial apetência, nomeadamente devido ao seu impacto económico e social. Não é eticamente
admissível que só exista evidência para
determinados tipos de tratamento,
designadamente terapêuticas altamente dispendiosas, tratando-se este facto
de uma clara violação dos princípios
éticos da justiça e da equidade.
Pode afirmar-se então que os cuidados de saúde devem ser destilados
pelas normas da Medicina Baseada na
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Evidência. Mais do que uma opção será,
porventura, um imperativo ético, adoptar as normas imanentes da evidência
clínica. Como já se observou deve ser
claramente transmitida a noção de que
o seu primeiro objectivo não é limitar
o âmbito da intervenção médica mas,
antes, aumentar o conhecimento científico e assim a qualidade dos cuidados de saúde. Um segundo objectivo é
afectar os recursos do modo mais
equitativo possível, suspendendo a
prestação de tratamentos de eficácia
clínica não comprovada. Tanto o «doente real» como o «doente estatístico» beneficiariam com esta metodologia. A Medicina Baseada na Evidência
ao fornecer as Normas de Orientação
Clínica sobre o melhor tratamento disponível, pode igualmente ser utilizada
como um meio de macro-afectação de
recursos na saúde. Estas linhas directrizes baseadas na evidência devem ser
interpretadas de acordo com o quadro clínico do doente, à luz de uma
visão bio-psico-social da doença e do
fenómeno de adoecer. Em todo o caso
a MBE pode também ser perspectivada
como um factor de afectação de recursos e, eventualmente, como um instrumento de natureza política. Isto,
porque o racionamento dos escassos
recursos destinados à saúde implica
que sejam aplicados em intervenções
de efectividade comprovada. A título
de exemplo, o NICE – National Institute
for Health and Clinical Excellence –
tem por missão específica produzir
recomendações baseadas na evidência
no âmbito da prática clínica, da saúde
pública, e das tecnologias da saúde
(www.nice.org.uk).
Ou seja, a emergência da Medicina
Baseada na Evidência suscita também
a hipótese de esta ser utilizada como
um instrumento de afectação de recursos. As restrições económicas e financeiras do sistema e a aplicação objectiva de critérios de justiça distributiva implicam que os escassos recursos alocados à saúde sejam utilizados em tratamentos de efectividade
clínica comprovada. Repare-se que está
em causa o conceito de que, se um
tratamento não tem efectividade clíni-

ca comprovada, não só não é legítima
a sua utilização no plano ético como
não existe motivo válido para o incluir
na prestação básica de cuidados de
saúde. A Medicina Baseada na Evidência tem, assim, uma outra vertente: a
de permitir o estabelecimento de prioridades na saúde com base em critérios de efectividade. Critérios valorizados e utilizados pelos países que
adoptaram a priorização explícita na
saúde, tal como a Holanda, a Noruega,
Israel ou o Reino Unido.
A MBE tem então um duplo objectivo:
o de auxiliar a prática clínica e o de
restringir tratamentos de efectividade
não comprovada, à luz de critérios de
justiça distributiva. É, cada vez mais,
considerada como uma ferramenta indispensável para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como
para garantir a universalidade de acesso ao sistema de saúde. Deve-se realçar que existe uma clara distinção entre «afectação de recursos» e «política
de poupança». Ou seja, a MBE pode
até aumentar os custos dos cuidados
de saúde dada a implementação de
tecnologias e de métodos de tratamento submetidos ao escrutínio das metaanálises e, porventura, mais dispendiosos
do que os tratamentos convencionais.
Porém, mais do que custos devem ser
percepcionados como um investimento cujo retorno se traduz numa redução de gastos. Para além de estar em
causa a distribuição de recursos de um
modo mais justo e equitativo.
As decisões clínicas apoiam-se cada vez
mais tanto nas regras da Medicina Baseada na Evidência como na experiência clínica dos profissionais e nas revisões narrativas efectuadas pelos especialistas. Em súmula, a prática da medicina deve repousar progressivamente
na melhor evidência científica existente para que se possam extrair as conclusões necessárias sobre a melhor conduta possível, quer do ponto de vista
técnico quer na perspectiva ética. E a
ética médica, ao reflectir a consciência
colectiva da profissão médica, deve integrar a MBE numa visão moderna da
relação médico-doente e da deontologia
que lhe serve de suporte.
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Médicos, literatura médica,
mas também literatura
A recente edição em Portugal de A
Montanha Mágica, de Thomas Mann, é
um acontecimento literário1. «Não é
só o tamanho, mas a natureza omnívora da obra, o seu desejo de totalidade. Mann revela um poder de apropriação quase enciclopédico: A Montanha
Mágica é um íman do caldo cultural e
científico que dominava a Europa antes da I Guerra Mundial, um retrato
do status quo da medicina, da psicanálise, da filosofia e da política da época
(…)»2. Li este grosso volume muitos
anos atrás, tal como Os Buddenbrook,
do mesmo autor alemão, em que singelas linhas mencionam com desarmante candura a morte do menino
Hanno com tifo. Lembro-me também
da descrição arrebatadora da propagação da peste numa região nos períodos iniciais de um capítulo de Dr.
Arrowsmith, de Sinclair Lewis… Muitos
trechos ou cenas de grande literatura
que me habituei a desfrutar desde a
adolescência me acorrem à memória
de vez em quando. Isto acontece por
vezes também no contacto com doentes ou seus familiares no exercício da
minha prática clínica.
A literatura é uma das mais importantes componentes da «cultura humanística» que João Lobo Antunes refere que
deve ser fornecida ao jovem médico
para lhe permitir «não só entender a
total dimensão do acto médico, mas
também fruir o seu sabor mais fino,
porque este é fonte de inspiração ética e consolo espiritual»3.
Desde a introdução do numerus clausus
para o acesso ao curso de Medicina
no nosso país, parece-me que tem aumentado progressivamente um espírito de competição entre os alunos para
obter as melhores notas com este fim.
Tal justifica-se pelo facto de, apesar da
evolução da sociedade, os médicos
continuarem a gozar de um prestígio
especial. Esta competição estreita os
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interesses dos estudantes, focando-os
demasiado nas matérias curriculares
específicas. E, uma vez entrados no curso de Medicina, este afunilamento continua, para aceder a uma especialidade que mais os atraia e/ou os compense, o que exige a melhor classificação possível no momento do exame
de acesso ao internato de especialidade. A par da vida familiar e das pulsões
hedonistas em boa parte criadas pela
sociedade dos media cada vez mais
poderosos, este empenhamento profissional parece não deixar tempo para
nada.
Uma vez iniciada a especialização, a
actividade assistencial pesada, o estudo dos casos e programado, a necessidade de constante actualização, com
o número crescente e esmagador de
artigos científicos, guidelines para numerosas doenças, as actividades curriculares que permitam um pecúlio útil
no momento de provas de avaliação,
tudo são factores a sufocar a existência dos pobres médicos.
Não admira, pois, que outros aspectos
de grande importância no crescimento e enriquecimento das pessoas sejam bastante descurados. Um dos essenciais, do meu ponto de vista e
como atrás referi, é a literatura. Desde
logo por ser uma fonte de conhecimento para o domínio da língua e da
correcta expressão ortográfica, semântica e estilística, mas, sobretudo, por
nos dar uma preparação adicional na
abordagem psicológica e na mundividência de sentimentos e experiências
de vida, as mais variadas e contraditórias, levando-nos a viagens e reflexões
permanentes acerca do ser humano.
A leitura dos clássicos era relativamente comum entre estudantes de Medicina não há muito tempo. Nunca ter lido
autores como Dostoiewski, Tolstoi,
Tchekov, Nabokov; Poe, Hemingway,
Faulkner, Fitzgerald, Salinger, Bellow;

Goethe, Rilke, T. Mann, Musil, Kafka,
Kundera; Zola, Rimbaud, Flaubert,
Malraux, Camus, Gide; Eliot, Virgínia
Woolf, Joyce, Conrad, G. Greene;
Cervantes, Jimenez, Llorca, Fuentes,
Garcia Marquez, Borges; Camões, Pessoa, Vergílio Ferreira, Jorge de Sena,
Cardoso Pires, entre tantos, tantos
outros, é como partir de um patamar
abaixo na escalada da «montanha mágica» do Conhecimento. Possivelmente, só quem teve a experiência desse
convívio intelectual avalia adequadamente a propriedade do que estou a
dizer.
Em muitos contos, novelas ou romances existem personagens com doenças, reflexões sobre enfermidades ou
protagonistas médicos, o que é um factor de interesse suplementar para quem
escolhe a nossa nobre profissão. Obras
como A Cidadela, de Cronin, Servidão
Humana ou No Fio da Navalha, de
Somerset Maugham, A Morte de Ivan Iliitch,
de L.Tolstoi, ou as já citadas A Montanha
Mágica, de T. Mann, e Dr. Arrowsmith, de
S. Lewis, entre tantas outras, são exemplares a este propósito.
A literatura, a grande literatura, que
não tantos bestsellers, livros de cordel
e romances ligeiros que abundam nos
escaparates das secções de livros de
centros comerciais, é uma fonte inesgotável de deleite e de conhecimento
sobre a natureza humana. É certamente mais fácil ver um filme na televisão
ou em DVD ou um programa humorístico, ou passar umas horas estereotipadas à volta de um jogo ou pesquisa no computador, do que dedicar a
um clássico um fim de semana ou algumas noites, mas decerto é um prazer, uma gratificação diferente, o que
este tem para oferecer.
Para estimular o interesse, vêm-me à
ideia dois livros: Porquê ler os Clássicos?,
de Ítalo Calvino4, e Como ler e porquê,
de Harold Bloom5. E, para terminar,

OPINIÃO
relacionados com este currículo extra
que, a meu ver, deveria de algum modo
ser incluído no curso de Medicina, para
maior enriquecimento da humanidade
do nosso exigente exercício, recomendo as reflexões/ensaios do grande neurocirurgião e pensador João Lobo Antunes, publicados ao longo dos anos
por uma editora nacional. No seu livro mais recente, no ensaio «Quatro
Elogios», a propósito de Machado Macedo, o autor relembra: «A aristocracia de uma profissão exprime-se igualmente pela cultura. Há cerca de dez
anos escrevi no prefácio do meu pri-

A

meiro livro que na educação de um
médico para o nosso tempo eram precisos dois condimentos para o bom
sucesso da receita. O primeiro dizia
respeito à ciência e ao conhecimento.
O outro, não menos importante, era
um tempero mais difícil de definir, embora se reconheça o seu sabor quando ele entra no cozinhado: é que é
outra a medicina quando praticada por
médicos cultos.»6
1. Thomas Mann. A Montanha Mágica.
Ed. D. Quixote, 2009.
2. Kathleen Gomes. Uma máquina do

EVENTO: 25TH CONGRESS

EVENTO: 22ªS JORNADAS MÉDICAS LUSO-BRASILEIRAS – INTERFACE
COM A MEDICINA FAMILIAR
LOCAL: Rio de Janeiro, Brasil
DATA: 8 a 11 de Julho
CONTACTOS: Prismedica; Tel. 21 358 43 80
Fax: 21 358 43 89
EVENTO: III CONGRESSO DE ORTODONTIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO
LOCAL: Porto
DATA: 11 a 13 de Julho
CONTACTOS: Faculdade de Medicina do Porto

EVENTO: 32ND ANNUAL POSTAGRADUATE MEDICINE COURSE: RENAL
BIOPSY IN MEDICAL DISEASE OF THE KIDNEYS
LOCAL: Nova Iorque, EUA
DATA: 5 a 8 de Agosto
CONTACTOS: Amgen; Tel: 800 844 580; Fax: 800 844 851
EVENTO: ESC 2009 – EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
LOCAL: Barcelona, Espanha
DATA: 29 de Agosto a 2 de Setembro

EVENTO: 22ND EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY
LOCAL: Florença, Itália
DATA: 4 a 8 de Setembro
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OF THE

EUROPEAN COMMITTEE

FOR

TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS

LOCAL: Dusseldorf, Alemanha
DATA: 9 a 12 de Setembro
EVENTO: 2º GP WORKSHOP
LOCAL: Cabo Verde
DATA: 12 a 18 de Setembro
EVENTO: 15º WONCA EUROPE CONFERENCE
LOCAL: Basileia
DATA: 16 a 19 de Setembro
EVENTO: 34TH ESMO MULTIDISCIPLINARY CONGRESS
LOCAL: Berlim
DATA: 20 a 24 de Setembro
CONTACTOS: Amgen; Tel: 800 844 580; Fax: 800 844 851

EVENTO: 13TH WORLD CONFERENCE ON LUNG CANCER
LOCAL: S. Francisco, USA
DATA: 31 de Julho a 4 de Agosto

OF INBORN

Fernando Guimarães
Assistente graduado
de Medicina Interna
H.Vila Real – CHTMAD

CONTACTOS: Amgen; Tel: 800 844 580; Fax: 800 844 851

G E N D A

EVENTO: 11TH INTERNATIONAL CONGRESS
METABOLISM
LOCAL: Califórnia, EUA
DATA: 29 de Agosto a 2 de Setembro

tempo chamada «Montanha Mágica», in
jornal Público (Ipsilon), 29.5.09.
3. João Lobo Antunes. Um Modo de Ser.
Gradiva, 1996.
4. Italo Calvino. Porquê ler os Clássicos?.
Teorema, 1994.
5. Harold Bloom. Como ler e porquê.
Caminho, 2001.
6. João Lobo Antunes. O Eco Silencioso.
Gradiva, 2008.

ERRORS

OF

EVENTO: 35TH EUROPEAN CONGRESS OF CITOLOGY
LOCAL: Lisboa
DATA: 27 a 30 de Setembro
CONTACTOS: Amgen; Tel: 800 844 580; Fax: 800 844 851
EVENTO: XXIV JORNADAS DE CARDIOLOGIA DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS –VIII JORNADAS DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL DE REYNALDO
DOS SANTOS
LOCAL: Turcifal
DATA: 9 e 10 de Outubro
CONTACTOS: Serviço de Cardiologia do Hospital Reynaldo
dos Santos
EVENTO: 22ªS JORNADAS DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL DE EGAS
MONIZ
LOCAL: Lisboa
DATA: 22 e 23 de Outubro
CONTACTOS: Serviço de Cardiologia do H. Egas Moniz

CONSULTORIA FISCAL

IRS
Abatimentos e deduções
aos rendimentos de 2009
1.

ABATIMENTOS

2.

DEDUÇÕES À COLECTA

1.1. Dedução específica do trabalho
dependente (Art.º 25.º do CIRS):

2.1. Pensão de Alimentos (Art.ºs 78.º,
al. d) e art.º 83.º a)):

72% de 12 vezes o salário mínimo mais
elevado ou o valor das contribuições
totais pagas efectivamente à Segurança Social quando superiores.

20% dos encargos quando fixados na
respectiva sentença judicial, desde que
o beneficiário não faça parte do mesmo agregado familiar.

1.2. Dedução Específica de Pensões
(Art.º 53.º do CIRS):

2.2. Despesas de Saúde (Art.º 82.º)
30% das despesas efectuadas com bens
e serviços com IVA às taxas de 0% e
5%, sem limite.
As despesas com bens e serviços com
IVA à taxa de 20%, são limitadas a 2,5%
daquelas despesas ou a € 64, desde
que documentadas com receitas médicas (al. d) do Art.º 82.º):

Tem o limite de € 6.000.
Porém, se o rendimento bruto da categoria H exceder € 30.000, este limite de € 6.000 será reduzido até à sua
concorrência de 13% da parte que
exceder os € 30.000.
1.3. Organizações Sindicais (Art.s 25.º
e 53.º):
Valor pago acrescido de 50% até ao
limite de 1% do rendimento bruto de
trabalho dependente ou de pensões.
1.4. Rendimentos profissionais (Recibos verdes) – Regime simplificado (Art.º
31.º):
O rendimento bruto é abatido de 30%
para despesas e encargos, não sendo
necessários quaisquer documentos.
Não poderá resultar um rendimento
líquido global inferior a metade do
valor anual da retribuição mínima (€
2.982).
1.5. Rendimentos prediais (Prédios arrendados) (Art.º 41.º):
As despesas de conservação e manutenção suportadas são abatidas, quando devidamente documentadas bem
como o respectivo IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).

2.3. Despesas de educação e de formação profissional (Art.º 83.º):
30% das despesas suportadas com o
limite de 160% da retribuição mínima
nacional mensal (€ 720). Nos agregados com 3 ou mais dependentes, o limite é elevado em 30% por cada dependente (€ 936).
2.3.1. São dedutíveis à colecta 30% da
totalidade das despesas efectuadas com
a educação e reabilitação do sujeito
passivo ou dependente com deficiência maior ou igual a 60%, bem como
25% da totalidade dos prémios de seguro de vida (art.º 87.º n.º 2).
Porém, a dedução dos prémios de seguros não pode exceder 15% da colecta de IRS (n.º 3 do artigo 87.º).
2.4. Juros e amortizações de imóveis
para habitação própria e permanente,
rendas pagas pelos inquilinos (contratos posteriores a 15/10/91) e entregas
para cooperativas de habitação (Art.º
85.º):

30% dos encargos com o limite de €
586.
2.5. Encargos com lares e outras instituições de apoio à terceira idade relativos a sujeitos passivos, bem como dos
encargos com lares e residências autónomas para pessoas com deficiência, seus dependentes, ascendentes e
colaterais até ao 3.º grau que não possuam rendimentos superiores à retribução mínima (Art.º 84.º):
25% das despesas com o limite de 85%
da retribuição mínima mensal (€
382,50).
2.6. Prémios de seguros de vida, acidentes pessoais e fundos de pensões,
25% das despesas com o limite de
(Art.º 86.º):
Casados – € 128;
não casados – € 64.
2.7. Prémios de seguros de saúde (Art.º
86.º, n.º 3):
30% dos encargos com os limites de:
Casados – € 168;
não casados – € 84
Por cada dependente a seu cargo os
limites são elevados em € 42.
2.8. Custos com equipamentos novos
para utilização de energias renováveis e
equipamentos para produção de energia eléctrica ou térmica por micro turbinas, com potência até 100 W que consumam gás natural (Art.º 85.º, n.º 2):
30% das despesas com o limite de €
796 (desde que não sejam susceptíveis de ser considerados custos da
categoria B).
2.9. DEFICIENTES:
São dedutíveis à colecta por cada sujeito passivo com deficiência igual ou
maior que 60% uma importância correspondente a 4 vezes a retribuição
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mínima mensal (€ 1.800), bem como
1,5 vezes a retribuição mínima mensal
por cada ascendente que viva em comunhão de habitação com o declarante e não aufira mais que a pensão mínima mensal nacional (Art.º 87.º).
Se a invalidez for superior a 90% então a dedução por cada sujeito passivo ou dependente é de 4 retribuições
mínimas nacionais (€ 1.800), que
acrescem àquela.
2.10. Os pagamentos por conta e as
retenções (At.º 78.º, n.º 2):
Sem qualquer limite.
3.
MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA (Art.º 89.º- A da LGT)
Devem ser declaradas tratando-se das
seguintes aquisições:
– Imóveis de valor igual ou superior a
€ 250.000
– Automóveis ligeiros de passageiros
de valor igual ou superior a € 50.000
– Motociclos de valor igual ou superior a € 10.000
– Barcos de recreio de valor igual ou
superior a € 25.000
– Aeronaves de turismo
– Suprimentos e empréstimos feitos no
ano, de valor igual ou superior a €
50.000.

5.

PPR (Art.º 21.º do EBF)

São dedutíveis à colecta 20% dos valores aplicados em PPR até ao limite
de:
€ 400 – se o sujeito passivo tiver menos de 35 anos.
€ 350 – se o sujeito passivo tiver entre 35 e 50 anos.
€ 300 – se o sujeito passivo tiver idade superior a 50 anos.
Os reformados não têm direito a
esta dedução.
6.
MECENATO (Art.ºs 62.º e
63.º do EBF)
6.1– São dedutíveis, sem limite, 25%
das doações ao Estado, Regiões Autónomas, Autarquias e seus serviços.
Associações de Municípios e de Freguesias.
Fundações em que o Estado participe
no património inicial.
Fundações com fins de natureza social
ou cultural.
6.2 – São dedutíveis 25% das restantes doações com o limite de 15% da
colecta:
IPSS; PCUP; Centros de cultura; etc.
São majorados em 130% no geral ou
140% se destinados a apoio à infância,
3.ª idade, toxicodependentes e promo-

ção da criação de postos de trabalho.
6.3 – São dedutíveis à colecta 25% dos
donativos concedidos a igrejas, instituições religiosas, pessoas colectivas de
fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituidas,
sendo a sua importância considerada
em 130% do seu quantitativo, com o
limite de 15% da colecta.
PAGAMENTOS POR CONTA
Estes pagamentos, quando devidos,
devem ser pagos até ao dia 20 dos
meses de Julho, Setembro e Dezembro.
NÚMERO FISCAL DE CONTRIBUINTE
Qualquer alteração, nomeadamente da
residência, deve ser comunicada no
prazo de 15 dias em qualquer serviço
de finanças ou na loja do cidadão, podendo também fazer-se através da
internet.
A Retribuição Mínima Nacional para
2009 é de € 450.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre matéria fiscal poderão ser
tratados todas as 3.ªs e 5.ªs Feiras, das
10 às 13 horas nas instalações da Ordem dos Médicos, sitas na Avenida
Gago Coutinho, 151 em Lisboa.

BENEFÍCIOS FISCAIS
4.
COMPUTADORES PESSOAIS NOVOS, bem como software
e aparelhos de terminal (art.º 68.º
do EBF).
50% das despesas de aquisição, com o
limite de € 250.
Este benefício só pode ser utilizado uma
vez por cada membro do agregado familiar durante os anos de 2009 a 2011.
– È necessário ainda que o sujeito passivo ou qualquer dependente frequente qualquer nível de ensino.
– Que a factura tenha o número fiscal
do adquirente e contenha a menção
«uso pessoal».
– Que a taxa de IRS seja inferior a
42%.
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TABELA DE IRS DE 2009 no Continente (Art.º 68.º)
REN DIMEN TO
COLECT Á V EL
(euros)

TA XA S
(%)
N ormal

TA XA S
(%)
M édi a

10, 5

10, 500 0

› 4 755 a 7 192

13

11, 347 2

› 7 192 a 17 836

23, 5

18, 599 6

› 17 836 a 41 021

34

27, 303 9

› 41 021 a 59 450

36, 5

30, 154 6

› 59 450 a 64 110

40

30, 870 2

> 64 110

42

Até 4 755

