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E D I T O R I A L

O mês que agora passa foi fértil em
iniciativas de comunicação por parte
de agentes habituais do palco médico.
Os sindicatos afadigaram-se numa
multiplicidade de comunicados, todos
tendo em comum a crítica ao Basto-
nário da Ordem e até o Presidente da
Região Centro não resistiu a escrever
um artigo de apoio aos sindicatos num
jornal médico.
Apesar das críticas serem abusivas, mui-
tas vezes malévolas e sistematicamente
deturpadoras da verdade e mesmo ca-
luniosas, não fazia qualquer intenção de
lhes responder. Por um lado, já tinha dito
o que considerara necessário na última
ROM procurando evitar qualquer des-
necessário litígio, unicamente tendo pro-
duzido a análise dos factos e publicado
os pareceres jurídicos que unanimemen-
te corroboraram tal análise e, por outro,
porque sou um feroz defensor do afo-
rismo português que nos ensina que «os
cães ladram e a caravana passa».
Ignorar os ataques preversos que nos
dirigem é aliás uma necessidade de hi-
giene mental e gestão do tempo. Com
efeito, não ler o que determinados per-
sonagens escrevem ou dizem a nosso
respeito evita muita inútil perda de tem-
po e desnecessário desgaste das coroná-
rias já suficientemente penalizadas pela
hipercolesterolémia. Para além da perda
de tempo que envolve, responder a alei-
vosias propaladas a nosso respeito é
considerar quem as propalou digno de
crédito e suficientemente importante pa-
ra merecer a nossa atenção.
Tenho para mim que não lhes respon-
der, e de preferência não os ler, é o que
mais os irrita e, confesso, não resisto a
devolver-lhes desta forma as amabilida-
des com que pretendem obsequiar-me.
Aprendi estas verdades, muito peque-
no, com o «Sabu», um enorme pastor

O preço da nossa
liberdade 2

Matar o mensageiro
alemão que conduzia um dos meus
avós, precocemente afectado por gra-
ve patologia oftalmológica. Com o trei-
no de cão guia e a autosuficiência de
quem não tem razões para ter medo,
o Sabu resistia estoicamente, quando
os rafeiritos que se lhe atravessavam
ao caminho lhe ladravam esganiçados
às canelas, não mexendo um músculo,
não rosnando, não se lançando em cor-
rerias. Se tal atitude estimulava de iní-
cio um pouco mais de atrevimento, a
sua consequência final era o patente
desespero do provocador que, sem
honra ou glória, acabava por bater em
retirada de rabito entre as pernas.
Foi assim, sem grande atenção e muito
menos preocupação, que fui sabendo
de me acusarem de defender a recerti-
ficação, de não querer as carreiras mé-
dicas tão suadamente conquistadas
pelo esforço de denodados sindicalis-
tas em pública unicidade e mesmo, por
último, da ridícula acusação de, em
conluio com o Presidente da Repúbli-
ca, promover o veto do diploma.
Também não me fez mudar de atitude,
apenas tendo lamentado mais este com-
provativo da baixeza moral de alguém,
vá-se lá saber quem, que terá convenci-
do uma jornalista da Lusa que teria uma
história a propósito de uma multa que
teria sido aplicada ao Bastonário por ale-
gadamente ter recebido dinheiros inde-
vidos.
Tratava-se afinal de uma guerra entre
espanhóis que por ironia do destino
me afectou em conjunto com o Dr. Mi-
guel Leão, sendo os famigerados dinhei-
ros ilicitamente recebidos os totalmen-
te lícitos pagamentos das despesas de
deslocação a Madrid para defender e
representar os interesses dos médicos
portugueses num cargo não remune-
rado na mutualidade que durante al-

gum tempo nos garantiu o seguro co-
lectivo de responsabilidade civil (ver
adiante artigo em que este assunto é
totalmente esclarecido).
Diga-se a este propósito que Lisboa é
uma aldeia em que tudo se sabe e que
de há longo tempo que me vinham
ameaçando de a história ir para a co-
municação social, como se eu tivesse
alguma coisa a temer ou me envergo-
nhar da sua divulgação. Claro que há
sempre aqueles que ficam com dúvi-
das julgando não saber tudo e aqueles
que as têm mesmo quando sabem tudo.
A calúnia só é uma técnica antiga de
fazer política porque traz dividendos e
quem aceita cargos públicos tem de
estar preparado para o lixo que a So-
ciedade produz como parte integran-
te da função. Como alguém uma vez
me dizia, estes cargos são servidos em
pacote completo com as glórias e as
misérias misturadas no conteúdo.
O que me fez mudar de atitude e escre-
ver este editorial não foi igualmente co-
meçar a perceber «o preço a que foi
vendida a nossa liberdade» quando as
televisões mostraram num dia os líderes
dos dois sindicatos, venerandos e obri-
gados, ao lado de José Sócrates numa
iniciativa eleitoral do Partido Socialista
e alguns dias depois o dr. Mário Jorge,
eterno dirigente da FNAM, ser a estrela
da apresentação pública do programa
do PS para a Saúde, qual Joana Amaral
Dias dos médicos com menos charme e
sem que se saiba se e qual o cargo que
lhe terá sido prometido. Quando o PS
tacticamente inflete à esquerda há sem-
pre um ex-PCP disponível ou julgariam
que Vital Moreira era caso único?
Que me terá, então, feito mudar de
opinião e contra prática de há muito
firmada dispor-me a responder contan-
do-vos aspectos significativos do afas-
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tamento da Ordem da negociação das
carreiras?
Foram três os factos:
- A inserção do artigo do Presidente
da Região Centro no Boletim da SRC
enviado para publicação conjunta com
este número da ROM.
- O editorial desse boletim denomina-
do «o Fantasma da Exclusividade» as-
sinado pelo dr. Fernando Gomes.
- A reunião com a Ministra da Saúde,
agendada por ela para o último dia do
prazo para promulgação do diploma pelo
Presidente da República, onde foi possí-
vel perceber a real dimensão do recuo
deste documento em relação à situação
actual e os prejuízos que acarretará ir-
remediavelmente para os médicos mais
jovens, o SNS e os portugueses em geral.
Desde logo a publicação na Revista da
Ordem, mesmo que inserido num bo-
letim regional, de um artigo em que se
ataca o Bastonário, para mais quando
alegdamente se propõe «repor a ver-
dade sobre negociações das carreiras
e exclusividade» é, mesmo que corres-
pondesse à verdade o que veicula, e
não é o caso, um acto de exposição
pública de divisão interna que fragiliza
irremediavelmente qualquer tomada de
posição da Instituição.
Perante o facto, como director da Revis-
ta e presidente da Ordem só me res-
taria não autorizar a sua publicação ou
responder repondo efectivamente a ver-
dade. Se me posso permitir ignorar a co-
municação social generalista ou mesmo
a imprensa médica não me é permitido
ignorar o conteúdo da revista que dirijo.

Impedir a publicação seria classificável
de censura ou concordância implícita
com o escrito pelo que não me resta
outra solução que efectivamente tornar
público, embora de forma sintética, tudo
o que tem acontecido em torno da dis-
cussão com o Governo das carreiras.
Assim:
- Como é do conhecimento público
desde que Correia de Campos, ainda
no Governo António Guterres, iniciou
o processo e desarticulação da homo-
geneidade do SNS com as novas for-
mas de gestão, mais tarde hospitais SA
sob Luís Filipe Pereira e EPE novamente
sob Correia de Campos, que a Ordem
tem exigido a reposição da carreira mé-
dica para todos os médicos sob todos
os tipos de gestão.
Fez parte de todos os meus programas
eleitorais desde que concorri pela pri-
meira vez à Secção Regional do Sul. Fez
parte, como o Acto Médico, de todos
os encontros com todos os responsá-
veis da Saúde. Foi sempre um desígnio
de todas as direcções da Ordem.
É importante que se diga que sempre
defendi, e apesar de tudo o que aconte-
ceu continuo a defender, que o papel
dos Sindicatos é determinante no que
concerne a toda a matéria de natureza
laboral e nunca a Ordem sob minha res-
ponsabilidade discutiu qualquer maté-
ria laboral com qualquer Governo.
No entanto, no conceito de carreira es-
tão contidos dois conteúdos diferentes.
Um que respeita à progressão hierárqui-
ca, salarial e de conteúdos funcionais –
matéria de exclusiva competência sindi-

cal – e outro que respeita a evolução
técnico-científica ao longo da vida, ma-
téria que respeita a todos os médicos e
só a estes pelo que se torna de exclusi-
va competência da sua Ordem.
Defendo estes princípios desde sem-
pre e trabalhei anos, desde o primeiro
dia da sua existência, num sindicato
que respeitava estes princípios – o Sin-
dicato Independente dos Médicos.
Durante o meu primeiro mandato ten-
tei sempre mobilizar todos para esta
discussão. Convidei reiteradamente os
Sindicatos para reuniões. Na altura as
dificuldades prendiam-se com a total
indisponibilidade do SIM para qualquer
reunião em que estivesse presente a
FNAM pelo que foram realizadas reu-
niões separadamente e, no que respei-
ta à FNAM acordados vários princípi-
os, constituídos grupos de trabalho e
desenvolvidos documentos consensuais.
Com a chegda de Ana Jorge ao Gover-
no, pelo facto de ser médica e pelas
posições públicas que defendera, re-
novou-se a esperança de conseguir o
que até aí tinha esbarrado com as te-
ses gestionárias de cariz economicista
prevalentes na governação.
Desencadeou assim o CNE um pro-
jecto de reuniões por todo o País que
igualmente passaria por uma reunião
a ter lugar durante o Congresso Naci-
onal de Medicina e a que chamámos
Assembleia Geral de Médicos para
ouvir os médicos e preparar os con-
sensos a atingir com o Governo.
Foi com enorme surpresa que li no
jornal Tempo Medicina de 30 de Junho

...no conceito de carreira estão contidos dois
conteúdos diferentes. Um que respeita à

progressão hierárquica, salarial e de conteúdos
funcionais – matéria de exclusiva competência

sindical – e outro que respeita a evolução
técnico-científica ao longo da vida, matéria que

respeita a todos os médicos e só a estes pelo que
se torna de exclusiva competência da sua Ordem
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de 2008 uma entrevista conjunta dos
dois dirigentes sindicais Mário Jorge e
Carlos Arroz onde anunciavam o acor-
do entre estruturas e a sua frontal
oposição a qualquer intervenção da
Ordem em matéria de carreiras. A en-
trevista terminava de forma inaceitá-
vel e a despropósito ameaçando de
«tomar a Ordem» em futuras eleições.
O desagrado no Conselho Nacional
Executivo foi unânime e a SRCentro e
o seu presidente, com a veemência que
se lhe conhece, exigiram uma tomada
de posição firme da Ordem através de
uma carta que eu deveria escrever e
enviar aos Sindicatos. Tentei opor-me
a tal estratégia tendo votado, conjun-
tamente com o dr. João de Deus contra
tal atitude. Coloca-
do em minoria
cumpri o decidido
e escrevi a carta.
As reacções públi-
cas não se fizeram
esperar tendo a sin-
gularidade a partir
de um determina-
do momento de to-
das as críticas se-
rem pessoais e di-
rigidas ao Bastoná-
rio dando a entender que estaria isola-
do dentro da Ordem e que todos os
outros dirigentes estariam de acordo
com a exclusividade dos sindicatos em
matéria de carreiras.
Não foi difícil perceber que algo se
passava nos bastidores pelo que não
foi surpresa ver-me confrontado com
um documento que desconhecia e com
origem na SRCentro em plena reunião
com os sindicatos. Tal documento que
em termos teóricos traduzia as minhas
posições, comuns ao acordado em CNE,
tornava-se inaceitável ao subordinar a
Ordem aos sindicatos, para todos os
efeitos retirando-a das negociações,
entretanto já iniciadas. Consegui, com
o apoio da maioria do CNE e de diri-
gentes de ambos os sindicatos de mai-
or experiência e sensatez, introduzir
uma alínea que garantia que os sindi-
catos respeitariam nas negociações as
posições técnicas da Ordem.
A Ordem pelo seu lado já tinha acor-

dado um documento de carreiras ex-
clusivamente em termos de qualifica-
ção traduzida por graus e estava em-
penhada na sua aprovação por parte
do Ministério.
Neste, entretanto, algo se passava tendo
as negociações transitado do âmbito do
Secretário de Estado Francisco Ramos
para o âmbito directo da Ministra.
Continuaram entretanto os ataques
pessoais que me eram dirigidos tendo-
se pela sua agressividade e inconsistên-
cia criado a ideia, mesmo junto de al-
guns dirigentes da Ordem, que se tra-
tariam de questões pessoais entre mim
e o dr. Carlos Arroz dado que as diver-
gências de posicionamento político com
o dr. Mário Jorge eram conhecidas e

desde sempre. Apesar de reiteradamente
ter negado, pelo menos no que me di-
zia respeito, tal realidade, alguns diri-
gentes nomeadamente o presidente da
SRCentro passaram a fazer dessa tese
a causa de todas as dificuldades.
Não deixa de ser curioso que alguém
com mais de vinte anos de dedicação
à causa sindical seja acusado de inimi-
go, quando alguém que até ontem hos-
tilizava os sindicatos passe a ser o ali-
ado. Claro que em política, e os médi-
cos parecem não estar imunes, o que
conta não são as ideias ou a coerência
mas sim as alianças espúrias e o calcu-
lismo de futuras eleições.
Quando um dirigente da Ordem é acu-
sado por outro, em pleno Conselho, de
«vestir demasiado a camisola da Ordem»
está tudo dito. Quem diz tais disparates
não percebe que está a afirmar não ser
confiável para quem o elegeu dado que
a qualquer momento pode vestir uma
qualquer outra camisola desde que lhe

assegure melhores perspectivas para os
seus únicos interesses pessoais.
Chamei a atenção num editorial ROM
Dezembro de 2008 para a legitimida-
de democrática da Ordem, para o seu
peso incontornável como representan-
te dos médicos, para as suas funções
legais inultrapassáveis. A reacção sin-
dical foi violenta tendo o dr. António
Bento feito publicar uma carta aberta
inqualificável que pôs em causa uma
amizade de trinta anos. Deveria saber
que coloco sempre os interesses insti-
tucionais à frente dos meus, pelo que
estando em causa a Instituição que re-
presento o caminho óbvio foi dessin-
dicalizar-me e faltar às comemorações
dos trinta anos do SIM para os quais

estava expressa-
mente convidado
enquanto funda-
dor.
Mesmo assim, e
após reuniões já
havidas, foi envia-
do à Ordem, pelo
Ministério, um di-
ploma sobre qua-
lificação totalmen-
te aceitável e que
publicámos na Re-

vista. Tal documento foi-nos enviado em
23 de Fevereiro de 2009 durante o
Congresso Nacional de Medicina no
dia mesmo da Assembleia Geral, de res-
to pouco participada. Se lerem a ROM
desse mês (Fevereiro) terão toda  a in-
formação.
Demos nota ao Ministério da nossa con-
cordância e, sendo matéria que não con-
flituava com qualquer negociação sindi-
cal, sempre esperámos que os compro-
missos fossem honrados e tal matéria
constasse de eventuais acordos a subs-
crever entre Ministério e Sindicatos.
Fomos tendo nota parcelar e só du-
rante algum tempo no âmbito de um
grupo de trabalho electrónico de que
obviamente fiz parte das dificuldades,
reais ou aparentes, com que as nego-
ciações se defrontavam. Num determi-
nado momento e dada a ausência de
informações foi-me sugerido pelo pre-
sidente da SRCentro que convocasse
uma reunião com os Sindicatos. Dis-

E D I T O R I A L

O sindicalismo que defendi e continuo a defender
não é o que esquece os médicos como um todo e só

se preocupa com os assalariados, seus potenciais
sócios. ...Os dirigentes sindicais em quem confio não
apresentam programas de candidatura às eleições

legislativas do partido do Governo...
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se-lhe que uma convocatória da mi-
nha parte seria potencialmente mal
aceite pelo que poderia partir de qual-
quer outro a sugestão. Utiliza hoje este
facto para sustentar a tese de que eu
estaria contra os sindicatos e me opu-
nha à colaboração com estes.
Utiliza igualmente de forma inaceitá-
vel o argumento de que teria estado
numa tertúlia onde poderia ter discu-
tido com os sindicatos de forma aber-
ta as questões e não o fiz. Sabe perfei-
tamente, pelo ao que escrever tal ar-
gumento expõe-se a todos os comen-
tários sobre carácter e lisura de proce-
dimentos, que, se não intervim nessa
noite, apesar de provocado a propósi-
to de recertificação e outros dislates,
foi porque os presidentes da SRNorte
e SRSul igualmente presentes me pe-
diram para não o fazer para evitar con-
flitos públicos. Foi preciso o dr. José
Pedro Moreira da Silva repôr a verda-
de e tomar a palavra para dizer na cara
do dr. Mário Jorge que nunca ninguém
na Ordem, nomeadamente o Bastoná-
rio, alguma vez defendera a recertifica-
ção.
Igualmente é inqualificável a acusação
que o dr. José Manuel Silva me faz de
não ter querido participar numa reu-
nião a decorrer em Lisboa entre o CNE
e os sindicatos quando sabe que a reu-
nião foi acordada em data da conveni-
ência de todos, mas em que era sabida
a minha impossibilidade de estar pre-
sente. Com efeito era de conhecimen-
to de todos na Ordem que chegaria
nesse dia às 7h da manhã de Caracas
(um voo de 9horas) e seguiria de ime-
diato para Évora onde estaria retido
entre as 9h e as 17h na cimeira de
Ministros da Saúde Iberoamericana
para onde tinha sido convidado pela
Ministra. De facto quando cheguei a
Lisboa, pelas 18h, e me dirigi ao gabi-
nete pensando que a reunião estaria
acabada há horas fui confrontado com
um comunicado do CNE assinado pelo
dr. José Manuel Silva, ignoro com que
mandato, de total demissão e alinha-
mento da Ordem com as posições dos
sindicatos. Impus, por conseguinte, que
o comunicado apenas comprometesse
o grupo de trabalho, tanto mais quan-

to, quando fora aprovado, não havia
quórum legal de CNE.
Confrontado com tomadas de posição
públicas e um comunicado unilateral da
SRCentro, prática que julgaria ultrapas-
sada dentro da Ordem, entendi lembrar
que o Presidente da Ordem dos Médi-
cos não é um mero porta-voz de um
grupo mas tem a legitimidade democrá-
tica que lhe advém de uma eleição unino-
minal por maioria clara. Calar a verdade
e não informar os médicos do que está
a acontecer seria desonesto.
Por uma questão de me resguardar de
críticas ou ataques soezes, pretender
que foi uma vitória histórica o que foi,
em todos os aspectos, uma derrota gra-
víssima da liberdade dos médicos e dos
seus direitos em termos de carreira,
seria defraudar aqueles que em mim
confiaram com o seu voto e ninguém
me pode pedir que o faça.
Esconder que no futuro existirá um úni-
co grau para além do de especialista tal
como hoje acontece e ao contrário do
que tinha sido acordado entre a Or-
dem e o Governo, poderia não ser gra-
ve. Mas seria certamente grave escon-
der aos médicos que a partir de agora
a obtenção do grau não garante, como
até aqui, a contratação na categoria fi-
cando dependente de vagas como an-
tes acontecia para chefe de serviço.
Esconder dos médicos que os sindica-
tos vão avançar para a contratação co-
lectiva, matéria da sua exclusiva compe-
tência, preparando-se para discutir ava-
liação de desempenho, que condicionará
toda a futura progressão na carreira, dan-
do aos administradores poderes sobre
a profissão médica sem garantir previa-
mente que esta evolua por avaliações
exclusivamente interpares e iguais para
todos – só possível se no seio da Or-
dem, era uma deslealdade para a qual
não podem contar comigo.
Considero-me derrotado nos objecti-
vos que sempre defendi, o que pode-
ria não ser grave porque há que estar
preparado para não conseguir. Mas con-
sidero mais grave que a Ordem tenha
sido derrotada, que a maioria dos seus
dirigentes que de boa fé acreditaram
estarem todos a fazer força para o mes-
mo lado, tenham sido injustamente ar-

redados da tomada de decisão. Consi-
dero gravíssimo em termos de futuro
que os médicos deixem de poder atra-
vés da sua estrutura democrática e de
todos – a Ordem influenciar o seu tra-
jecto profissional no que respeita a
questões de natureza técnica entregan-
do em exclusivo aos sindicatos a sua
representação.
O sindicalismo que defendi e continuo
a defender não é o que esquece os
médicos como um todo e só se preo-
cupa com os assalariados, seus poten-
ciais sócios. O sindicalismo que defen-
do não promove o assalariamento para
obrigar os médicos a valorizar o sindi-
cato, pelo contrário, retira o seu valor
da sua acção diária em defesa de to-
dos os médicos. O sindicalismo que
defendo é verdadeiramente indepen-
dente e não um agente da política par-
tidária. Os dirigentes sindicais em
quem confio não apresentam progra-
mas de candidatura às eleições legisla-
tivas do partido do Governo...
Esclarecidos estes pontos há que acres-
centar alguns elementos para que pos-
sam perceber o futuro e o que está
em causa, mais uma vez estrictamente
baseado em factos.
Quando tomei posse em Fe-
vereiro 2008 tive o cuidado
de anunciar claramente que
seria o meu último manda-
to. Ao fim de trinta anos de
combate pela medicina e
pelos médicos que absorveu
muita da minha energia e a
totalidade do tempo livre há
que saber parar. Por outro
lado, considero que, em qual-
quer lugar elegível mais de
dois mandatos envolve o ris-
co da acomodação, do hábi-
to, da confusão entre a pes-
soa e a Instituição. Assim
apesar do estatuto da Or-
dem o permitir eu não me
candidataria.
Ao afirmá-lo no início do mandato fi-
lo também e expressamente com duas
intenções: Como aviso ao Governo
que não contasse da minha parte com
sensibilidade a pressões ou contabili-
dades eleitorais e por dever de lealda-

E D I T O R I A L
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de para com os três presidentes das
Secções Regionais, todos eles sufraga-
dos e legitimados por resultados elei-
torais esclarecedores, entre os quais
seria natural vir a encontrar-se um fu-
turo Bastonário.
Com efeito o Presidente da Ordem dos
Médicos não será mais, como no pas-
sado o foi, um médico em fim de car-
reira a exercer um cargo de pouca res-
ponsabilidade e muito prestígio, mas
alguém na fase da vida activa, conhece-
dor dos «dossiers», empenhado e ex-
periente do que se discute na Ordem
quer a nível nacional quer internacio-
nal. Tal experiência só se adquire com
tarimba e sem esta não há qualidades
pessoais que valham.
O assunto do futuro terá naturalmente
sido falado até que este ano, no fim do
Congresso, fui questionado pelo presi-
dente da SRCentro sobre a viabilidade
de ter o meu apoio já que decidira can-
didatar-se. Disse-lhe obviamente ser
precoce definir apoios, penso que acres-
centei que o meu apoio em futuras elei-
ções não seria relevante, mas que ga-
rantiria total equidistância face aos vá-
rios candidatos e que em Junho de 2010
consoante a minha análise da situação
política definiria o meu apoio.
Entendeu a minha resposta como um
apoio declarado à dr.ª Isabel Caixeiro
que não tinha, à data, assumido qual-
quer intenção de candidatura e, a par-
tir daí a sua demarcação da Ordem
que faz parte não tem parado e o seu
alinhamento com estruturas exterio-
res demasiado evidente para ser só
concidência. Lamento tal comporta-
mento, perturbador do normal funci-
onamento da Instituição, considero
precoces manobras eleitorais já que a
Ordem não pode ser a agitação elei-
toral permanente e considero suicida
como estratégia alguém que está den-
tro de uma organização com um car-
go de responsabilidade tentar que esta
não funcione para mais tarde se apre-
sentar como solução redentora e mu-
dança necessária.
Se é essa a ideia, não conte com o meu
apoio ou o meu silêncio...
Já vai excessivamente longo o editorial,
claramente desproporcionado para o

que é hábito e normal, no entanto ain-
da umas linhas para responder ao edi-
torial do Fernando Gomes intitulado
«Os fantasmas da exclusividade».
Como já perceberam, se ti-
veram a paciência de ler
este editorial até agora, não
critiquei, antes pelo contrá-
rio aplaudi a existência de
carreiras e considero nor-
mal e positivo que uma Mi-
nistra médica tenha a per-
cepção da sua necessidade.
Critico, isso sim, quem não
quer ver o que de perigoso
e negativo têm os diplomas
agora publicados e quem
tenha sentido a necessidade
de afastar a Ordem do pro-
cesso. Lamento que o ex Presidente
da FNAM, que invoca memórias de
quando ambos eramos mais novos, se
esqueça que os sindicatos na época sem-
pre se articularam com a Ordem e o
combate a Leonor Beleza tenha conta-
do sempre com o envolvimento e apoio
da Ordem, nomeadamente na promo-
ção das assembleias.
Curioso, no entanto, que fale em fan-
tasmas referindo-se à exclusividade
esquecendo que à época para além de
Presidente da FNAM era também de-
putado do PCP, partido que nunca es-
condeu a sua clara opção pela funcio-
nalização dos médicos e o que se cha-
mava a «separação das águas».
Separação que também Leonor Beleza
preconizava já que era imprescindível
para fornecer mão de obra para a nas-
cente indústria da saúde privada – ain-
da me lembro de ouvir o então dono
da Clipóvoa a lamentar o insucesso do
Governo por tal motivo.
Na época não se tratava de qualquer
fantasma mas sim, como hoje a bem viva
vontade de assalariar a Medicina tor-
nando-a mais manejável. Talvez hoje seja
mais fácil e a luta pela liberdade conde-
nada a ser perdida mas não são os ac-
tores que são os mesmos são os fantas-
mas nas suas cabeças que perduram.
Claro que hoje seria impossível de ime-
diato assalariar todos com o vencimen-
to da não exclusividade. Não porque
todos abandonassem o SNS mas por-

que seria necessário reduzir o venci-
mento dos da exclusividade.
Daqui a poucos anos, com a inunda-
ção de novos médicos, desarmados
que foram os mecanismos legais que
permitiam o exercício privado, qual-
quer gestor de bom senso conclui não
ser necessário pagar por algo que já é
inerente – a tal exclusividade.
É que, para quem tem memória de há
vinte anos, caberia recordar que a
majoração salarial da exclusividade foi
também fruto da intransigência do SIM
ao não permitir que esta fosse impos-
ta, forçando-a pois a ser «comprada».
Claro que todos nós poderemos estar
de acordo em que a melhor forma de
exercício seria a dedicação plena a um
único local de trabalho desde que tal
fosse remunerado com dignidade. Tam-
bém muitas pessoas não contestariam
o desemprego se este fosse excelente-
mente remunerado. O busilis da ques-
tão é que na sociedade neoliberal que
se aproxima só o poder que a liberda-
de confere garantirá margem negocial
para as tais remunerações justas.
A situação não excessivamente desfa-
vorável que estamos habituados a des-
frutar tem um horizonte temporal mui-
to curto e tempos bem duros se apro-
ximarão se não estivermos preparados.
Além do mais a defesa da qualidade da
medicina e dos direitos dos doentes
passa por médicos livres capazes de
resistir ao ditame dos gestores.
Creio que o Fernando Gomes sabe tu-
do isto tão bem quanto eu. Nestes úl-
timos anos temos conversado muito e
tenho-me habituado a respeitar a sua
inteligência e visão estratégica. Por isso
senti ser imprescindível responder-lhe,
mais que não fora para o ajudar a ma-
tar alguns fantasmas que por vezes ain-
da parecem assombrá-lo.

E D I T O R I A L
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A.M.A. esclarecimento

No passado dia 31 Julho a agência Lusa
difundiu por toda a comunicação so-
cial a notícia de que teria sido multa-
do em Espanha por recebimento ilíci-
to de ajudas de custo da mutualidade
A.M.A.
Não comento o facto curioso de subi-
tamente em Portugal um jornalista
descobrir uma notícia largamente
propalada e comentada na imprensa
espanhola há mais de um ano, nem de,
por coincidência, ter sido divulgada
num dia em que estava em Cabo Ver-
de a participar nas cerimónias de to-
mada de posse do Bastonário e reu-
nião da Comunidade Médica de Lín-
gua Portuguesa, impedido portanto de
me deslocar às televisões e esclarecer.
Dei todos os esclarecimentos, já que
nada tenho a esconder ou envergo-
nhar-me, pelo telefone a quem mos
pediu e, é justo referi-lo, toda a im-
prensa séria percebeu não haver es-
cândalo ou notícia e o assunto mor-
reu natural e rapidamente.

Uns dias mais tarde assistiu-se à ten-
tativa de reactivá-lo por parte do Dr.
Mário Jorge Neves com o argumento
de um pedido risível da minha demis-
são. As suas declarações estão neste
momento em estudo para os adequa-
dos efeitos.
É importante também que se diga que
todos os documentos referentes a este
infeliz caso tinham por mim sido en-
tregues há dois anos quer na Ordem
dos Médicos para conhecimento de
todos os dirigentes, quer no Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros já que
ocupo um cargo público no meu País
e é importante que se saiba como titu-
lares de tais cargos podem ser trata-
dos em países estrangeiros.
Já que o caso atingiu dimensão públi-
ca e para que os únicos que me preo-
cupam, os médicos, não possam ter
qualquer dúvida da idoneidade de
quem confiaram para os representar
decidi publicar nesta ROM toda a his-
tória das relações entre a Ordem dos
Médicos e a mutualidade espanhola
A.M.A. e todos os factos relevantes.
Antes porém permitam-me que afirme
categoricamente que não pratiquei
qualquer acto ilícito ou recebi qual-
quer importância indevida nem tomei
parte em qualquer decisão reprovável.
Em nenhum momento da minha vida
tal aconteceu pelo que igualmente não
se produziu enquanto fui Conselheiro
da mutualista A.M.A.
Fui entre Junho de 2006 e Setembro
de 2008 membro não executivo do
Conselho da referida mutualidade, car-
go que tal como o de Presidente da

Ordem dos Médicos era não remu-
nerado.
Como é óbvio um cargo não remune-
rado não pressupõe que acarrete en-
cargos a quem o exerce, para além da
perda de rendimentos que a falta de
tempo inexoravelmente produz.
Tenho um escrúpulo particular nestas
matérias sendo os membros do CNE
da Ordem testemunhas que sempre
que se falou da activação da clausula
regulamentar que permitiria o ressar-
cimento dos prejuízos financeiros que
esta me acarreta, sempre recusei, com
o argumento que sustento ser ocupar
este cargo privilégio bastante e quem
se candidata saber as implicações do
cargo.
Claro que como qualquer outro diri-
gente da Ordem aufiro de ajudas de
custo, as mesmas que todos os outros,
que se traduzem no pagamento das
viagens de avião em classe económica
quando na Europa e em executiva nos
voos intercontinentais, de comboio alfa
em primeira classe, hotéis em que se
realizem as reuniões ou quatro estre-
las, quilómetros ao preço da função
pública quando em carro próprio ou
transporte de serviço.
Não foi para mim, pois, qualquer ad-
miração quando encontrei na mutua-
lidade A.M.A. um regulamento seme-
lhante para me ressarcir dos custos das
deslocações mensais, por vezes várias
num mês a Madrid para participar no
Conselho ou em Comissões Técnicas.
Se não fosse a A.M.A. a pagar as via-
gens quem seria?
Que fique claro que as importâncias

Antes porém permitam-me que afirme categoricamente que não
pratiquei qualquer acto ilícito ou recebi qualquer importância indevida

nem tomei parte em qualquer decisão reprovável. Em nenhum momento
da minha vida tal aconteceu pelo que igualmente não se produziu

enquanto fui Conselheiro da mutualista A.M.A.
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que recebi a título de ajudas de custo
foram variáveis, dependendo do núme-
ro de reuniões, nunca excederam três
mil euros o que me pareceu razoável
dado a passagem aérea em classe exe-
cutiva atingir os mil e duzentos e o
hotel cerca de duzentos.
O que se passou então e qual a histó-
ria da multa?
Em Espanha a regulação da actividade
seguradora não é feita por um Institu-
to independente como em Portugal
mas directamente pelo poder político.
Leia-se Ministério da Economia e Ha-
cienda através da Direccion General
de Seguros e Fondos de Pensión.
Esta direcção geral recebe anualmen-
te todas as contas das seguradoras
quer sejam empresas com fins lucrati-
vos quer mutualidades e realiza ins-
pecções regulares. Nunca até 2007 ti-
nha levantado qualquer questão em
relação à A.M.A., empresa sólida, que
apresentava lucros regulares, bem ad-
ministrada que realizava assembleias
gerais de mutualistas que escrutinavam
e aprovavam todas as decisões.
Em 2007 foram levantadas um con-
junto de questões menores relaciona-
das com o Presidente da A.M.A. o nosso
colega Diego Murillo ginecologista em
Pontevedra. O objectivo era claro des-
de o início – a sua demissão.
Não sei que motivos podem estar por
detrás de tão inusitada atitude. Desco-
nhecedor da realidade política espa-
nhola não posso subscrever qualquer
especulação que procure associar este
facto a qualquer vendeta política. To-
dos nós lemos jornais e sabemos como
em Espanha os políticos se acusam per-
manentemente uns aos outros de to-
dos os crimes económicos num perma-
nente ataque ao carácter, que pelos
vistos vai ganhando adeptos entre nós.
Na sequência do processo a direcção
geral entendeu que as ajudas de custo
teriam sido mal processadas ao longo
dos últimos dez anos, já que no seu
entendimento a assembleia-geral, mui-
tos anos antes apenas autorizara o
pagamento de um dia por mês de aju-
das de custo, isto é seiscentos euros.
Considerando muito grave esta situa-
ção condenou Diego Murillo e o Se-

cretário Geral, os cargos executivos, à
inibição por dez anos de gerir segura-
doras e todos os membros actuais ou
passados do Conselho, mesmo que não
executivos a uma multa obscena de
cento e trinta e cinco mil euros e a
devolver as importâncias recebidas a
título de ajudas de custo. Assim, eu
próprio, o Dr. Miguel Leão meu ante-
cessor no cargo e o anterior Bastonário
da Ordem dos Farmacêuticos dr. João
Silveira vimo-nos condenados por de-
cisões que não tomáramos e para que
nada contribuíramos. Acresce que
qualquer um de nós se lhe fosse colo-
cada a situação de ter de pagar do seu
bolso as deslocações por certo não
teria dado o seu contributo de traba-
lho para o desenvolvimento da mútua.
O que o anónimo e cobarde promo-
tor da notícia não veiculou para a co-
municação social é que o que a Direc-
ção Geral de Seguros alega ser o mais
grave e motivador da sua atitude ser
não o valor das ajudas de custo em si
(tanto mais quanto após a interven-
ção aprovou idênticas importâncias)
mas falta de transparência em infor-
mações prestadas a mutualista em as-
sembleias gerais anteriores.
Ora acontece que nessas assembleias
gerais em que alegadamente tais fac-
tos terão ocorrido eu não estive pre-
sente dado, à data, não ser membro
do conselho nem sequer mutualista.
Evidentemente que em Espanha há tri-
bunais e a Justiça funciona e, tal como
cá os juízes são sérios, rigorosos e cum-
pridores da lei. Em parte alguma do
Mundo seria possível condenar alguém
por decisões que não tomou. Sinto-me
como se me tivesse sido aplicada uma
multa de trânsito por infracção do an-
terior proprietário de um carro que
comprei.
A Ordem dos Médicos não está
directamente envolvida neste
processo nem teve nem terá qual-
quer prejuízo. As custas judiciais fo-
ram e serão pagas por seguro subscri-
to pela A.M.A. O pagamento da multa
só acontecerá se no fim for considera-
do pelo Tribunal ter havido dolo ou
responsabilidade da minha parte o que
é totalmente impossível. E se, por ab-

surdo, tal acontecesse eu assumiria as
minhas responsabilidades.
Estou pois absolutamente tranquilo
tanto mais quanto a Assembleia Geral
de Mutualistas por duas vezes e por
quase unanimidade (dois mil e quatro-
centos votos contra um) decidiu que
as importâncias pagas eram as correc-
tas e que nenhum dos conselheiros ti-
nha qualquer pagamento ou devolu-
ção a fazer à mutualidade.
Resta, por fim unicamente responder
a uma pergunta:
O que foi o Presidente da Ordem fa-
zer para a A.M.A. e quem sabia?
A segunda pergunta é mais simples –
todos.
Quando decidi aceitar o lugar, que é
um lugar por eleição, ouvi o Conselho
Nacional Executivo e quando fui elei-
to, a Revista da Ordem dos Médicos
de Junho 2006 publicou o facto.
A primeira pergunta exige explicar um
pouco melhor o que é a A.M.A.
Trata-se de uma mutualidade exclusi-
va de profissionais de Saúde – médi-
cos, farmacêuticos, veterinários, médi-
cos dentistas e enfermeiros. Dedica-se
a todos os seguros com excepção de
vida e acidentes, para os quais existe
uma outra.
Nasceu na tradição das mutualidades
que por toda a Europa Continental
foram a base dos sistemas de seguran-
ça social, saúde e seguros. Em Portu-
gal o Montepio Geral no ramo bancá-
rio e as Associações de Socorros Mú-
tuos na Saúde são as expressões simi-
lares. Dada a nossa tradição de Miseri-
córdias e o centralismo estatal o movi-
mento mutualista não tem a expres-
são que tem no resto da Europa, no-
meadamente em Espanha.
Como todas as mutualidades a A.M.A.
é gerida por funcionários competen-
tes na área seguradora que tomam
todas as decisões técnicas e tem um
Conselho de Administração eleito pe-
los mutualistas. Neste caso são
mutualistas todos os detentores de
uma apólice de seguro.
A diferença entre as mutualidades e
as empresas radica no facto relevante
de todos serem iguais, isto é, todos os
proprietários, os mutualistas, têm a
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mesma quota, ou seja, um voto.
Sendo uma instituição com origem e
fortemente ancorada nas Ordens Pro-
fissionais, os mutualistas que reúnem
os consensos para serem eleitos são
normalmente presidentes ou ex-presi-
dentes das respectivas Ordens. Por isso
o Conselho que fiz parte era compos-
to entre outros pelos presidentes das
Ordens dos Médicos de Sevilha, Valên-
cia, Burgos, Málaga, Cádis, Girona e
pelo presidente dos Farmacêuticos de
Madrid, Federal de Espanha, Veteriná-
rios de Sevilha, Médicos Dentistas da
Corunha etc.
Tal facto permitia discussão e estudo
permanente das melhores soluções para
o universo dos mutualistas e é este
contributo técnico que se pede aos
membros não executivos do Conselho.
Na A.M.A. só são executivos o Presiden-
te e o Secretário, as Vice-presidências,
cargos honoríficos, são meramente re-
presentativas sendo uma nomeadamen-
te atribuída a um português para subli-
nhar a vocação ibérica da mútua.
O interesse da A.M.A. em alargar a sua
actividade a Portugal é antigo e desde
sempre os Presidentes da OMC (espé-
cie de federação das Ordens dos Mé-
dicos espanholas) nos seus encontros
com Portugal bem como os represen-
tantes de Espanha nas organizações
médicas europeias procuraram que a
Ordem se interessasse pela A.M.A.
Quando ainda era Presidente da SRSul
fui a Madrid com o Bastonário Germa-

no de Sousa e depois da cimeira com
a OMC fomos recebidos na sede da
A.M.A. e solicitada colaboração.
Discutido o assunto em CNE, na altu-
ra e dado os acordos e protocolos que
ligavam a Ordem à seguradora AXA
foi decidido não desenvolver a rela-
ção com a A.M.A. A SRNorte não foi
da mesma opinião e celebrou um con-
vénio de colaboração tendo o Dr.
Miguel Leão sido eleito para o Conse-
lho da A.M.A.
Anos mais tarde, já durante o meu pri-
meiro mandato, algumas dificuldades
ligadas à crescente pressão dos pro-
cessos de responsabilidade civil con-
tra os médicos fez-me perceber a ne-
cessidade de densificar as relações com
a A.M.A. Tendo percebido por conver-
sações ao mais alto nível com a AXA
que tal não perturbaria as nossas boas
relações e apoios, nomeadamente ao
Fundo de Solidariedade, numa atitude
que devo referir e louvar, decidi acei-
tar ser candidato ao Conselho tendo
sido eleito em Junho de 2006, substi-
tuindo no lugar o Dr. Miguel Leão.
Em Setembro de 2008, por considerar
intolerável que um cidadão estrangei-
ro, por maioria de razões um titular
de um cargo referenciado no proto-
colo de Estado, fosse envolvido neste
tipo de processo demiti-me do cargo
cessando a minha disponibilidade pes-
soal, que não institucional, para cola-
borar com organizações de Espanha até
que o meu bom nome seja reabilitado

e me sejam apresentadas desculpas.
Não tenho nenhuma razão para pôr
em causa a A.M.A. nem nenhum dos
seus funcionários ou dirigentes. Bem
pelo contrário tive oportunidade de
testemunhar, na companhia de dirigen-
tes e os advogados da Ordem em 2008
e 2009, como uma Assembleia Geral
heterogénea de centenas de pessoas,
titulares de votos delegados de milha-
res de mutualistas consegue dizer por
unanimidade «a Mútua é dos mutua-
listas e não do Governo».
Gostaria de ver tais manifestações de
solidariedade e cidadania no meu País...
Gostaria de concluir reafirman-
do que não tenho «esqueletos em
armários» nem contas na Suiça,
nem nunca na vida recebi um tos-
tão que não me fosse devido.
Sou um médico como todos que
ganha a vida com o seu trabalho
e que não tem medo de dizer o
que pensa até ao último dia do
seu mandato, quaisquer que se-
jam as pressões.
Ao anónimo e cobarde promotor
da notícia, que por certo não dei-
xará de ler este artigo, gostaria
de dizer que o único sentimento
que me provoca é um indizível e
irrevogável desprezo.
A única mágoa que sinto é a de
ver chegar às organizações mé-
dicas as políticas rasteiras que
estão a destruir a democracia
portuguesa.

Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da opinião dos profissionais de
todo o país, agradecemos a colaboração de todos os médicos que desejem partilhar as suas opiniões,
experiências ou ideias com os colegas, através do envio de artigos para publicação na Revista da
Ordem dos Médicos. Os artigos devem ser acompanhados de uma fotografia do autor (tipo passe) e
poderão ser enviados para os contactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou
respectivo e-mail).
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I N F O R M A Ç Ã O

Posição da Ordem dos Médicos, aprovada em Conselho Nacional Executivo

com uma abstenção, comunicada à Ministra da Saúde em reunião que se

realizou a 28 de Julho de 2009.

Conselho Nacional Executivo

Comunicado sobre Carreiras Médicas
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, com as competências que lhe são atribuídas, nomeadamente pelo
artigo 6.° do Estatuto da Ordem dos Médicos, vem, em virtude de notícias contraditórias postas a circular, reafirmar os
seguintes princípios relativamente às Carreiras Médicas:

1. O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos considera relevante a consagração dos princípios subjacentes
ao acordo negociado de forma exclusiva entre o Governo e as estruturas sindicais médicas, no que concerne à manuten-
ção e extensão da abrangência das carreiras médicas como garantia da qualidade do exercício da medicina e da manuten-
ção e defesa dum Serviço Nacional de Saúde de qualidade, constitucionalmente garantido;

2. A Ordem dos Médicos não abdica de intervir no âmbito dos seus poderes delegados na elaboração dos instrumentos
legais necessários à aplicação e regulamentação dos diplomas que vierem a criar a nova Carreira Médica, nomeadamente
no que se refere à qualidade do exercício da Medicina, incompatibilidade de funções, avaliação de desempenho, diferenci-
ação técnica e, ainda, de forma exclusiva em todas as questões éticas e deontológicas.

Lisboa, 28 de Julho de 2009

A  Sua Excelencia
O Primeiro Ministro

Excelência, Permita-me que antes de mais apresente a V.Exa os meus cumprimentos pessoais e institucionais e que lhe
agradeça por antecipação o tempo dispendido na consideração deste tema.
Tomo a liberdade de escrever a V.Exa não só porque o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos na sua
reunião de 7 de Julho de 2009 decidiu «desenvolver todas as acções tendentes à introdução dos mecanismos de salvaguar-
da legal na legislação sobre carreira médica especial que expressamente permitam o exercício clínico para além do
empregador principal, seja ele público ou privado» mas também porque V.Exa me autorizou tal iniciativa sempre que
entendesse ser matéria relevante.
A matéria que agora me motiva é seguramente relevante, transcende o nível de decisões do Ministério da Saúde e é
potenciadora de um enorme mal-estar entre os médicos, pelo que justificador do uso do privilégio.
O assunto refere-se ao recente acordo subscrito entre o Ministério da Saúde e os Sindicatos Médicos a que V.Exa deu o
relevo da presença.
O acordo em si mesmo é no entender da Ordem dos Médicos relevante e desejável embora careça de alguns esclarecimentos
nomeadamente no que concerne à implementação prática do papel que legal e constitucionalmente cabe a esta Associação
Pública. Não prevemos dificuldades nesta matéria tendo desde já, e para o efeito, solicitado audiência a S.Exa a Ministra da Saúde.

Carta enviada ao Primeiro Ministro
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Repor mecanismos de Carreira Médica para todos os jovens recém especializados qualquer que seja o seu tipo de
contratação é objectivo da maior relevância para garantir a qualidade da medicina oferecida aos portugueses pelo que o
nosso apoio formal à iniciativa não pode ser posto em causa.
No entanto os documentos legais que vêm regulamentar a lei 12 A/2008 no que concerne à carreira especial médica
enquanto função pública, e que por similitude afectará aqueles que forem sujeitos a contrato individual de trabalho não
sustentam, como anteriormente o dec.lei 73/90 no seu artigo 10º e o estatuto do SNS no seu artigo 20º a expressa
autorização para o livre exercício da actividade clínica após o período laboral contratualizado.
Poder-se-á dizer que se tratava de um privilégio característico de uma forma de estar na vida médica que não se compre-
ende na actual sociedade. Se assim fosse e tendo os organismos a que está cometida a tarefa de defender os interesses dos
médicos abdicado da sua exigência, não se compreenderia a intervenção da Ordem.
Contudo as consequências da incompatibilidade expressa na lei 12 A/2008 no seu artigo 28º se aplicada aos médicos,
serão de enorme gravidade para o Serviço Nacional de Saúde, para a qualidade da medicina e para os direitos dos
portugueses, não podendo assim a Ordem deixar de cumprir a sua missão institucional.
Poderei, caso V.Exa assim me autorize e encontre tempo na V. sobrecarregada agenda expor mais em pormenor como
sustento tal afirmação.
Não posso, no entanto deixar de expender desde já alguns argumentos:
O regime de incompatibilidade inerente à lei 12 A/2008 se aplicado aos médicos implicará:
- O abandono precoce do SNS por parte de muitos médicos com prática liberal.
- A destruição de um sector económico relevante de pequenas clínicas e hospitais privados que sobrevivem com prestação
de médicos em prática liberal que simultaneamente são assalariados públicos ou de grandes unidades privadas.
- A vinculação dos jovens médicos a uma única entidade determinará a curto/médio prazo uma competição entre o sector
público e as unidades privadas detidas por grupos financeiros. Tal competição tenderá a desnatar o sector público dos seus
melhores quadros.
A consequência final será a existência em Portugal de uma medicina a duas velocidades:
- Uma medicina para pobres, pública de tipo caritativo, e uma medicina em grandes unidades
privadas reservada aos portugueses com maiores recursos.
Acreditando que tal quadro não é útil ao País, desvirtua a cultura humanista e universal do nosso SNS e não se compagina
com o programa do Partido que V.Exa lidera, apelo à intervenção adequada para reverter a situação.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa o melhores cumprimentos,

O Presidente

Pedro M. H. Nunes

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro Minístro

Exmo. Senhor
Dr. Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes
Presidente da Ordem dos Médicos

Exmo. Senhor Presidente

Encarrega-me o Senhor Primeiro Ministro de acusar a recepção da carta de V. Exa., de 15 de Julho, e de informar que lhe
mereceu a melhor atenção.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe de Gabinete

Pedro Lourtie

Resposta da Presidência do Conselho de Ministros

I N F O R M A Ç Ã O
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CRITÉRIOS

1. Médicos que exerceram funções de uma forma regular e continuada em Medicina Hiperbárica e Subaquática durante um
período mínimo de 3 anos e com currículo considerado adequado tendo em atenção pressupostos do ponto III.

2. Médicos com formação pós-graduada em instituições académicas idóneas cujos conteúdos pedagógicos incluam os
pressupostos do ponto III.

Para formalizar a sua candidatura deverá remeter à Secção Regional onde está inscrito, até 30 de Dezembro de 2009, os
seguintes documentos:

3. Requerimento de admissão dirigido ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.

4. Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos como se encontra no pleno gozo dos seus direitos
estatutários.5. Curriculum vitae em que conste: nome, nº de Cédula Profissional, data de nascimento, ano de licenciatura,
instituições responsáveis pela formação, local actual de trabalho, concursos e outros elementos biográficos considerados
importantes pelo candidato, incluindo acções de formação frequentadas, até ao máximo de três páginas. Sempre que
entendido como necessário, o júri de avaliação pode solicitar o fornecimento de dados específicos ou esclarecimentos
adicionais sobre os itens referidos.

Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática
1. INTRODUÇÃO

A criação da Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática, resulta da necessidade de assegurar a qualidade de
prestação de cuidados médicos nesta área. A Medicina Hiperbárica e Subaquática têm tido uma procura crescente por
parte das instituições de saúde e da classe médica em geral, necessitando entre outros aspectos, da formação adequada
dos médicos envolvidos.
A criação da Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática visa promover a aquisição de conhecimentos necessá-
rios para a boa prática clínica nesta área, o reconhecimento das habilitações técnico- profissionais e não a autorização
para o exercício clínico.
A atribuição da Competência resulta do estabelecimento de critérios científicos definidos pelo estado da arte nesta
matéria.
Optou-se por desenvolver de forma explícita, simplificada e individualizada o conjunto de conhecimentos requeridos.
Não existe a intenção de credenciar ou advogar uma única via ou entidade para a obtenção da formação, mas sim divulgar
o conjunto de princípios formativos básicos que devem ser respeitados pelos diversos organismos com potencial de
formação, de forma a satisfazer as exigências do ensino da boa prática médica.

Medicina hiperbárica e subaquática
– admissão por consenso

O Conselho Nacional Executivo aprovou os critérios de admissão por con-

senso na Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática. Com a pu-

blicação destes critérios dá-se a abertura do período de concurso que decor-

rerá pelo prazo de seis meses.
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2. DEFINiÇÃO

A Competência define-se pelo seguinte conjunto de habilitações técnico-profissionais:

1 . Realizar a avaliação clínica de doentes, prescrever a indicação para tratamento em meio hiperbárico e responsabilizar-
se pelo decorrer do tratamento.
2. Realizar as avaliações periódicas de aptidão para o exercício profissional e recreativo em meio hiperbárico, nomeada-
mente mergulhadores e trabalhadores de ar comprimido.
3. Conhecer os aspectos técnicos, padrões de segurança e legislação da medicina hiperbárica.

3. TITULAÇÃO

3.1. OBJECTIVOS CURRICULARES
Possuir conhecimentos teóricos e práticos sobre os temas abaixo indicados e adiante desenvolvidos, tendo em vista, por
um lado a aquisição de capacidades técnico-profissionais para a avaliação, diagnóstico e tratamento das situações clínicas
em causa e, por outro, a aquisição de conhecimentos de aspectos organizacionais:

• Sistemas hiperbáricos
• Fisiopatologia da exposição hiperbárica
• Oxigenoterapia Hiperbárica
• Aptidão para mergulhar
• Acidentes de mergulho
• Tecnologia e segurança no mergulho
• Experiência prática

Os detalhes apresentados na estruturação do conteúdo curricular aqui proposto, visam garantir a conformidade com as
normas europeias que promovem a boa prática na formação e exercício clínico.
Considera-se que é valorizável curricularmente a participação como formando ou formador/prelector, em iniciativas pro-
movidas por estruturas formativas reconhecidas pela Ordem dos Médicos.

3.1.1. Sistemas hiperbáricos
Os candidatos à Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Organização de um centro hiperbárico
• Câmaras hiperbáricas (multilugar, monolugar, transporte)
• Regulamentos de segurança dos sistemas hiperbáricos
• Gestão de risco e monitorização de incidentes
• Plano de emergência num centro hiperbárico
• Formação e treino dos recursos humanos de um centro hiperbárico

3.1.2. Fisiopatologia da exposição hiperbárica
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Física hiperbárica
• Bioquímica do Oxigénio
• Efeitos fisiológicos do aumento da pressão atmosférica
• Efeitos fisiológicos do oxigénio hiperbárico no transporte do oxigénio e na pressão tecidular de oxigénio
• Efeitos fisiológicos do oxigénio hiperbárico na hemodinâmica e microcirculação
• Efeitos fisiológicos do oxigénio hiperbárico em microorganismos e nas defesas do hospedeiro contra as infecções
• Efeitos fisiológicos do oxigénio hiperbárico nos fenómenos de isquemia reperfusão
• Efeitos fisiológicos do oxigénio hiperbárico nos processos de cicatrização de feridas
• Complicações da Oxigenoterapia Hiperbárica (intoxicação pelo oxigénio, barotrauma)
• Fármacos em meio hiperbárico
• Efeitos dos gases inertes (narcose, síndrome neurológico da alta pressão)
• Fisiopatologia hiperbárica (teorias da descompressão, bolhas) . Doenças disbáricas agudas
• Doenças disbáricas crónicas (efeitos a longo prazo)
• Patologia do mergulho não disbárica (hipotermia, afogamento, efeitos da fauna e da flora, lesões e acidentes na água)
• Acidentes mortais
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3.1.3. Oxigenoterapia Hiperbárica
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Preparação e manuseio dos doentes em ambiente hiperbárico
• Cuidados de enfermagem
• Equipamento médico para ambiente hiperbárico
• Indicações recomendadas para Oxigenoterapia Hiperbárica
• Indicações opcionais para Oxigenoterapia Hiperbarica
• Indicações experimentais, indicações controversas e não indicações para Oxigenoterapia Hiperbárica
• Avaliação custo benefício da Oxigenoterapia Hiperbárica
• Tratamento estatístico e epidemiológico da actividade clínica hiperbárica
• Demonstração de tratamentos hiperbáricos

3.1.4. Aptidão para mergulhar
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Critérios de aptidão para mergulhar (mergulhadores, trabalhadores de túneis, profissionais de um centro hiperbárico
e doentes propostos para tratamento hiperbárico).
• Avaliação da aptidão para mergulhar
• Regulamentos e legislação para a prática de mergulho (mergulhadores profissionais e de recreativos)
• Demonstração da prática de mergulho

3.1.5. Acidentes de mergulho
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Acidentes e incidentes de mergulho (avaliação e abordagem pré-hospitalar incluindo ressuscitação cardiopulmonar)
• Avaliação clínica dos acidentes de mergulho (diagnóstico, cuidados médicos dos doentes, follow-up)
• Diagnóstico diferencial dos acidentes de mergulho
• Tratamento hiperbárico dos acidentes de mergulho (tabelas, estratégias)
• Reabilitação e mergulhadores incapacitados

3.1.6. Tecnologia e segurança no mergulho
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem conhecer:

• Tipos de mergulho (recreativo, técnico, profissional, comercial, cientifico, câmara hiperbárica, apneia)
• Procedimentos de mergulho
• Equipamento de mergulho
• Tabelas e computadores de mergulho
• Regulamentos e legislação do mergulho
• Planeamento e segurança no mergulho

3.1.7. Experiência prática
Os candidatos á Competência em Medicina Hiperbárica e Subaquática devem obter a seguinte experiência prática:

• Aptidão para mergulhar na câmara hiperbárica (mergulho teste)
• Prática clínica na avaliação de doentes propostos para OTH (inclui avaliação e estratégia no tratamento de feridas)
• Prática clínica na avaliação de mergulhadores
• Prática de ressuscitação cardiopulmonar

4. PROGRAMA CURRICULAR

1. Conhecimentos teóricos e Práticos (referidos em III-A)
2. Desempenho prático: a realização de um estágio prático num Centro de Medicina Hiperbárica com a duração de um mês.

5. ENTIDADES COMPETENTES

A formação deve ser efectuada pelos serviços de Medicina Hiperbárica com idoneidade formativa reconhecidos como
válidos pela Ordem dos Médicos.
Os programas devem respeitar as normas e parâmetros preconizados pela Ordem dos Médicos. Deve ser obrigatório o
fornecimento de relatórios específicos dos cursos, efectuados ou previstos (com detalhes sobre a organização, formadores,

I N F O R M A Ç Ã O
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formandos, programa e avaliação). Devem aceitar a possibilidade de auditoria por peritos nomeados pela Ordem dos
Médicos sem aviso prévio.

6. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO POR CONSENSO Á COMPETÊNCIA EM MEDICINA HIPERBÁRICA E
SUBAQUÁTICA

1. Médicos que exerceram funções de uma forma regular e continuada em Medicina Hiperbárica e Subaquática durante um
período mínimo de 3 anos e com currículo considerado adequado tendo em atenção pressupostos do ponto 111.
2. Médicos com formação pós-graduada em instituições académicas idóneas cujos conteúdos pedagógicos incluam os
pressupostos do ponto 111.
3. Requerimento de admissão dirigido ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
4. Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos como se encontra no pleno gozo dos seus direitos estatutários.
5. Curriculum vitae em que conste: nome, n° de Cédula Profissional, data de nascimento, ano de licenciatura, instituições
responsáveis pela formação, local actual de trabalho, concursos e outros elementos biográficos considerados importantes pelo
candidato, incluindo acções de formação frequentadas, até ao máximo de três páginas. Sempre que entendido como necessário,
o júri de avaliação pode solicitar o fornecimento de dados específicos ou esclarecimentos adicionais sobre os itens referidos.

7. BIBLIOGRAFIA

Handbook on Hyperbaric Medicine
Mathieu, Doniel (Ed.), 2006

A European code of good practice for hyperbaric oxygen therapy
Prepared by the Working Group «SAFETY»

Of the COST Action B14 «HYPERBARIC OXYGEN THERAPY», May 2004

Hyperbaric Medicine Practice
Kindwoll, Eric P. (Ed.), 2004

Medical assessement of working divers
Europeon Diving Technology Committee, 2004

Medical assessement of fitness to dive
Jurg Wendling, 2002

Diving and Subaquatic Medicine
Carl Edmonds/Christopher Lowry/John Pennefather/Robyn Wolker, 2005

I N F O R M A Ç Ã O

Alteração ao Regulamento das Subespecialidades e Competências
O Plenário dos Conselhos Regionais, em 19 de Junho de 2009, aprovou a

alteração do Regulamento das Subespecialidades e Competências nos

seguintes termos:

Art. 4º
a) As secções de subespecialidades de cada colégio de especialidade são dirigidas por uma comissão técnica, cuja composição
poderá oscilar entre cinco e dez elementos, (…)

Art. 10º
As comissões de competência são dirigidas por uma comissão técnica, cuja composição poderá oscilar entre três e dez
elementos, (…).
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ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE INSCRI-
ÇÃO NA ORDEM DOS MÉDICOS

Tendo em atenção as alterações introduzidas no ensino da
Medicina, derivadas da implementação do processo de Bo-
lonha, as Faculdades deixarão de emitir o grau de licencia-
do em Medicina, passando a atribuir o grau de mestre em
Medicina. Estas alterações não comportam mudanças signi-
ficativas em termos curriculares ou de formação académica.
Nesta medida, importa assegurar a igualdade de tratamen-
to, em termos de acesso à profissão, entre licenciados e
mestres em Medicina, razão pela qual o Plenário dos Con-
selhos Regionais, reunido em 19 de Junho de 2009, apro-
vou a alteração do artigo 1.° do Regulamento de Inscrição,
aditando os números 3, 4 e 5 com os seguintes termos:
«3 – São equiparados aos licenciados em Medicina, cujos títulos
tenham sido emitidos antes da implementação do processo de
Bolonha, os mestres em Medicina, cujo grau tenha sido obtido
após a implementação daquele processo.
4 – O presente regulamento aplica-se a todos os interessados
independentemente de apresentarem diploma de licenciatura pré-
Bolonha ou de mestre pós-Bolonha.
5 – Aos mestres e aos licenciados em Medicina, tal como defini-
dos nos números anteriores, é assegurado tratamento igual e
não discriminatório no acesso à profissão.»

Na mesma reunião e por ter sido considerado necessário
definir os documentos a apresentar por um médico para
comprovar a idoneidade social e profissional em caso de
reinscrição e dando cumprimento ao disposto no art. 17º,
n.º 2, foi decidido introduzir os seguintes pontos ao artigo
17º do Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos:
«Art. 17º
(…)
3. Os documentos referidos no número anterior são o certifica-
do do registo criminal e o documento comprovativo do bom
comportamento profissional do interessado.
4. Caso o requerente declare, sob compromisso de honra, não
ter exercido a actividade médica durante o período de cancela-
mento da inscrição, pode a Ordem dos Médicos dispensar a
apresentação do documento comprovativo do bom comporta-
mento profissional.»

Publica-se, de seguida, a versão integral do Regulamento de
Inscrição da Ordem dos Médicos com as alterações agora
introduzidas:

Inscrição na OM
Foi aprovada, em reunião do Plenário dos Conselhos Regionais, realizada no

passado dia 19 de Junho, a alteração ao Regulamento de Inscrição na Ordem

dos Médicos que publicamos em seguida.
REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO

NA ORDEM DOS MÉDICOS

Tendo em atenção a proliferação de normas regulamenta-
res de inscrição, bem como a multiplicidade de situações
com que se deparam os Conselhos Regionais, entende-se
como conveniente a codificação e uniformização de nor-
mas e procedimentos sobre esta matéria.
Com efeito, tem-se assistido a um aumento significativo de
pedidos de inscrição, designadamente de médicos estran-
geiros e a uma multiplicidade de situações complexas que
importa simplificar.
Para tanto, faz-se aprovar este Regulamento, que deverá
ser aplicado em todos os Conselhos Regionais.
As limitações legais impostas pelo Estatuto da Ordem
dos Médicos não permitem, de momento, ir mais longe,
designadamente na previsão de figuras jurídicas alterna-
tivas à inscrição definitiva, nem de vicissitudes da inscri-
ção, como a suspensão voluntária. Com este instrumen-
to de regulamentação pretende-se, pois, condensar e
codificar as normas dispersas, actualmente em aplicação,
bem como, uniformizar procedimentos e exigências aos
interessados.
Assim, nos termos dos artigos 57.º alínea b) e 64.º, alínea j)
do Estatuto da Ordem dos Médicos, é aprovado o Regula-
mento de Inscrição na Ordem dos Médicos:

ARTIGO 1.º
INSCRIÇÃO E EXERCÍCIO DA MEDICINA

1 – Para o exercício da Medicina é obrigatória a inscrição
na Ordem dos Médicos.
2 – Só podem inscrever-se na Ordem dos Médicos:

a) os portugueses e estrangeiros licenciados em Medici-
na por escola superior portuguesa;
b) os portugueses e estrangeiros licenciados em Medici-
na por escola superior estrangeira, desde que vejam re-
conhecidos os seus títulos;
c) os portugueses e estrangeiros licenciados em Medici-
na por escola superior estrangeira que tenham obtido
equivalência oficial de curso devidamente reconhecida
pela Ordem dos Médicos.

3 – São equiparados aos licenciados em Medicina, cujos
títulos tenham sido emitidos antes da implementação do
processo de Bolonha, os mestres em Medicina, cujo grau
tenha sido obtido após a implementação daquele processo.
4 – O presente regulamento aplica-se a todos os interessa-
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dos independentemente de apresentarem diploma de licen-
ciatura pré-Bolonha ou de mestre pós-Bolonha.
5 – Aos mestres e aos licenciados em Medicina, tal como
definidos nos números anteriores, é assegurado tratamento
igual e não discriminatório no acesso à profissão.

ARTIGO 2.º
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

1 – A inscrição é requerida pelo interessado ou seu procu-
rador ao Conselho Regional da área de residência, median-
te o preenchimento do impresso de inscrição e entrega da
documentação inerente.
2 – O requerimento será entregue pessoalmente ou pelo
correio em qualquer das instalações da Ordem dos Médicos.
3 – Quando entregue ou remetido a um órgão incompe-
tente, deverá o requerimento ser enviado, pelos serviços da
Ordem e no prazo de uma semana, ao órgão competente
para conhecer o pedido.

ARTIGO 3.º
DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS

1 – Os serviços administrativos competentes deverão pro-
ceder à verificação da documentação exigida ao requeren-
te, remetendo o processo, quando devidamente instruído,
ao Conselho Regional competente para a decisão final.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem
ser solicitados esclarecimentos ao requerente, bem como a
apresentação de qualquer documento em falta ou a certi-
ficação da autenticidade dos documentos juntos.
3 – A Ordem poderá realizar e requerer todas as diligênci-
as que entenda necessárias e adequadas à comprovação da
veracidade dos factos relatados nos documentos, sem pre-
juízo do disposto nas normas comunitárias e internacio-
nais.
4 – Se o processo estiver parado por facto imputável ao
requerente por um período superior a 6 meses, será o inte-
ressado notificado para praticar o acto em falta no prazo
de 10 dias, com a cominação de, não o fazendo, o pedido
ser arquivado.
5 – Passado o prazo referido no número anterior e preten-
dendo o requerente reiniciar o processo, deverá o interes-
sado proceder à revalidação de todos os documentos en-
tregues cujo prazo de validade tenha expirado.

ARTIGO 4.º
IMPRESSO DE INSCRIÇÃO

1 – É obrigatório o preenchimento de um impresso de
modelo aprovado para inscrição na Ordem dos Médicos.
2 – O preenchimento do impresso é da exclusiva respon-
sabilidade do requerente, que afiançará a veracidade dos
factos nele relatados.
3 – Do impresso deverão constar, obrigatoriamente, as se-
guintes informações:

a) Nome completo;
b) Sexo;

c) Estado civil;
d) Nacionalidade, naturalidade e filiação;
e) Número de bilhete de identidade ou de outro docu-
mento de identificação;
f) Número de identificação fiscal;
g) Data da licenciatura e estabelecimento de ensino fre-
quentado;
h) Nome profissional pretendido;
i) Residência;
j) Domicílio profissional, quando conhecido;
l) Morada escolhida para efeitos de comunicações e no-
tificações por parte da Ordem.

ARTIGO 5.º
NOME PROFISSIONAL

1 – Na indicação do nome profissional, não poderá o inte-
ressado usar nome igual ou confundível com o de outro
médico já inscrito.
2 – Havendo igualdade ou confusão de nomes, deverá o
interessado ser notificado para proceder à sua alteração.
3 – Caso se verifique que, por lapso ou por qualquer outro
motivo, foram registados nomes profissionais idênticos ou
confundíveis, aplicar-se-á a regra da prioridade do registo,
devendo o médico cujo registo é mais recente ser notifica-
do para que proceda à sua modificação.
4 – O médico visado dispõe do prazo máximo de 15 dias
para apresentar requerimento com novo nome profissional
que pretenda ver registado, sob pena de ser este definido
pelo Conselho Regional competente.
5 – Caso o médico não apresente novo nome profissional
no prazo de 15 dias ou autorização prevista no n.º 2, cabe-
rá ao Conselho Regional decidir, ponderadas as circuns-
tâncias, autorizando ou não o uso de nome confundível.

ARTIGO 5.º-A
ALTERAÇÃO DO NOME PROFISSIONAL

1 – Fora do caso previsto no artigo anterior, o médico pode
requerer a alteração do nome profissional sempre que se
verificar uma das seguintes situações:

a) casamento ou divórcio, quando impliquem alteração
do nome;
b) existência de médico com nome igual ou semelhante
que suscite confusão na identificação do interessado.

2 – O requerimento deverá ser dirigido ao Conselho Regi-
onal competente, fundamentado e instruído com os ele-
mentos comprovativos do facto alegado.
3 – Do indeferimento cabe recurso para o Conselho Naci-
onal Executivo.

ARTIGO 6.º
DOCUMENTOS A APRESENTAR POR LICENCIA-

DOS EM PORTUGAL
O requerimento de inscrição apresentado por licenciados
em Portugal deve ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos:
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a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de
Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pe-
los serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de
3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autentica-
da ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe.

ARTIGO 7.º
DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS

COMUNITÁRIOS LICENCIADOS NA UNIÃO
EUROPEIA

1 – O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos comunitários, licenciados na União Europeia, deve ser
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de
Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pe-
los serviços da Ordem dos Médicos;
b) Título de médico emitido nos termos da legislação
comunitária aplicável;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de
3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autentica-
da ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela enti-
dade competente para o registo e controlo disciplinar
dos médicos do país de origem ou proveniência, que
ateste que o interessado se encontra em condições le-
gais de exercer a profissão sem restrições e que não
existem processos disciplinares pendentes ou sanções
disciplinares;
g) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado
mediante apresentação do passaporte).

2 – Sempre que o título referido na alínea b) do número
anterior não corresponder ao previsto nas normas comu-
nitárias, será o interessado notificado para proceder à apre-
sentação do documento adequado ou de um certificado
emitido pelas autoridades competentes que ateste que o
título exibido corresponde ao exigido pela legislação co-
munitária.
3 – Salvo deliberação do Conselho Regional em contrário,
o interessado que nunca tenha estado inscrito na associa-
ção profissional que regula a profissão médica no seu país
de origem ou proveniência, deverá, em substituição do do-
cumento referido na alínea f) do número anterior, juntar
certidão que confirme esse facto.
4 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a aprova-
ção em prova de comunicação médica, a definir em regula-
mento próprio.
5 – Estão dispensadas da prova referida no número anteri-
or os licenciados por Universidade cujo ensino seja minis-
trado em língua portuguesa.

ARTIGO 8.º
DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS

COMUNITÁRIOS LICENCIADOS FORA
DA UNIÃO EUROPEIA

1 – O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos comunitários, licenciados fora da União Europeia, deve
ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de
Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pe-
los serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência, emitido por estabeleci-
mento de ensino superior português;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos de
3 meses;
e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autentica-
da ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
f) Três (3) fotografias originais, tipo passe.
g) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela en-
tidade competente para o registo e controlo disciplinar
dos médicos do país de origem ou proveniência, que
ateste que o interessado se encontra em condições le-
gais de exercer a profissão sem restrições e que não
existem processos disciplinares pendentes ou sanções
disciplinares;
h) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a
comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da
profissão médica;
i) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado
mediante apresentação do passaporte).

2 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da
profissão, deverão os interessados juntar prova da experi-
ência profissional adquirida durante três anos consecuti-
vos nos últimos cinco, a qual será submetida à apreciação
da Ordem dos Médicos.
3 – Salvo deliberação do Conselho Regional competente
em contrário, o interessado que nunca tenha estado inscri-
to na associação profissional que regula a profissão médica
no seu país de origem ou proveniência, deverá, em substi-
tuição do documento referido na alínea g) do número an-
terior, juntar certidão que confirme esse facto.
4 – Sempre que o interessado não demonstre preencher as
condições a que se refere o n.º 2 deste artigo, mas cumpra
todos os demais requisitos, apenas poderá ser inscrito para
o exercício da profissão sem autonomia.
5 – Caso o diploma extra-comunitário tenha sido reconhecido
por Estado-membro da União Europeia, o Conselho Regional
competente procederá à avaliação desse diploma e da forma-
ção e/ou experiência profissional adquiridas nesse Estado, de
forma a apurar se são equivalentes aos exigidos em Portugal.
6 – Para efeitos do previsto no número anterior, o interes-
sado deverá juntar, além dos referidos no n.º 1, os seguin-
tes documentos:

a) Certificado de equivalência, emitido por entidade co-
munitária competente;

I N F O R M A Ç Ã O
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b) Documentos comprovativos do exercício profissio-
nal realizado no Estado-membro que reconheceu o di-
ploma extra-comunitário;
c) Documentos respeitantes à formação complementar/
contínua obtida nesse Estado-membro.

7 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a aprova-
ção em prova de comunicação médica, a definir em regula-
mento próprio.
8 – Estão dispensadas da prova referida no número anteri-
or os licenciados por Universidade cujo ensino seja minis-
trado em língua portuguesa.

ARTIGO 9.º
DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS

EXTRA-COMUNITÁRIOS
1 – O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos extra-comunitários deve ser acompanhado dos seguin-
tes documentos:

a) Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocó-
pia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem
dos Médicos;
b) Diploma de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência concedido por institui-
ção de ensino superior em Portugal;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos de
3 meses pelas autoridades do país de origem ou prove-
niência;
e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autentica-
da ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela en-
tidade competente para o registo e controlo disciplinar
dos médicos do país de origem ou proveniência, que
ateste que o interessado se encontra em condições le-
gais de exercer a profissão sem restrições e que não
existem processos disciplinares pendentes ou sanções
disciplinares;
g) Certificado de reciprocidade;
h) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado
mediante apresentação do passaporte);
i) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
l) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a
comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da
profissão médica.

2 – Salvo deliberação do Conselho Regional competente
em contrário, o interessado que nunca tenha estado inscri-
to na associação profissional que regula a profissão médica
no seu país de origem ou proveniência, deverá, em substi-
tuição do documento referido na alínea f) do número ante-
rior, juntar certidão que confirme esse facto.
3 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da
profissão, deverão os interessados juntar prova da experi-
ência profissional adquirida durante três anos consecuti-
vos nos últimos cinco, a qual será submetida à apreciação
da Ordem dos Médicos.
4 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a apro-

vação em prova de comunicação médica, a definir em regu-
lamento próprio.
5 – Estão dispensadas da prova referida no número anteri-
or os licenciados por Universidade cujo ensino seja minis-
trado em língua portuguesa.

ARTIGO 10.º
DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS

LICENCIADOS EM PORTUGAL COM FORMA-
ÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ADQUI-

RIDAS FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL
1 – O pedido de inscrição apresentado por cidadão licen-
ciado em Portugal, que nunca se inscreveu na OM, mas
que completou a sua formação ou exerceu a actividade
fora do território nacional, deverá ser instruído com os
seguintes elementos:

a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de
Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pe-
los serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de
3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autentica-
da ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a
comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da
profissão médica.

2 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da
profissão, deverão os interessados juntar prova da experiên-
cia profissional adquirida durante três anos consecutivos
nos últimos cinco, a qual será submetida à apreciação da
Ordem dos Médicos.

ARTIGO 11.º
FORMALIDADES

1 – Os documentos emitidos por entidades estrangeiras
deverão ser legalizados, mediante o reconhecimento de as-
sinaturas efectuado por entidade consular ou diplomática
portuguesa competente no país de emissão ou por coloca-
ção de apostilha, nos termos definidos na Convenção de
Haia, de 5 de Outubro de 1961, salvo se existir norma que
dispense a legalização.
2 – Os documentos redigidos em língua estrangeira deve-
rão ser acompanhados de tradução para português, devi-
damente certificada ou autenticada.
3 – Salvo indicação em contrário e quando não sejam ex-
traídas ou conferidas pelos funcionários da OM, as fotocó-
pias dos documentos originais deverão ser certificadas.

ARTIGO 12.º
RECUSA DE INSCRIÇÃO

1 – A inscrição será recusada sempre que o interessado
não demonstre possuir os requisitos exigidos pela lei e pelo
presente regulamento.

I N F O R M A Ç Ã O
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2 – Após análise do processo, caso o Conselho Regional
competente delibere dever ser recusado o pedido de ins-
crição, deverá notificar o requerente, comunicando-lhe essa
intenção e concedendo-lhe um prazo não inferior a 10 dias
úteis para se pronunciar.
3 – Após a audiência do interessado e se o Conselho Regi-
onal competente mantiver a intenção de recusar a inscri-
ção, a deliberação, devidamente fundamentada deverá ser
comunicada ao interessado.
4 – Da deliberação do Conselho Regional que recuse a
inscrição cabe recurso para o Conselho Nacional Executi-
vo e para os Tribunais Administrativos, nos termos gerais.

ARTIGO 13.º
INSCRIÇÃO DEFINITIVA

1 – O Conselho Regional competente, depois de ter verifi-
cado que o requerimento para a inscrição está devidamen-
te documentado e que nada obsta à inscrição, delibera a
inscrição definitiva, que será registada.
2 – A cédula profissional, devidamente preenchida, será
entregue ao requerente.

ARTIGO 14.º
JÓIA DE INSCRIÇÃO

1 – O pedido de inscrição na Ordem dos Médicos implica
o pagamento de uma jóia e demais emolumentos, cujos mon-
tantes são fixados por deliberação, nos termos do Estatuto.
2 – A obrigação referida no número anterior impende igual-
mente sobre a reinscrição na Ordem dos Médicos.

ARTIGO 15.º
DATA DE INSCRIÇÃO

1 – É considerada como data da inscrição a da deliberação
tomada pelo Conselho Regional competente, nos termos
deste regulamento.
2 – A data de inscrição é a única relevante para efeitos de
exercício legítimo da actividade profissional.

ARTIGO 16.º
CÉDULA PROFISSIONAL

1 – A cédula profissional, emitida pelo Conselho Regional

competente, constitui prova de inscrição.
2 – As cédulas profissionais têm um período de validade de
5 anos.
3 – No caso de perda, extravio ou inutilização da cédula, o
interessado deverá requerer a sua reemissão, entregando
uma fotografia e uma declaração sob compromisso de hon-
ra, nos termos do modelo constante do anexo 1. A emissão
de nova cédula deverá ficar registada no processo de ins-
crição e obriga ao pagamento de emolumentos a fixar nos
termos estatutários.
4 – Em caso de reinscrição, haverá lugar à emissão de uma
nova cédula.
5 – No período em que o médico exerça medicina sem
autonomia ser-lhe-á emitida uma cédula com a menção «Não
reconhecido o exercício autónomo da medicina».

ARTIGO 17.º
REINSRIÇÃO

1 – O presente regulamento é aplicável, com as devidas
adaptações, aos pedidos de reinscrição.
2 – Os interessados na reinscrição devem apresentar no-
vos documentos relativos à idoneidade social e profissio-
nal.
3 – Os documentos referidos no número anterior são o
certificado do registo criminal e o documento comprovativo
do bom comportamento profissional do interessado.
4 – Caso o requerente declare, sob compromisso de honra,
não ter exercido a actividade médica durante o período de
cancelamento da inscrição, pode a Ordem dos Médicos dis-
pensar a apresentação do documento comprovativo do bom
comportamento profissional.

ARTIGO 18.º
ENTRADA EM VIGOR

1 – O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de
Janeiro de 2006, após publicação na Revista da Ordem dos
Médicos e terá imediata aplicação aos pedidos de inscrição
em curso, salvo o disposto no número seguinte.
2 – O disposto no Artigo 5.º deste Regulamento apenas
será aplicável aos pedidos de inscrição entrados a partir de
1 de Janeiro de 2006.

I N F O R M A Ç Ã O

Alteração ao regulamento da Prova
de Comunicação Oral

A alteração ao regulamento da Prova de Comuni-
cação Oral, que foi aprovado em plenário dos Con-
selhos Regionais de 19 de Junho, foi publicada na
ROM de Outubro de 2008 (após aprovação em
CNE).

Regulamento sobre profissionais
médicos seropositivos

O regulamento sobre os profissionais médicos
seropositivos e a prática de procedimentos invasivos
publicado na ROM de Novembro de 2008 (após
aprovação em CNE), tem a partir de agora
aplicabilidade após aprovação pelo Plenário dos Con-
selhos Regionais de 19 de Junho.
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A C T U A L I D A D E

As seguintes Organizações Médicas
Europeias AEMH – European Association
of Senior Hospital Physicians, CEOM –
Conférence Europénne des Ordes des
Médicins, CPME – Standing Committee
of European Doctors, EANA – European
Working Group of Practitioners and
Specialists in Free Practice, EMSA –
European Medical Student’s Association,
FEMS – European federation of Salaried
Doctors, PWG – Permanent Working
Group of European Júnior Doctors,
UEMO – European Union of General

Organizações Médicas Europeias unidas
pelo interesse dos cidadãos europeus
Reuniram em Bruxelas, no passado dia 11 de Junho, os Comités Executivos

das Organizações Médicas Europeias, que emitiram uma mensagem conjun-

ta de colaboração dirigida à Comissão Europeia.
Practicioners/Family Psysicias e UEMS –
European Union of Medical Specialists
analisaram a conjuntura internacional de
crise e o seu incontornável reflexo no
sector da saúde, considerando premente
a necessidade de efectuar gastos equili-
brados e adequados em saúde.
As Organizações Médicas presentes con-
sideraram oportuno, na sequência da elei-
ção no novo Parlamento Europeu e an-
tes da constituição da nova Comissão
Europeia, emitir uma declaração conjun-
ta na qual, representando os médicos

europeus, demonstram a sua disponibili-
dade para continuar a pôr os seus co-
nhecimentos ao serviço dos decisores da
União Europeia, com o intuito de se pro-
curarem sempre, no sector da saúde, as
melhores soluções centradas no doente.
Saliente-se que esta constituiu a primeira
reunião de Organizações Médicas
Europeias, que assim unem esforços, no
respeito pelas respectivas áreas de in-
tervenção, promovendo uma interven-
ção conjunta na defesa dos interesses
dos cidadãos da União Europeia.
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A C T U A L I D A D E

UEMO reunida em Bruxelas
Medicina Geral e Familiar com novos desafios
Teve lugar no dia 13 de Junho, em Bruxelas, a Assembleia-Geral de Primavera

da UEMO – União Europeia dos Médicos de Clínica Geral/Médicos de Famí-

lia, organização europeia presidida por Isabel Caixeiro. Neste encontro ficou

oficializado o estatuto da UEMO como organização sem fins lucrativos, re-

centemente registada sob o direito belga.

Esta organização, sob presidência por-
tuguesa até 2011, alcançou recente-
mente um importante reforço da sua
actividade através da conclusão de um
dos seus mais desejados objectivos. A
Assembleia Geral reconheceu positi-
vamente o esforço desenvolvido pela
presidência portuguesa para a consti-
tuição formal da UEMO sob lei belga,
habilitando-a para desenvolvimento de
parcerias e iniciativas formais envolven-

do instituições europeias e outras or-
ganização médicas. A presidente da
UEMO Isabel Caixeiro enfatizou que
«esta nova era para a UEMO não cons-
titui um mero ponto de chegada, sen-
do antes um ponto de partida ambicio-
so, que exigirá permanente compro-
misso e dedicação dos representantes
médicos, possibilitando um maior eco
das posições assumidas pelos médicos
de medicina geral e familiar e uma
aprofundada inteiração com as orga-
nizações europeias».
A mensagem chave desta reunião, que
pode ser consultada na íntegra no site
desta organização em www.uemo.org,
no que se refere a prevenção quater-
nária, é «a necessidade de detectar
doentes em risco de sobremedicação,
para os proteger de novas interven-
ções médicas prejudiciais e aconselhá-
lo a intervenções eticamente aceitáveis.

A prevenção quaternária pretende re-
duzir os dados iatrogénicos e melho-
rar a qualidade de vida, enquanto que
a primária consiste no uso de técnicas
para reduzir a emergência de estilos
de vida que são conhecidos por au-
mentar os riscos de doenças crónicas
e degenerativas.»
«A profissão médica como um todo é
guiada pelo princípio de ‘em primeiro
lugar, não provocar dano’», lê-se na de-
claração, onde se reconhece a pres-
são a que estão sujeitos os Médicos de
Família e se evidencia a necessidade
de se centrarem os cuidados médicos
em opções cientificamente aceitáveis,
necessárias e eticamente justificadas e
adequadas às necessidades e valores
do doente, de forma a atingir a máxi-
ma qualidade com a menor quantida-
de de intervenção médica que for pos-
sível.

www.uemo.org
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Neste âmbito, a UEMO:

- defende a necessidade dos Médi-
cos de Família/Clínicos Gerais com-
baterem a promoção das doenças,
que não tem qualquer utilidade a não
ser o lucro financeiro, enquanto pro-
paga o medo e reduz a qualidade de
vida;
- propõe que os Médicos de Família/
Clínicos Gerais incluam a prevenção
quaternária tanto a nível individual
como na sua prática clínica;
- aconselha os cientistas e investiga-
dores a estarem alerta às implicações
da promoção das doenças nos artigos
que publiquem;
- apela às autoridades de Saúde euro-
peias e nacionais para lidarem com es-
te importante problema (promoção
das doenças), que consome tempo e
recursos sem os proporcionais ganhos

para a saúde, nomeadamente, apoian-
do os Médicos de Família/Clínicos Ge-
rais na sua luta diária contra este fenó-
meno, bem como contra a sobremedi-
cação, o excessivo recurso a meios de
diagnóstico desnecessários e os pro-
gramas exagerados de prevenção sem
adequação às necessidades reais.
Os trabalhos decorridos em Bruxelas
centraram também a sua atenção na
estratégia para o reconhecimento da
Medicina Geral e Familiar como espe-
cialidade médica similar às restantes
no âmbito do Sistema Europeu de Re-
conhecimento de Qualificações Profis-
sionais (em vigor no nosso país atra-
vés da Lei 9/2009, de 4 de Março que
transpõe a Directiva 2005/36/CE, de
7 de Setembro). A Assembleia Geral
avaliou positivamente o cumprimento
do plano de trabalho, definido em Ju-
nho de 2008, com a apresentação, pela

presidência portuguesa da UEMO, de
relatório global de actividades desen-
volvidas neste âmbito, tendo-se alcan-
çado a desejada caracterização da rea-
lidade vigente nos diferentes países
europeus e os principais apoios ao re-
conhecimento da especialidade. Do
mesmo modo a Assembleia Geral
apoiou as propostas de iniciativas fu-
turas e mandatou a presidência para a
preparação de um evento europeu de-
dicado à importância da especializa-
ção em medicina geral e familiar nos
cuidados de saúde primários.
A Assembleia Geral da UEMO adop-
tou ainda propostas de intervenção e
desenvolvimento de trabalhos futuros
em relação a educação médica, a acti-
vidades de prevenção em saúde, à ga-
rantia de qualidade de cuidados de saú-
de e sobre os recursos humanos no
âmbito da medicina geral e familiar.

A C T U A L I D A D E
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A sessão de abertura esteve a cargo
de Margarida Cabrita, Directora do
Serviço de Medicina Interna III e Presi-
dente da Reunião que deu início aos
trabalhos. José Marouço, médico inter-
nista e director clínico, salientou o ele-
vado nível científico do programa e re-
levou o facto da Medicina Interna as-
sumir esta tarefa elevando o prestígio
do hospital. António Lourenço, médi-
co de família e director clínico do Agru-
pamento dos Centros de Saúde (ACES)
do Ribatejo, sublinhou o facto de este
evento reunir os médicos de família e
os médicos hospitalares para discutir
um tema desta importância. José Josué,
administrador hospitalar e presidente
do conselho de administração, saudou
a assembleia e agradeceu a participa-
ção de todos em nome da instituição.
José Salgado, médico psiquiatra e pre-
sidente do distrito médico de Santarém,
felicitou a comissão organizadora por
uma reunião que o distrito médico tem
e terá orgulho em patrocinar. Por fim,
Nelson Rodrigues, médico internista e
Director do Departamento de Medici-
na, enalteceu o considerável esforço
desenvolvido na preparação desta reu-
nião, trabalho pioneiro no distrito.
Jorge Custódio, conhecido historiador,
professor da Universidade Nova de
Lisboa e coordenador de arqueologia
industrial, proferiu a conferência inau-
gural intitulada «O Hospital de Jesus
Cristo de Santarém no Antigo Regime:

I Reunião de Doenças Auto-Imunes
do Hospital de Santarém
Realizou-se no passado dia 28 de Maio de 2009, na Sala Polivalente do Hospi-

tal de Santarém, a «I Reunião de Doenças Auto-Imunes (DAI) do Hospital de

Santarém (HdS)», organizada pela Consulta de DAI do Serviço de Medicina

Interna III do HdS), com o patrocínio científico do Distrito Médico de

Santarém da Ordem dos Médicos (OM) e do Núcleo de Estudos de Doenças

Auto-Imunes (NEDAI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI).
entre a assistência à pobreza e a atitu-
de médica». O historiador, numa bre-
ve introdução, descreveu a história dos
hospitais de Santarém prévios a 1426,
chegando a cidade a contar com 46
pequenos hospitais, com funções variá-
veis, com predomínio da função de as-
sistência à pobreza. O maior deles, o
Hospital dos Palhais é fundado em
1422 na Ribeira de Santarém, conheci-
do como o «Paço dos Pobres». O Hos-
pital de Jesus Cristo (HJC) é fundado
em 1426 por João Afonso, que investe
todo o seu património na constituição
do novo hospital. Conhecido como o
«Paço da Doença», traduz já uma ino-
vação pela mudança da atitude médi-
ca, colocando a doença em primeiro
lugar, enquanto os pequenos hospitais
recebiam os pobres e os peregrinos.
Este hospital moderno, inspirado nos
hospitais italianos do séc. XV e con-
temporâneo do Hospital de Todos os
Santos em Lisboa, ocupava um dos
quarteiros do centro histórico medie-
val de Santarém. Entre 1426 e 1500 o
HJC é um dos primeiros hospitais eu-
ropeus do seu tempo de novo mode-
lo, com estatuto do doente, territoriali-
dade e pessoal técnico permanente.
Tinha como quadro permanente 2 fí-
sicos, 2 cirurgiões, 1 enfermeiro e 1
padre, com 120 camas em enfermari-
as diferenciadas, para uma população
de 12000 pessoas, podendo receber
doentes até 12 léguas em redor. Nele

se verifica o início da penetração da
filosofia naturalista europeia, da obser-
vação médica pressupondo o diagnós-
tico e a prescrição; com influência das
primeiras universidades médicas euro-
peias e com a intencionalidade de favo-
recer a formação médica portuguesa.
A Cirurgia, formada nas escolas euro-
peias, começa em Santarém no séc. XVI
(quando só começa em Portugal no
séc. XVII-XVIII). A primeira reforma dá-
se em 1500-1600 com D. Manuel I e
D. João III e o HJC incorpora os anti-
gos hospitais. No período de 1600 a
1810 a atitude médica é difícil. Embo-
ra reconhecido como escola, os médi-
cos não tinham autonomia organizativa,
financeira e política. Devido ao contro-
le político da instituição não era pos-
sível aos médicos defender as suas es-
colhas técnico-científicas.
A partir de 1769 há uma mudança ci-
entífica com influência dos médicos in-
gleses, escoceses e franceses, que põem
em causa os padrões médicos escalabi-
tanos e levam ao fim do Hospital de
Jesus Cristo em 1897. Posteriormente
nasce em novas instalações um outro
hospital com o mesmo nome que dará
origem ao futuro Hospital Distrital de
Santarém, relatou o historiador.
Seguiu-se outra conferência por Carlos
Ferreira, da Faculdade de Medicina de
Lisboa, intitulada «Auto-Imunidade:
Perspectiva histórica». Na medicina das
ideias, o conhecido médico internista

A C T U A L I D A D E
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Joana Parente Jorge Custódio Paulo Costa

e investigador definiu a auto-imunida-
de como a história das ideias, desde
os trabalhos pioneiros de Ehrlich e
Mechnikov, passando pela teoria da
selecção clonal de Burnet e Medawar,
os trabalhos de Bordet sobre o com-
plemento, até às técnicas de Eng Tan e
Rosalyn Yallow. Niels Jerne e a teoria
da rede do sistema imunológico abri-
ram o caminho aos trabalhos de Avra-
meas, Cohen, Schoenfeld e do portu-
guês António Coutinho que estabele-
cem a autorreactividade como parte
integrante da fisiologia. Toda a compre-
ensão da auto-imunidade levou ao de-
senvolvimento dos imunomoduladores
biológicos, cujos êxitos terapêuticos
têm por sua vez permitido uma me-
lhor compreensão dos mecanismos das
doenças auto-imunes; permitindo con-
cluir que as ideias não subsistem sem
a técnica apropriada. A sucessão des-
tas duas conferências foi largamente
apreciada por todos e contribuiu de-
cisivamente para o sucesso da reunião.
Seguiu-se uma mesa redonda intitulada
«DAI, do diagnóstico à referenciação»
especialmente orientada para os mé-
dicos de família dos centros de saúde
do distrito de Santarém.
Maria José Serra, internista e coorde-
nadora da consulta do Hospital dos
Capuchos (Lisboa) falou sobre «Quan-
do pensar numa DAI», quais os sinto-
mas e sinais que devem levantar a sus-
peita de uma doença auto-imune na
perspectiva dos cuidados de saúde pri-
mários. A reconhecida especialista, ac-
tualmente membro da comissão técni-
ca da Direcção Geral da Saúde para a
terapêutica biológica, abordou o pro-
cesso etiopatogénico das DAI mais co-
muns e os diversos factores concorren-

tes em presença, como a predisposi-
ção genética e as infecções. Falou tam-
bém sobre a classificação das diversas
doenças sistémicas e de órgão, elencan-
do de seguida as manifestações mais
comuns destas patologias, sublinhan-
do sempre a importância da anamnese
para o diagnóstico. Inês Aguiar Câma-
ra, interna da formação específica de
Medicina Interna (MI) abordou o tema
«Que exames pedir no ambulatório
antes de referenciar». Baseando-se na
clínica e na auto-imunidade, abordou
os fundamentos dos diversos exames
laboratoriais e de imagem; sobretudo
os auto-anticorpos, a sua correlação
com algumas doenças e manifestações,
sobretudo no diagnóstico. Propôs quais
os exames de primeira linha como pa-
drão orientador, salientando que pe-
rante a forte suspeita clínica o estudo
complementar nunca deve atrasar a re-
ferenciação. De seguida, Ana Rita Pau-
los, também interna de MI, falou sobre
«Quando a clínica e o laboratório dis-
cordam» e apresentou um caso clíni-
co ilustrativo de múltiplas manifesta-
ções de desrregulação de auto-imuni-
dade sem doença clinicamente signifi-
cativa. João Matos Costa, internista do
Hospital de Santarém e coordenador
da consulta, falou da experiência des-
te centro, que conta já com 516 doen-
tes na sua casuística. A sua criação em
2006 fundamentou-se na tradição dos
internistas portugueses e europeus na
abordagem destas patologias em cen-
tros de referência nacionais e interna-
cionais. Abordando o papel científico,
assistencial e formativo desta consul-
ta, referiu também a evolução do en-
quadramento legal e tecnológico e
apresentou as propostas de referencia-

ção nas patologias mais prevalentes,
dirigidas aos cuidados de saúde pri-
mários. Seguiu-se um dinâmico perío-
do de discussão com perguntas da me-
sa e da assistência aos prelectores.
No período da tarde teve lugar uma
segunda mesa redonda sobre compli-
cações na evolução das DAI. Os pre-
lectores, todos do Hospital de Santa-
rém, falaram sobre «Envolvimento Pul-
monar» (Sónia Gonçalves Silva, inter-
na de Pneumologia), «Envolvimento
Dermatológico» (Joana Devesa Paren-
te e Ermelindo Tavares, internos de
Dermatologia), «Doenças Hemato-
Oncológicas» (José Pedro Vieira de
Andrade e Lucita Perez Alvarez, in-
ternos de MI) e «Infecções» (Paulo
Costa, internista e intensivista). Teve
ainda lugar uma sessão de comunica-
ções científicas sob a forma de posters,
por médicos do Hospital de Santarém
e do Hospital de Santa Maria em Lis-
boa. Paralelamente à reunião decor-
reu uma demonstração do Registo
Informático de Doenças Auto-Imunes,
programa desenvolvido por iniciativa
do NEDAI-SPMI, em utilização nas 44
consultas de Doenças Auto-Imunes
existentes nos hospitais portugueses
e que permitiu a informatização com-
pleta da consulta do Hospital de
Santarém.
O número de inscritos nesta primeira
reunião superou largamente as expec-
tativas da comissão organizadora, es-
tando presentes 82 participantes, 31
dos quais médicos de família do distri-
to de Santarém. A participação e inte-
resse da assistência mostrou que os
internistas têm e terão um papel na
orientação destes doentes, em parce-
ria com os médicos de família.
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Relativamente à apreciação e discus-
são do Relatório de Actividades e Con-
tas do CNE do ano de 2008, que foi
aprovado por maioria, foram pedidos
alguns esclarecimentos sobre o depar-
tamento internacional. O presidente
do CNE, Pedro Nunes, explicou a im-
portância da presença portuguesa ao
nível das organizações internacionais,
enaltecendo o facto da OM deter a pre-
sidência de quatro das sete organiza-
ções médicas europeias mais impor-
tantes. João de Deus, coordenador do

Plenário dos Conselhos Regionais
Realizou-se no dia 19 de Junho o Plenário dos Conselhos Regionais (CR) da

Ordem dos Médicos (OM). A ordem de trabalhos incluía a apreciação e dis-

cussão do Relatório de Actividades e Contas do Conselho Nacional Executi-

vo (CNE) do ano de 2008 e do Plano de Actividades e Orçamento do CNE

para o ano de 2009. No início da reunião, Pedro Nunes, bastonário da OM,

congratulou-se com o facto de haver quórum.

departamento internacional, falou dos
ganhos em que se traduz esta presen-
ça: «o papel de Portugal foi determi-
nante para o afastamento da recertifi-
cação obrigatória, da directiva europeia
sobre tempo de trabalho, etc.». Pedro
Nunes esclareceu ainda que há um
apoio, também financeiro, significativo
da OM à Comunidade Médica de Lín-
gua Portuguesa.
O Plano de Actividades e Orçamento
do CNE para o ano de 2009, a altera-
ção ao Regulamento de Inscrição na

OM, o Regulamento da Prova de Co-
municação Médica e a alteração ao
Regulamento das Subespecialidades e
Competências foram aprovados por
unanimidade.
Neste plenário aprovou-se, também
por unanimidade, o Regulamento so-
bre os Profissionais Médicos Seroposi-
tivos e a Prática de Procedimentos In-
vasivos, passando assim a OM portu-
guesa a ser a primeiro ordem do mun-
do a criar e aprovar um regulamento
sobre esta matéria.

A C T U A L I D A D E



32 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Julho/Agosto 2009

A C T U A L I D A D E

Pedro Nunes, que presidiu à cerimónia
de tomada de posse, referiu-se aos
atrasos na chegada dos boletins de
voto enviados pelo correio, começan-
do por apresentar um pedido de des-
culpas. Tal como foi explanado, peran-
te os membros dos Colégios presen-
tes no auditório da Ordem dos Médi-
cos em Lisboa, os atrasos deveram-se
exclusivamente ao mau funcionamen-
to dos CTT, pois a instituição cumpriu
rigorosamente todos os prazos de en-
vio. «Em alguns pontos do país as car-
tas demoraram mais de dez dias até
serem entregues». Para evitar futuras
situações idênticas, «o Conselho Na-
cional Executivo decidiu trabalhar num
regulamento de votação electrónica».
Apesar da chegada tardia de alguns
votos, o CNE decidiu validar os resul-
tados apurados.

Colégios da Especialidade
Realizou-se no dia 7 de Julho a tomada de posse dos Colégios da Especialida-

de, sub-especialidades, competências e Conselho Nacional do Médico Inter-

no da Ordem dos Médicos. No início da cerimónia, o bastonário da Ordem

dos Médicos, explicou alguns contratempos do processo eleitoral.

«Os Colegas que vão tomar posse fa-
zem-no num momento particularmen-
te difícil. Será pedido aos Colégios um
trabalho importante e irão ter que to-
mar decisões que serão relevantes para
os médicos nos próximos 10/20 anos»,
asseverou Pedro Nunes, explicando
que a Reunião Geral de Colégios só
será agendada para Setembro de for-
ma a que todos os Colégios já
estejam a funcionar devida-
mente. «Muitos dos aspectos
mais importantes, como os
programas de formação, por
exemplo, estão em fase de mu-
dança», realçou. Para o futu-
ro, Pedro Nunes expressou o
desejo de que os programas e
regulamentos de cada Especia-
lidade «passem a resultar do
trabalho interno sem depen-

dência de portarias e, portanto, sem
serem permeáveis a questões políticas».
Para concluir, o presidente da OM ape-
lou aos recém eleitos que «comecem
a reflectir sobre o muito que podem
durante os mandatos que agora se ini-
ciam» pois, em 2010, «gostaríamos de
iniciar uma reflexão sobre as Especia-
lidades e a sua organização».
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Foi em 1994, por esta altura do ano
que o então Ministro da Saúde o Dr.
Paulo Mendo liberalizou o receituário
médico comparticipado. Quase no tér-
mino do seu mandato e com a sensibi-
lidade própria de médico, colocou esse
instrumento indispensável nas mãos
dos privados. Pese embora ter sido uma
medida política coxa, foi logo critica-
do pela oposição que apontava o dedo
ao descontrole do orçamento. Passa-
dos 15 anos continuamos à espera da
comparticipação, em pé de igualdade
com os serviços estatais, dos exames
complementares e tratamentos.
É do conhecimento geral, embora pou-
co referido, do privilégio tido desde
sempre por 10% dos utentes, esses
beneficiários não só do universal S.N.S.
mas também dos sub-sistemas ligados
ao Estado e grandes empresas. Nesse
milhão de portugueses que classifico
de primeira, independentemente da
sua condição social, existem ainda
aqueles que classifico de primeiríssima,
os que dentro de vários sub-sistemas
de que dispõem, fazem uma escolha
criteriosa de qual o melhor para ser-

As comparticipações na Medicina Privada
Dos colegas Drs. Francisco Gonçalves  e Miguel Pinto li dois excelentes,  quanto

objectivos, artigos de opinião na Revista da O.M. de Maio/2009 sobre o exercício

da Medicina Privada e suas consequências inevitáveis na prática diária dos Cen-

tros de Saúde. Já é mais que tempo para discutir estes prementes assuntos.
vir determinado propósito. Sem qual-
quer intenção pejorativa menciono
somente o facto, de todos conhecido,
lamentando a situação de desigualda-
de que a esmagadora maioria dos uten-
tes enfrenta quando escolhe o atendi-
mento privado. A acrescer a esse fac-
to seguem-se as dificuldades na obten-
ção das imprescindíveis credenciais.
Todos os médicos são creditados pelos
sub-sistemas e companhias de seguros.
No que respeita ao S.N.S. só por si, os
colegas no exercício privado da medi-
cina sujeitam-se no mínimo à tutela dos
colegas em exercício oficial, alguns de-
les com menos anos de prática clínica.
Sem conhecerem o caso clínico, omitem
este ou aquele exame coagidos por ve-
zes por pressões de natureza económi-
ca, próprias dos nossos dias. Contudo
é de louvar atenderem a essa desne-
cessária sobrecarga de trabalho, notó-
ria e progressivamente mais facilitada
desde a liberalização do receituário.
Recordo as dificuldades acrescidas
quando abri o meu consultório no ano
de 1986. Parte do receituário era ofer-
tado ao doente das muitas amostras
clínicas deixadas pelos DIMs. Assisti
com mágoa a muitos sacrifícios de gente
humilde que, faziam valer o seu «pé de
meia» para custear alguns exames. Ao
contrário do que muitos pensam e di-
zem, a privada é também frequentada
por gente pobre. Aqueles que não são
suficientemente diferenciados para
obter os favores sociais foram e são
prejudicados pelo sistema. Mesmo na
boa fé, a continuidade da acção com-
plementar da Medicina Privada na as-
sistência livre às populações, esbarra
com injustiças de teor imprevisível.
Alguns doentes pagam, ou desembol-
sam a título de caução, as elevadas im-

portâncias dos exames complementa-
res, justificam – para não se humilha-
rem a pedir um «favor» (quando é um
direito que lhes assiste) aos adminis-
trativos e ao médico assistente/ausen-
te. O sistema cria dificuldades para que
as pessoas não usufruam dos seus di-
reitos...
Com o controle hoje propiciado pela
informática que os colegas em regime
oficial bem conhecem, não será difícil
ter mão na gestão criteriosa dos re-
cursos como tem sido prática corren-
te dos seguros de saúde.
Gostaria de ouvir/ler o que os colegas
das Ilhas têm para contar. Em 1999,
nesses bons tempos, um laboratório
propiciou-me uma ida em grupo à Ma-
deira. Quase a jeito de curiosidade lo-
cal, foi-me dito que os doentes recebi-
am do médico um cheque- saúde, no
valor de metade do valor da consulta
que aqueles poderiam descontar na far-
mácia ou depositar no banco. Era a
comparticipação do Estado na consulta
privada. De facto o governo do Dr. Al-
berto João foi precoce na compartici-
pação do receituário e tem feito obra.
A ser verdade seria uma boa experiên-
cia piloto a seguir aqui no continente.
Só em campanha eleitoral ouvi falar
por um líder de direita no cheque-saú-
de, para os reformados. As boas novi-
dades dos nossos arquipélagos são sus-
surradas aqui no continente. Porque
será que os governos de direita têm
melhor política social que os da es-
querda? No regresso a Lisboa deparei
com a dinâmica publicidade num jor-
nal do Funchal a consultórios priva-
dos. Comentei com colegas de voo a
diferente realidade. Afinal a Madeira,
apesar da independência administrati-
va, também e ainda é Portugal!
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As pandemias são epidemias globais
causadas por vírus completamente
novos para os quais não existe imuni-
dade prévia (i.e., virtualmente toda a
população mundial é susceptível). Não
obstante o seu carácter global, o seu
impacte é essencialmente local, reflec-
tindo-se a um nível comunitário e in-
dividual.
Tratando-se de acontecimentos excep-
cionais pela sua frequência e trans-
cendência social, as pandemias reque-
rem respostas igualmente excepcionais
– porque sistémicas – por parte da so-
ciedade.
Desta forma, o esforço de preparação
não se poderá limitar ao sector da saú-
de devendo, assim, ser externalizado
aos restantes sectores da sociedade.
O papel do sistema de saúde consisti-
rá, não apenas, na prestação de cuida-
dos de saúde aos doentes com gripe e
prestação de cuidados inadiáveis de
saúde aos restantes doentes, mas tam-
bém na capacitação do público em ge-

A pandemia de gripe e o sistema de saúde
Em Março de 2009 foram detectados no México os primeiros casos de infec-

ção humana pelo novo vírus A(H1N1).  Face à existência de transmissão co-

munitária deste vírus recombinante em duas regiões de saúde do Mundo

(Região Pan-americana e Região do Pacífico Ocidental), a OMS declara, em

Junho deste ano, a primeira pandemia de gripe do século XXI.
ral no que diz respeito à gripe pandé-
mica («what is known and not known») e
à procura apropriada dos cuidados de
saúde.
No actual contexto epidemiológico
nacional (05/07/2009), a resposta as-
senta numa estratégia de contenção do
surto, mediante a identificação de ca-
sos suspeitos e tratamento de casos
confirmados e a quimiprofilaxia dos
contactos.
Uma vez instalada a pandemia no nos-
so País (transmissão mantida na comu-
nidade), os esforços deverão ser diri-
gidos para a mitigação do seu impacte
(i.e., minimização da morbilidade e mor-
talidade associadas).
Nessa medida, a robustez do sistema
de saúde, correspondente à sua capa-
cidade em gerir a doença pandémica
e em prestar os restantes cuidados
emergentes de saúde, será um dos prin-
cipais determinantes do impacte da
pandemia de gripe, traduzida pelo grau
de disrupção social e económica de-
corrente.
A disseminação dos casos ao longo do
tempo permitirá aos serviços de saú-
de lidar mais facilmente com o inevitá-
vel afluxo aumentado de doentes.
A comunicação em saúde, incluindo a
veiculação de comportamentos e ati-
tudes redutores do risco (designada-
mente as medidas de higiene das mãos
e a etiqueta respiratória) e a promo-
ção dos autocuidados de saúde estão
entre as estratégias mais custo-efecti-
vas no que diz respeito à maximização
da capacidade de resposta do sistema
de saúde.
Outra das estratégias de maximização
da resposta, prevista no Plano de Con-

tingência Nacional do sector da saúde
para a Pandemia de Gripe (disponível
em www.dgs.pt), consiste na criação de
serviços dedicados da gripe para pres-
tação de cuidados, em exclusivo e em
cenário de pandemia instalada, a do-
entes com sintomatologia gripal.
É, pois, legítimo afirmar que, se até ao
momento, a hora é dos hospitais de
referência (a quem incumbe a gestão
clínica dos casos validados pela Linha
Saúde 24) e dos serviços de saúde pú-
blica (responsáveis pelo sistema de vi-
gilância activa e pela quimioprofilaxia
dos contactos), a hora seguinte será,
essencialmente, dos cuidados de saú-
de primários, a quem caberá a gestão
da doença na comunidade (i.e., da es-
magadora maioria dos casos de gripe
pandémica que contactarão com os ser-
viços de saúde).
O impacte desta pandemia, uma vez
instalada no nosso País, é impossível
de prever. No entanto, a OMS refere
três determinantes fundamentais: as
características (clínicas, epidemiológi-
cas e intrínsecas) do vírus; a vulnerabili-
dade da população afectada (relacio-
nada com a proporção de indivíduos
com risco acrescido de complicações);
a capacidade de resposta da socieda-
de (relacionada com o sistema de saú-
de e a comunicação do risco e mobili-
zação social).
O sistema de saúde português, com pro-
vas dadas ao longo das últimas décadas,
tem demonstrado a sua eficácia na ges-
tão dos casos capturados pela vigilância
epidemiológica desde 29 de Abril, data
da activação do Plano de Contingência
Nacional da Direcção-Geral da Saúde,
serviço central de saúde pública respon-
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sável pelo planeamento da resposta
pandémica ao nível nacional.
Por outro lado, as características clí-
nicas e epidemiológicas da infecção na
generalidade dos países e, em particu-
lar, em países mais afectados como o
México ou os Estados Unidos, prog-
nosticam uma pandemia com um cur-
so favorável.
A gestão adequada duma pandemia
implica a mobilização de recursos nu-
ma perspectiva populacional – ao in-
vés da perspectiva clínica de gestão in-
dividual de casos num contexto de au-
sência ou de escasso constrangimento
funcional de recursos – implicando um
novo paradigma de prestação dos cui-
dados possíveis em vez dos cuida-
dos ideais.
Por outro lado é essencial capacitar o
público e os próprios profissionais de
saúde relativamente ao primado do
bem comum relativamente ao bem
individual, sob pena de se comprome-
ter a equidade e a efectividade dos cui-
dados prestados num contexto de es-
cassez de recursos, decorrente do au-
mento explosivo da procura (taxas de
ataque 5 vezes superiores às da gripe
sazonal) e da diminuição acentuada da
oferta (em resultado do absentismo
laboral estimado em 30-40%).
A todos os profissionais de saúde exi-
ge-se, mais do que nunca, uma postu-
ra altruísta e de doação à causa públi-
ca, a racionalidade na tomada da deci-
são e o cumprimento escrupuloso das
boas práticas da sua profissão, inclu-
indo o respeito pelas hierarquias e pe-
los procedimentos determinados supe-
riormente no que diz respeito ao flu-
xo e gestão de doentes.
Em algumas profissões da saúde (caso
dos médicos, enfermeiros e farmacêu-
ticos) acresce, a estas obrigações, in-
formar e esclarecer, de forma compre-
ensível mas cientificamente fundamen-
tada, o público que contacta com os
serviços de saúde.
Numa sociedade global e globalizada, em
que o acesso à informação se encontra
à distância de um teclado de computa-
dor ou de um controlo remoto de tele-
visão, os órgãos de comunicação social
desempenham um papel fundamental na

veiculação de informação em saúde e
na percepção do risco por parte da po-
pulação em geral (utilizadora e não-
utilizadora dos serviços de saúde).
O público correctamente informado e
capaz de decidir, de forma apropriada,
na saúde e na doença, é um recurso
inestimável de qualquer sistema de
saúde que urge encarar como tal por
todos os seus actores.
A literacia em saúde contribui para
uma procura apropriada dos serviços
de saúde e para a adopção de compor-
tamentos e atitudes socialmente res-
ponsáveis e, simultaneamente, reduto-
res do risco.
Nessa medida, e mais do que nunca, a
comunicação social detém o papel de
parceiro primordial, ao mobilizar a so-
ciedade em torno da resolução dos
problemas e do bem comum e ao pro-
mover a divulgação de informação per-
tinente e cientificamente válida.
Por outro lado, a concertação de esfor-
ços, condição necessária a uma respos-
ta adequada à presente pandemia de
gripe, torna por demais evidente a re-
levância dos serviços de saúde públi-
ca – e, muito em particular, dos mé-
dicos especialistas em saúde pública –
na gestão das ameaças à saúde e bem-
estar das populações.
A intervenção sobre o sistema de ser-
viços de saúde – mediante o estabe-
lecimento de prioridades, a redistri-
buição de recursos e o enfoque na
efectividade populacional dos cuida-
dos prestados – corresponde, junta-
mente com a vigilância epidemioló-
gica, ao que poderíamos chamar de
«cuidados de saúde pública», parti-
cularmente pertinentes no actual con-
texto epidemiológico.
Os médicos especialistas em saúde
pública, trabalhando na sombra, sem
a sofisticação tecnológica de outras
especialidades médicas, assumiram
desde 2005 a (natural) liderança do
processo de planeamento da contin-
gência da pandemia de gripe a um ní-
vel nacional, regional e local.
Da mesma forma, os serviços de saú-
de pública assumirão o seu papel-char-
neira na resposta à pandemia, medi-
ante a concertação de esforços entre

os serviços de cuidados primários e
diferenciados e entre o sistema de saú-
de e os restantes sistemas sociais.
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TESTAMENTO VITAL

Pelo que nos é dado ver, mesmo entre
a classe médica não existe um conhe-
cimento aprofundado desta temática.
A importância e o impacto que este
documento poderá vir a ter, principal-
mente nos dilemas éticos do fim de
vida, justificam que toda a sociedade
– e os médicos, em particular – pro-
curem informar-se sobre esta matéria.

O que é um testamento vital?
«Testamento vital» ou «directiva avan-
çada» ou ainda «declaração antecipa-
da de vontade» é a tradução literal da
expressão inglesa «living will». Trata-se
de um documento escrito por uma pes-
soa maior e capaz (em pleno uso das
suas capacidades cognitivas, e conhe-
cedora das consequências da sua op-
ção), que contém directivas a respeito
dos tratamentos que esta deseja rece-
ber ou recusar nos últimos momentos
da sua vida; mormente fixa a sua recu-
sa em ser mantida viva artificialmente.

A Assembleia da República acabou de aprovar por maioria, entre aplausos e

recriminações das bancadas, o diploma que estabelece o testamento vital.

Contudo, em nossa opinião, o documento não mereceu a reflexão e discussão

que seria de esperar e desejar, antes da sua votação e aprovação, quer da

parte dos que lidam directamente com os problemas relacionados com a

Saúde quer da sociedade em geral.
Em súmula, quem assim decide, opta
por uma morte natural em detrimento
de uma altamente tecnicizada
O testamento vital tem, na generalida-
de, duas partes:

1) Por um lado, é indicado o repre-
sentante ou procurador da pessoa,
que será o responsável para que se
cumpram as directivas e as
instruções que exprimem os dese-
jos desta em relação às atitudes te-
rapêuticas e aos cuidados a ter em
conta numa situação de fim de vida.
O procurador deve ser alguém pró-
ximo e de grande confiança da pes-
soa, que, alicerçando-se em conver-
sas sérias, conheça o seu pensamen-
to em relação aos tratamentos e
cuidados numa situação de fim de
vida. Pode ser alguém da família ou
um amigo mais chegado, devendo ser
capaz de tomar decisões. Pode ser
nomeado um ou mais procuradores.
Caso seja mais do que um, tem que
ficar escrito se as decisões que haja
a tomar devem ser individuais ou
têm que ser colectivas, e o que deve
ser feito para ultrapassar eventuais
impasses que surjam por falta de
acordo entre os procuradores.
2) Por outro lado, são apresentadas
as directrizes, o testamento propria-
mente dito. Neste âmbito, tem que fi-
car expresso qual ou quais os meios
complementares de diagnóstico e tra-
tamentos a que se pode recorrer e
quais os que deverão ser excluídos,
quer para fins diagnósticos quer com
propósitos terapêuticos, curativos ou

paliativos. No documento, a pessoa em
causa pode também exprimir os valo-
res e as convicções que estiveram na
origem das suas decisões.

O testamento pode conter somente o
nome do procurador, delegando no
mesmo a definição das directrizes. Esta
formulação pode ser usada numa cir-
cunstância em que a pessoa tenha
grande dificuldade em tomar decisões.
Na maioria dos casos, o testamento é
assinado na presença de testemunhas.
Embora haja quem defenda que o do-
cumento deva ser autenticado junto
de um notário1, sinceramente, não per-
cebemos a necessidade de o fazer. Será
que a seriedade de um documento é
posta em causa quando não tem a as-
sinatura notarial? Ou será que se trata
do velho e muito arreigado hábito por-
tuguês de burocratizar até ao acto mais
íntimo de vida dos cidadãos?

Qual a diferença entre o testa-
mento vital e o comum?
Um testamento comum entra em vi-
gor após a morte, enquanto o testa-
mento vital tem efeito ainda durante a
vida, mas quando a pessoa está inca-
paz de formular a sua vontade.

Porquê um testamento vital?
A razão de ser do testamento vital tem
que ver essencialmente com dois in-
tuitos: dar à pessoa o controlo sobre a
sua própria saúde numa situação de
fim de vida, e retirar dos ombros da
família o peso e a angústia de decisões
difíceis e dolorosas, evitando-se assim
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os complexos de culpa que, por vezes,
podem dificultar determinada decisão.
Além disso, o testamento vital evita con-
flitos que poderiam surgir entre mem-
bros da família em relação à prescrição
ou suspensão de certos tratamentos.
Neste contexto, o testamento vital im-
plica que a pessoa que o escreve te-
nha alguma maturidade para interiori-
zar a sua doença, o seu processo evolu-
tivo e a sua própria morte.
Antes da elaboração do testamento
vital, é fundamental que a pessoa con-
verse, troque impressões ou discuta o
assunto com o seu médico – não ne-
cessariamente o médico de família, mas
o que o assiste ao longo da sua doen-
ça. Nesta discussão deve também in-
tervir a sua família e os seus amigos, a
quem a pessoa poderá explicar as suas
convicções e de quem poderá também
ouvir outras opiniões. O testamento vi-
tal não deve ser algo inesperado para a
família; pelo contrário, a pessoa em cau-
sa deve comunicar ao círculo dos seus
afectos a existência de tal documento.

Qual o papel do médico no testa-
mento vital?
É aconselhável, mas não obrigatório,
que o doente discuta com o seu médi-
co assistente o seu pensamento, os seus
receios, as suas convicções e os seus
valores. Ninguém melhor do que o seu
médico, principalmente se for o que o
acompanha na sua doença, para lhe
explicar a história natural desta, o
prognóstico, os meios tecnológicos dis-
poníveis e os seus limites; em síntese,
na medida do possível, trata-se de
apresentar em termos claros e percep-
tíveis a fase final da doença. Em mo-
mento algum deve o médico utilizar o
ascendente que o seu saber lhe dá para
manipular ou influenciar de uma for-
ma negativa a decisão do doente.
A decisão de elaborar um testamento vi-
tal não é nem pode ser uma corrida con-
tra o tempo; antes, deve apresentar-se como
corolário de uma sequência de passos que
inclui a interiorização da doença, dos ho-
rizontes e limites terapêuticos a ela associ-
ados, e do processo evolutivo até à morte.
Por estas razões, o testamento vital não
é, a priori, dirigido a situações agudas.

Não será demais relembrar que o tes-
tamento vital pode ser revogado ou
alterado quantas vezes a pessoa qui-
ser e quando quiser. Se o fizer, deve,
contudo, comunicar a modificação ou
anulação aos que tinham conhecimen-
to do testamento que até ali vigorava.

As razões próximas do testamen-
to vital
Poderão ser apontadas várias razões
que justificam a existência do testamen-
to vital.
Para muitos, o testamento vital é a bar-
reira principal à obstinação terapêutica
ou distanásia2. Por obstinação terapêu-
tica entende-se o prolongamento do
processo da morte por meios tec-
nológicos desproporcionados face ao
prognóstico. O prolongar ou dificultar
o processo da morte é definido como
distanásia. Estas medidas implicam uma
agonia prolongada e um grande sofri-
mento não só para o doente como tam-
bém para a sua família. Infelizmente, esta
atitude não é uma raridade nas unida-
des de cuidados intensivos. A constata-
ção desta realidade levou a que quer o
«Código Deontológico» (art.º 59)3 quer
o «Código Penal» (art.º 150 e art.º 158)4

tenham incluído nos seus articulados re-
ferências às consequências que tal atitu-
de pode acarretar para o médico que a
pratique.
Outras das razões que terão contribu-
ído para a criação deste testamento são
as convicções religiosas ou ainda a exis-
tência de pessoas que recusam deter-
minadas manobras de reanimação re-
ceando uma má qualidade de vida.
Finalmente, outro factor que em mui-
to tem contribuído para a definição de
legislação sobre o testamento vital é a
progressiva afirmação do princípio de
autonomia por meio do consentimen-
to informado.
O testamento vital não é nenhuma
solução mágica para todos os proble-
mas relacionados com os dilemas éti-
cos do fim de vida, mas é com certeza
um meio para evitar muitos casos de
obstinação terapêutica e proporcionar
aos doentes uma morte digna.
É lamentável verificar que os que se opõem
ao testamento vital apresentem como

principal argumento a necessidade de
evitar a «eutanásia passiva», terminolo-
gia que de todo repudiamos. Em nossa
opinião, a utilização de tal expressão
resulta de um profundo desconhecimen-
to da realidade de medicina intensiva.
Em caso algum a renúncia a efectuar
tratamento de suporte de vida – não
iniciar ou suspender a escalada tera-
pêutica – pode ser considerada como
uma atitude que visa deliberadamente
provocar a morte do doente.
A não utilização de meios extraordi-
nários ou desproporcionados de tra-
tamento em determinadas circunstân-
cias é uma doutrina defendida por fra-
des dominicanos da Universidade de
Salamanca, do século XVI, e que ainda
hoje é considerada como um dos es-
teios de fundamentação bioética5.
Convém relembrar que no testamen-
to vital, como atrás referimos, a opção
de limitar determinada intervenção
terapêutica numa situação de fim de
vida é de inteira e exclusiva responsa-
bilidade do feitor do testamento. O
testamento vital não prevê, em caso
algum, que o médico administre fárma-
cos com o intuito de pôr fim à vida do
doente, mesmo que a pedido deste; por
outras palavras, o testamento vital não
condescende com a eutanásia.
Estamos em crer que, na prática, pelo
menos de início, não haverá muitas pes-
soas a adoptar o testamento vital; mas,
com o passar do tempo, será cada vez
maior o número daqueles que irão op-
tar por estar rodeados pelos seus famili-
ares e amigos nos derradeiros momen-
tos de vida, em vez de estarem ladeados
por uma parafernália de alta tecnologia,
com sinais luminosos e alarmes estriden-
tes anunciando o último suspiro.
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Neste Século XXI, do qual apenas o
início estamos a viver, o Mundo em-
bora com as mesmas «dimensões de
sempre», na verdade, funciona como
um todo cada vez mais próximo. As-
sim, do ponto vista cultural e geo-
político, nada do que se passa «ali»
deve ser dissociado do que se passa
«aqui». Em Portugal e não só, há
quem diga que a Democracia está
doente. Os debates políticos sucedem-
se cada vez mais pobres e sem inte-
resse. A mediocridade tem tendência
a afastar uma larga e silenciosa maio-
ria destes assuntos em que ninguém
quer tocar. Num sistema que ainda
hoje se afirma como democrático, o
mínimo que se pede ao cidadão é o
acto de votar de forma consciente e
responsável. É algo que apenas lhe to-
mará cerca de 5 minutos por cada
acto eleitoral. Ainda assim, apesar da
simplicidade do processo, os níveis de
abstenção aumentam e o desinteresse

A Democracia, a Ordem e os Médicos
Foi em Novembro de 1898 que um grupo de médicos portugueses teve a

ideia de fundar uma associação da classe profissional dos médicos em Portu-

gal. Esta, inicialmente adquiriu a designação de «Associação dos Médicos Por-

tugueses» e mais tarde, em Novembro de 1938, passaria a chamar-se «Or-

dem dos Médicos». Desde esses dias e até hoje, toda a sociedade como a

conhecíamos viria a mudar.

contagia as populações. Seja de for-
ma propositada ou não, este fenó-
meno alastra-se a todo o Mundo. Em-
bebidos numa anestesiante cultura de
adormecimento generalizado, muito
promovida pelos Mass Media, pouco
se pensa e é num meio acrítico que
todos nos movemos.
Bem pequenina no meio da imensidão
mundial, existe uma micro-população
constituída pela classe profissional dos
Médicos, nomeadamente de Portugal.
Nela algo semelhante parece ocorrer.
Se é certo que do ponto de vista teó-
rico poderíamos constituir uma forte
e coesa massa crítica, tal não sucede.
Os médicos, tal como a restante soci-
edade, parecem progressivamente
perder sentido crítico. De costas vol-
tadas à sua Ordem, pouco participam
nos debates, mesas redondas ou even-
tos culturais. O mesmo acontece nos
processos eleitorais. Alheando-se de
tudo o resto, cada um vive no seu
pequeno Mundo e de costas voltadas
isola-se no sossego do seu lar, negan-
do-se a participar, negando-se a ten-
tar resolver os problemas. Será pro-
testo? Será medo? Casos existem, em
que a crítica fácil vem espontaneamen-
te, sem nunca haver iniciativa para
criar algo que possa vir a modificar a
situação. Não havendo dentro da
Ordem movimentos semelhantes aos
partidários, muitas das vezes castra-
dores do livre pensamento de cada
um, qualquer pessoa pode formar um
movimento e promover a discussão
de ideias. Na verdade, nada mais sau-

dável pode acontecer para levar a
todos um espírito de fraternidade
colectiva. A Ordem dos Médicos, esta
micro-democracia dentro de outra
Democracia, pode e deve ser um
exemplo. Representando uma comu-
nidade que trabalha com excelência
o conhecimento científico, aplicando-
o diariamente ao serviço dos restan-
tes cidadãos, esta comunidade encon-
tra-se infelizmente e de facto, fragmen-
tada. É na Ordem dos Médicos que
reside o papel de nos unirmos na di-
ferença. Independentemente do tra-
balho específico que cada um realiza,
todos somos Médicos. Acima de qual-
quer especialidade, somos Médicos.
No exercício da nossa profissão
estamos a responder ao direito que
qualquer Ser Humano tem, o da as-
sistência médica, conforme o Art. 25º
da Declaração Universal dos Direitos
do Homem.
Várias questões têm-se colocado aos
médicos recentemente, seja a tão im-
portante reformulação das Carreiras
Médicas, o estudo da melhor maneira
de promover o Serviço Nacional de
Saúde como um direito de todos os
portugueses, ou a definição de Acto
Médico. Para além destas questões
fundamentais, têm depois surgido, de
forma paralela e obviamente com im-
portância muito menor, questões
como a já gasta, mas ainda assim pro-
movida, polémica com a Associação
Nacional de Farmácias. Esta associa-
ção, representando interesses comer-
ciais muito fortes, tem promovido uma
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grosseira campanha junto dos nossos
concidadãos com uma única motiva-
ção: o dinheiro. Polémicas à parte, a
reformulação das Carreiras Médicas
tem sido, e bem, conduzida por quem
de direito. Ainda muito há a fazer no
que toca a este assunto, mas passos
fundamentais têm sido dados. Em re-
lação ao Serviço Nacional de Saúde,
questões muito importantes têm de
ser esclarecidas em ano de Eleições
Legislativas. Na verdade, no que toca
aos médicos, uma das principais ques-
tões que se deve exigir ver esclarecida,
é o plano para o Serviço Nacional de
Saúde. Nem que seja ocasionalmente,
penso que todos nós, mesmo que por
momentos, já sentimos o modo ingrato
com que somos tratados pelos gover-
nantes. Tais sensações são tão mais

vincadas, quantos mais anos de servi-
ço os colegas têm. Algo tem de mu-
dar. Sendo nós uma das classes pro-
fissionais essenciais para concretizar
o direito à saúde, porque somos tão
mal-tratados, parecendo não raras
vezes que não nos consideram neces-
sários, não valorizando as nossas qua-
lificações e como que nos empurran-
do para sistemas laterais de natureza
privada? Em relação à questão da
definição de Acto Médico. Este últi-
mo ponto é algo que também não
poderá sair da nossa agenda enquan-
to não se encontre definido. Sem uma
definição clara e suficientemente es-
clarecedora do que é um Acto Médi-
co, continuará a haver de certa for-
ma alguma abertura à perda de es-
pecificidade dos nossos gestos, sendo

que outros grupos profissionais, por
vezes sem a preparação adequada,
continuarão a exigir como seus, ges-
tos que são na verdade Actos Médi-
cos.
Com este texto utilizei um direito, e
porque não também, um dever: o da
participação cívica. Espero que seja
interessante para quem o leia, reflec-
tindo algumas das questões que me
preocupam quando observo as rela-
ções dos médicos com a sua Ordem
e restante sociedade. É importante ter
pensamento crítico. É importante par-
ticipar activamente na sociedade. A
Ordem é de todos os médicos e como
tal, finalizo com um apelo à participa-
ção de todos. É necessário criar mas-
sa crítica. É necessário mobilizar e
unir.

O P I N I Ã O

Compreende-se o entusiasmo do re-
cém licenciado participar na Revolu-
ção, contribuindo para a mudança da

O Serviço Nacional de Saúde
Realizou-se recentemente na Escola Superior de Saúde de Faro, um FORUM

para comemorar os 30 anos do SNS. Na mesa redonda sobre o Serviço Médi-

co à Periferia, vários colegas relataram as suas experiências pessoais, que para

além de realistas e justiceiras, foram quanto a mim injustamente redutoras.

situação existente, e a frase ouvida «O
Serviço Médico à Periferia foi um mur-
ro no estômago do fascismo», para
além de real reflecte o estado de alma
dos actores de então.
Como os relatos ouvidos enveredaram
por um exclusivo maniqueísmo, ouviu-
se da assistência a voz dum colega de-
fendendo a memória de seu pai, «João
Semana» algures no Alentejo. Porque é
bom lembrar que se houve médicos da
PIDE, também os houve que durante
décadas foram violentados pelo regime.
Também eu, aproveito para prestar
homenagem à memória do meu médi-
co, Dr.António Júlio Proença Abranches,
que conheci nos anos 40 a 60, na cida-
de da Guarda, cujo exemplo cívico e
profissional seguramente muito contri-

buiu para a minha opção de vida.
Igualmente não é despiciendo referir
que o Serviço Médico à Periferia an-
dou de par com a Dinamização Cultu-
ral das Forças Armadas e que esta foi
enormemente impulsionada por um
médico de Abril, o malogrado Ramiro
Correia.
Claro que sim que o Serviço Médico à
Periferia foi uma acha muito importan-
te, mas também a decisão dos médi-
cos com formação pós-graduada de
progressivamente organizarem os ar-
caicos hospitais de província, consti-
tuiu um forte impulso para a instala-
ção do espírito do Serviço Nacional
de Saúde.
Depois, foram os avanços e recuos de
todos conhecidos.
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Registamos com agrado que, logo nas
duas primeiras semanas após a distribui-
ção da ROM de Maio, 3.722 médicos pre-
encheram e fizeram chegar à Direcção
Geral da Saúde, em duas semanas, os ques-
tionários que servirão de base a este Es-
tudo. Cerca de 10% dos 38.354 médicos
inscritos na Ordem reconheceram o in-
teresse e vantagem da iniciativa, e pron-
tamente cooperaram com o ESTUDO
DA SAÚDE DOS MÉDICOS PORTU-
GUESES. O preenchimento do questio-
nário representa por si só um exame
introspectivo e análise pessoal que po-
derá resultar em benefício próprio, dos
pacientes e da comunidade. Por isso es-
peramos que muitos mais Colegas ve-
nham a preencher e devolver o questio-
nário e, em 15 minutos, contribuirão para
que possamos analisar uma amostra maior
e conhecer mais e melhor a nossa saúde.
Estas respostas são sinal evidente de que
os Colegas reconheceram a utilidade de
reunir a informação pedida para caracte-
rizar a saúde do nosso grupo profissional.
A recepção de mais respostas permiti-
rá caracterizar melhor a Saúde dos
Médicos. Apesar da sobrecarga de tra-
balho que desenvolvem no período
que antecede as férias, cremos que os
Colegas quererão tornar mais repre-
sentativa a amostra a analisar, pelas
mesmas razões que levaram já 3.722
Colegas a responder ao questionário,
que resultou da tradução e adaptação
do usado por Erica Frank. Ambiciona-
mos que a amostra venha a aumentar.

A Saúde dos Médicos Portugueses
Porque é importante a análise da
Saúde dos Médicos
Schattner, P., Davidson, S. and Serry, N.
(2004) referem que «a saúde dos mé-
dicos e o bem-estar parecem estar a
atrair uma crescente atenção interna-
cional pela profissão médica». E per-
guntam «Isto acontece porque a saú-
de dos médicos é actualmente pior do
que era usualmente? A medicina tor-
nou-se muito opressora para quem a
pratica? O objectivo da promoção da
saúde funciona na profissão? E o que
está a fazer a profissão sobre a saúde
dos seus membros?» Estas perguntas,
por si só, justificam bem o Estudo.
Na vizinha Espanha, Bosch, X. (2000),
com base nas 262 respostas a um ques-
tionário enviado a 795 médicos, infor-
ma que o Colégio Médico Oficial de
Barcelona (CMOB) deu a conhecer os
resultados preliminares de um inqué-
rito que mostra que os médicos não
prestam a atenção devida à sua pró-
pria saúde e que, em muitos casos, pre-
ferem o auto tratamento a recorrer à
atenção de outro médico quando es-
tão doentes. Miguel Bruguera, presiden-
te do COMB, disse ao The Lancet que a
falta de atenção que os médicos dão à
sua própria saúde tem consequências
negativas indirectas para a saúde dos
doentes. E acrescenta «melhorar as
relações médico-médico conduziria
provavelmente a uma melhoria da re-
lação médico-paciente».
A bibliografia disponível mostra que a
análise da Saúde dos Médicos é rele-
vante e útil. Pode evidenciar a atenção
que deveríamos prestar versus à que
efectivamente prestamos, à manuten-
ção e promoção da saúde, e o possível
impacto que disso pode resultar para
que valorizemos mais a prevenção, e
os estilos de vida e comportamentos
que, sendo saudáveis e seguros, con-
correm para benefício pessoal e dos
pacientes, e para a melhoria da rela-
ção com familiares e cidadãos.

Situação em Portugal
Uva, A. S. e Prista, J.(2004) com base

num questionário enviado a 4236 tra-
balhadores do Ministério da Saúde, e
da análise de 1754 respostas (41%),
concluíram que no Sector Saúde «os
médicos e enfermeiros são os grupos
profissionais que mais valorizam os ris-
cos de saúde e segurança relaciona-
dos com as condições de trabalho e
actividade que desempenham». Da
análise do Balanço Social Global do
Ministério de 1999 os AA apuraram
que de 120.023 trabalhadores 69%
desempenham funções nos hospitais e
aduziram informações sobre as condi-
ções e ambientes em que os diversos
profissionais exercem a actividade.
Sobre Vigilância da Saúde referem que
deveriam ter sido feitos 76.580 exa-
mes médicos de revisão periódica e só
foram realizados 6609 (menos de 1%
dos previstos na lei) e mais 1259 exa-
mes de admissão. Os AA colheram 244
respostas de médicos sobre a situação
de saúde: destes, 139 opinavam ter mui-
to boa ou boa saúde; 96 saúde razoá-
vel; 6 má ou muito má, e 3 não sabiam.
Apenas 51% dos médicos havia recor-
rido a consultas médicas, quando 2/3
dos demais profissionais o havia feito.
Sobre a exposição a factores de risco
67% dos médicos inquiridos valoriza-
vam os biológicos, 63% os psicossociais
e 66% os relacionados com a organi-
zação do trabalho e o conteúdo das
tarefas.
Os AA deixam patente que no Sector
Saúde diversos riscos necessitam ser
controlados. Este trabalho evidencia
que os Médicos portugueses reconhe-
cem estar expostos a diversos riscos,
o que reforça, em nossa opinião, a ne-
cessidade de rever as condições, am-
biente e carga de trabalho a que estão
sujeitos, e justifica fazer análises ergo-
nómicas, afim de planear e executar
as correcções necessárias para que
profissionais da saúde e utentes usu-
fruam de condições e ambientes mais
seguros e saudáveis.
Sabemos que novos modelos de ges-
tão, de técnicas e exigências determi-
nam no Sector Saúde altos níveis de
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stresse; e que o rigor e a evidência es-
perada dos resultados criam situações
e problemas com influência na saúde
dos seus profissionais. Temos desenvol-
vido sucessivos estudos sobre Saúde e
Segurança no Trabalho Hospitalar que
nos «mostram a necessidade de melho-
rar as estruturas preventivas e de incre-
mentar a cultura e os cuidados preven-
tivos». Os resultados mais recentes per-
mitiram que defendêssemos: revisão
das políticas; reforço do compromisso
das Administrações e dos Gestores para
assegurar uma boa saúde dos seus pro-
fissionais que, expostos a riscos a que
não imunes, estão sujeitos a adoecer e
a incapacitar-se; e ainda que a certifica-
ção hospitalar tenha em conta os ní-
veis de vigilância do ambiente, as con-
dições de trabalho e a manutenção da
saúde dos seus profissionais e dos uten-
tes (Durão, A. 2009).
A percepção dos médicos sobre saú-
de poderá contribuir para sabermos
como diminuir o stresse e burnout a
que estão sujeitos, identificar determi-
nantes dos seus estilos de vida e com-
portamentos sui generis, fomentar a
vontade e decisão de melhorar a or-
ganização do seu trabalho e o conteú-
do das tarefas, motivar intervenções
que lhes propiciem uma melhor saúde
e favoreça a dos que os consultam.

Utilização dos resultados espera-
dos do Estudo
Todos temos razões para desejar co-
nhecer como a nossa saúde, conheci-
mento e capacidade podem ser utiliza-
dos para assegurar o equilíbrio psicos-
somático e uma boa integração laboral
e social. Mais especificamente, aos mé-
dicos pode ser pedido apoio e colabo-
ração muito diversa com o objectivo
de diminuir o erro médico, controlar
factores de risco, ou ajustar os espaços
de trabalho, validar novos procedimen-
tos e apetrechamentos, humanizar os
serviços e atender mais pacientes com
mais qualidade.
A vigilância da nossa saúde e das con-
dições de trabalho garantem o bem-
estar e bons níveis de satisfação que
propiciem equilíbrio emocional para
uma boa aplicação do conhecimento

e das técnicas disponíveis, como é es-
perado por todos os cidadãos que a
nós recorrem.

Em suma
Admitimos que o facto de responde-
rem, por si só, permite aos médicos
rever e valorizar temas essenciais, co-
mo: 1) a importância de nos manter-
mos activos e saudáveis, e satisfeitos
com o nosso trabalho; 2) a obrigação
de aproveitar o nosso saber e capaci-
dade para prever e eliminar ou contro-
lar os factores de risco para a nossa
saúde, e para motivar e ajudar os nos-
sos familiares, pacientes e todos os ci-
dadãos a manterem estilos de vida e
comportamentos saudáveis e seguros;
3) a possibilidade de podermos identi-
ficar formas de contribuir para a me-
lhoria da gestão, do ambiente e condi-
ções de trabalho, dos locais e espaços
em que exercemos actividade e do
equipamento e produtos que usamos;
4) a responsabilidade social do aten-
dimento dos pacientes que, além dos
cuidados para a cura e reabilitação, me-
recem ser sensibilizados em prevenção
e assistidos para que evitem comporta-
mentos de risco, doenças e incapaci-
dades; 5) a possibilidade de humanizar
as nossas relações.
Comprovada a existência de carência
de cultura de segurança no sector saú-
de, fica justificada a necessidade de pri-
meiro evidenciar e depois motivar os
médicos a valorizar a prevenção e a
eliminar ou controlar os factores de
risco a que estão expostos. E, para
além isso, e porque eles são quem me-
lhor pode sensibilizar os Sectores da
Informação e da Educação para desen-
volver a cultura da saúde e segurança,
têm responsabilidades pela divulgação
dos conceitos de manutenção e promo-
ção da saúde, já que integram o grupo
profissional mais preparado para con-
vencer toda a população das vanta-
gens de manter e promover a sua saú-
de, a saúde de todos, a saúde pública.
Além dos artigos recentemente publi-
cados na Revista da Ordem dos Médi-
cos sobre o Estudo da Saúde dos Médi-
cos Portugueses que justificam a sua
oportunidade (Durão, A., 2008; Geor-

ge, F., 2009; Nunes P., 2009) o seu inte-
resse e utilidade foi já confirmado por
estudos preliminares. Os respondentes
têm também confirmado a sua impor-
tância.
Já foram retirados dos envelopes e con-
tados os questionários. Mais de 1% dos
Colegas terminaram o preenchimento
com comentários. Registamos um en-
tre os positivos: «Congratulo-me com
mais esta iniciativa da nossa Ordem
que considero de maior interesse e im-
portância. Parabéns» e um entre os
mais exigentes «deviam especificar
mais as doenças que sofremos».

Referências
Questionário para o Estudo da Saúde dos
Médicos Portugueses. In Revista ORDEM
DOS MÉDICOS n.º 101, Lisboa, Maio de
2009 (pp. 20-32). Nota: além do Questio-
nário a Revista, que é enviada a todos os
médicos, levava um envelope RSF (respos-
ta sem franquia) para a sua devolução de-
pois de preenchido.
Frank, E. Physician Health and Patient Care.
In J Med Assoc. Feb 4. 2004:291(5):637.
Nota: como Investigadora Principal do
Canadian Physician Health Study 2007-
2008, a Autora autorizou a adaptação e
uso do Questionário utilizado neste Es-
tudo.
Schattner, P., Davidson, S. and Serry, N.
(2004). Doctors’ health and wellbeing:
taking up challenge in Australia. In Editori-
al. Med J of Australia 181 (7):348:349.
Bosch, X. Spanish doctors careless of own
health, says report. In The Lancet.com,
Volume 355, Number 9221, 17 June 2000.
Uva, A.S. e Prista, J. Necessidades e expec-
tativas em Saúde e Segurança dos Técni-
cos e Restantes Trabalhadores da Saúde.
In Jornal das Ciências Médicas. Tomo
CLXVIII. Lisboa, 2004 (pp 25-41).
Durão, A. O Sector Saúde e o Impacto da
Prevenção na Saúde dos seus Profissio-
nais e dos Pacientes. In SHO2009. Actas
do Colóquio Internacional de Segurança
e Higiene Ocupacionais. Ed. Universidade
do Minho (pp. 199-204).
Durão, A. A importância da nossa saúde. In
Revista Ordem dos Médicos Nº 95. Lis-
boa, Novembro 2008 (pp. 26-28).
Nunes, P. A Saúde dos Médicos – Porquê
um estudo? In Revista Ordem dos Médi-
cos Nº 100. Lisboa, Abril 2009 (p.7).
George, F. Estudo da Saúde dos Médicos.
In Revista Ordem dos Médicos Nº 98. Lis-
boa, Fevereiro, 2009 (pp.50-51).

O P I N I Ã O



44 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Julho/Agosto 2009

Quando vários colegas e amigos me
sugeriram reunir em livro as crónicas
que tenho escrito sobre saúde e carrei-
ras médicas, nos últimos anos – publi-
cadas no Tempo Medicina, nas Revis-
tas da Ordem dos Médicos, no Diário
de Notícias, na Revista do Centro Hos-
pitalar de Coimbra, no blog «medicos
hospitalares.blogspot.com» –, pensei
que seria uma redundância: «Já muita
gente as leu, aquando da sua primeira
publicação, sei-o porque me falam de-
las, e as comentam, se calhar não vale-
rá a pena estar a publicá-las de novo»
– pensei. Mas um dia dei-me ao traba-
lho de as ordenar cronologicamente,
desde 2000 até ao presente, e reli-as,
de enfiada, tranquilamente. E vi desfi-
lar perante os meus olhos, e no meu
espírito, os acontecimentos destes úl-
timos anos, de agitação e mudança, e
de contestação, por parte de popula-
ções e de profissionais da saúde, a par
das justificações repetidas de quem foi
tomando as decisões. Não foi nada de
novo, mas foi um reencontro global
com um passado muito próximo que

Do livro «Farpas pela nossa Saúde»
me deu uma visão desse passado no
seu conjunto, com reflexos marcados
no presente e permitindo uma ante-
visão do futuro, ou dos futuros possí-
veis. Resolvi fazer o livro.
Chamei-lhe «Farpas pela nossa Saúde».
É, na verdade, um relato comentado e
criticado do que se passou na saúde e
nos hospitais nos últimos anos. Sendo
uma sucessão de crónicas, mais exten-
sas ou mais curtas, às vezes como co-
mentários publicados na altura a situ-
ações muito concretas, na área da saú-
de ou com ela relacionadas, elas sur-
gem como um todo, com uma sequên-
cia lógica acompanhando os aconte-
cimentos nesse campo. Em livro elas
tornaram-se, assim, num registo que
fica para memória futura do que se pas-
sou nesta área no nosso país, depois
de uma época longa de Serviço Naci-
onal de Saúde e de tranquilidade nes-
ta matéria, e que levou Portugal, com
fracos recursos, a ser classificado pela
Organização Mundial de Saúde nos pri-
meiros lugares no mundo no ano 2000.
Acaba por ser um ponto da situação,
num momento de mudança e de turbu-
lência, são chamadas de atenção às ve-
zes aguçadas, mas que devem ser en-
caradas sempre como construtivas, já
que pretendem acima de tudo que o
caminho seguido na Saúde e nos Hos-
pitais seja o mais correcto. Imbuído
embora, naturalmente, duma visão pes-
soal e da Associação dos Médicos da
Carreira Hospitalar, os factos, reais e
incontroversos, estão lá, bem como as
suas consequências (para os médicos,
para os doentes e para a Saúde), e po-
dem perfeitamente distinguir-se da
apreciação que deles é feita.
Não é um livro negativo, não é contra

ninguém especificamente, nem contra
nada, é um livro acerca da saúde e dos
hospitais. É um livro que interessa, por-
tanto, a médicos, e a outros profissio-
nais de saúde, bem como aos doentes.
Mas profissionais de saúde e doentes são
só alguns, ele interessa também a todos
os que podem ficar doentes, e esses so-
mos nós todos. É um assunto que diz
respeito a todos os portugueses.
Ninguém deve ficar indiferente à Saú-
de que o seu país oferece aos cida-
dãos. Sobretudo por parte do Estado,
para quem todos pagamos impostos.
Todos devem procurar ter uma opi-
nião esclarecida sobe um assunto que
em qualquer momento lhes pode ba-
ter à porta, pessoalmente ou da sua
família. Por maioria de razão os médi-
cos não se devem alhear dos vários
aspectos que dizem respeito directa-
mente à profissão que exercem. E que
eles, melhor que ninguém, devem sa-
ber, e querer, dirigir. Mesmo encarada
como negócio, ela é tão eminentemente
técnica, e especializada, e variável, que
só os técnicos respectivos têm as infor-
mações e podem estar nas condições
mais apropriadas para a fazer progre-
dir e rentabilizar, com ganhos para to-
dos, pessoal de saúde, doentes e Esta-
do. Os médicos têm de assumir isso,
sem equívocos nem encolher de om-
bros. Com opiniões esclarecidas.
É um livro eminentemente positivo, por-
que, ao ir relatando o que se tem passa-
do recentemente na saúde e nos hospi-
tais e fazendo a sua crítica, nele se pre-
tende sobretudo que a Saúde vá pelo
melhor caminho, quer dizer, reencontre
o caminho certo. Esse tem sido sempre,
aliás, o intuito da Associação Portugue-
sa dos Médicos de Carreira Hospitalar.
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Os 2 Sindicatos Médicos existentes em
Portugal, SIM e FNAM, parecem enten-
der que só a eles compete participar
na definição e estruturação das Car-
reiras Médicas.
Esquecem que a Ordem dos Médicos é
garante da qualidade da medicina e,
lógicamente, até por isso mesmo, tem es-
trita obrigação de se pronunciar e lutar
por Carreiras estruturadas, e eficazes no
aperfeiçoamento médico pós-graduado.
As Carreiras Médicas não se reduzem
a simples problemas salariais. O pró-
prio horário e regime de trabalho têm
um papel fundamental num correcto
exercício profissional? Quem pode du-

vidar? E por isso as Carreiras são im-
prescindíveis.
Acreditamos que a esmagadora maio-
ria dos Médicos não deixará de apoiar
a Ordem dos Médicos em mais esta
acção fundamental (e mesmo obriga-
tória). Talvez seja útil que alguns vol-
tem a ler a Lei 272/77 (Estatuto da
Ordem dos Médicos) que certamente
já devem ter esquecido...
Quanto à «exclusividade obrigatória»
nos Serviços Públicos de Saúde, ela será
certamente uma inaceitável limitação
da liberdade profissional e pessoal,
após terem sido cumpridas as obriga-
ções contratuais.

Isto, no entanto, não espantará, quan-
do só se ouvem louvores ao nosso Ser-
viço Nacional de Saúde, onde (aparte
o enorme mérito da universalidade), a
demagogia de uma pretensa gratuiti-
dade (que o tornará financeiramente
insustentávrel...) e uma liberdade qua-
se totalmente inexistente (só se pode
recorrer ao Centro de Saúde da àrea,
ao médico disponivel ou ao Hospital
da Zona...!) exigem uma urgente cor-
recção.

António Gentil Martins
Ex-Presidente da Ordem dos Médicos

e da Associsção Médica Mundial

A liberdade dos Doentes e dos Profissionais

Há anos que as convenções foram en-
cerradas.
Um qualquer médico, de qualquer
área, não pode fazer convenções.
Estão encerradas!
Mas qualquer pessoa que compre as
convenções, seja ou não médico, seja
ou não profissional de saúde, pode tê-
las. (Faz lembrar o tempo em que quem

Algumas notas sobre convenções
tinha dinheiro comprava títulos nobi-
liárquicos: quantos condes, viscondes
etc. não temos assim?).
Como se torneia então a Lei?
Quem tem dinheiro compra a empre-
sa previamente formada pelo médico
que detém as convenções. Contrata um
médico credenciado como responsá-
vel. E pronto…já está! Elementar meu
caro Watson!...
Muda as instalações, muda o nome da
empresa. Tudo novo! As convenções –
essas – são as velhinhas, porque novas,
como disse de início, estão encerradas.
Se quiser que o negócio seja mais efi-
caz e rápido a produzir os seus efei-
tos, não necessita já dos antigos méto-
dos de «informar» alguns funcionários
ou médicos, basta utilizar as novas tec-
nologias, com um uma circular envia-
da da sede da ARS avisando da nova
empresa com as velhas convenções.
Como vêem tudo limpo, tudo legal.
Dirão: Ficção!

Não tudo isto sucedeu, há poucos me-
ses, em Évora.
Dois cardiologistas desavindos resol-
vem ir para os tribunais resolver os
seus diferendos.
Não chega a haver julgamento. Um de-
les vende a sua empresa (com as ditas
convenções) a não médicos. Estes, por
sua vez, nomeiam o outro cardiologista
em diferendo, responsável clínico. E, um
prestável e atento funcionário da ARSA,
envia a todos os Centros de Saúde a
boa nova. Tudo limpo, tudo legal!
E os outros médicos que esperam há
anos por uma convenção?
E as outras empresas e ou médicos que
só têm uma ou outra convenção, por-
que não lhes concedem as outras soli-
citadas há anos?
Aguardam pacientemente, que o Sol
quando nasça seja para todos.
Outros, como eu, exercem o seu direito
cívico à indignação, e publicitam que «algo
está podre no Reino da Dinamarca».
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M.M. Camilo Sequeira
Coordenador do Gabinete
da Junta Médica da CGA

Chefe de Serviço de Medicina Interna

E embora muito praticada continua-
mos a ter dificuldade em explicar, de
forma aceitável por todos os interlo-
cutores, o que será isso de «fazer bem
feito» o trabalho pericial.
Pois trata-se de um exercício comple-
xo que obriga, permanentemente, a um
esforço de comparação que dificulta
uma definição clara apesar do labor
de muitos, há muito tempo, para a ob-
termos.
A comparação é um elemento essen-
cial porque se deve decidir, sempre,
com base na compreensão do que é
pedido «por quem pede», no reconhe-
cimento de que a decisão tem conse-
quências na vida do avaliado, que es-
tas podem ser lidas de forma diferente
pelo Perito e pelo interessado e na cer-
teza de que as determinações legais são
para ser respeitadas.
E também porque é comparando que
se adquire a capacidade de perceber
que há particulares que, por o serem,
têm de ser apreciados como tal sem
prejuízo das outras condicionantes e
sem com elas conflituarem.
O que implica ser-se sensível a outra
dificuldade, que não é menor, que ad-
vém da relevantíssima obrigação de es-
tar atento ao entendimento expresso,
geralmente por escrito, por quem tra-
ta habitualmente os requerentes de um
benefício.
E este cuidado não pode ser descurado
porquanto a «qualidade» dessa infor-
mação é absurdamente variável e cria,

Princípios da Perícia Médica
A Perícia é uma actividade singular da responsabilidade médica porquanto

exige conhecimento clínico bem estruturado, consciência social crítica, sen-

sibilidade humana em relação à circunstância específica que se aprecia e

integridade pessoal impoluta como suportes absolutamente inultrapassáveis

para a bem fazer.
por vezes, um «fumo» que contamina
toda a prudência e reflexão que o exer-
cício pericial requer.
O reconhecimento destas dificuldades
e a procura de mecanismos para as
minimizar são a justificação para di-
versas reuniões e debates com o ob-
jectivo de se elaborarem normas ou
obter consensos numa área da activi-
dade médica onde um dos obstáculos
mais óbvios está no encontrar situa-
ções clínicas e sociais que sejam per-
feitamente sobreponíveis.
Mas a importância do objectivo não
permite que essas dificuldades levem
quem se interessa pelo assunto a aban-
doná-lo.
E tendo eu um historial de alguns anos
de prática pericial também me encon-
tro entre os que procuram uma fórmu-
la (mágica ?) simples que permita, de
forma precisa, caracterizar o essencial
deste tipo de actividade clínica.
Infelizmente ainda não cheguei ao que
procuro.
Mas julgo já ter reflectido sobre o as-
sunto o bastante para propor a ou-
tros Médicos essas ideias esperando
dar início a um movimento onde, do
conjunto de muitas opiniões vividas ou
pensadas, possa sair o tão desejado su-
porte teórico homogéneo e uniforme
que tão útil seria à Perícia.
E a minha convicção actual é que po-
demos condensar o essencial da activi-
dade pericial no conjunto destes três
princípios: da variabilidade, da fragili-
dade, da não judicialização.

Princípio da Variabilidade
Este princípio aplica-se apenas ao re-
querente de um benefício social.

E será a justificação de as formas de
reacção individual aos factos mais ou
menos relevantes que interferem com
o quotidiano de cada um serem muito
diferentes de pessoa para pessoa.
É conhecimento da prática clínica que
os mesmos diagnósticos se repercutem
no estar bem dos doentes de forma,
nuns quase indiferente, noutros como
catástrofes sem alternativa.
Mesmo simples sinais que poderão ser
manifestações inespecíficas de doença
ou não corresponder de todo a doen-
ça, por vezes resultantes da vida de
relação, têm nalgumas pessoas um efei-
to quase fulminante com perda da es-
tabilidade emocional, com recurso a
consultas, muitas vezes urgentes, soli-
citando análises, radiografias, electro-
cardiogramas ou outros exames com-
plementares sem qualquer capacidade
para explicarem o que os incomoda e
com procura de «outra opinião» se a
primeira não satisfizer o seu precon-
ceito em relação à queixa.
Enquanto outros, com ou sem doen-
ça, procuram viver a sua vida sem a
centrarem nessas queixas e sem «per-
mitirem» que o mal estar seja o valor
primeiro do seu existir.
E ainda outros tendo sinais clínicos
por vezes relevantes «esquecem-nos»,
desvalorizam-nos ou consideram sim-
plesmente que são queixas menores
que não devem merecer atenção.
E quantos não transformam as dificul-
dades do mercado do trabalho ou as
das relações familiares, as consequên-
cias das alterações legislativas correc-
ta ou erradamente interpretadas, o
«diz que diz» do amigo, do vizinho, das
«notícias» e das «informações» obti-
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das pela Internet, em factores de per-
turbação das suas vidas, em sofrimen-
to real, em motivo para se recorrer ao
Médico em busca de uma paz que este
não tem para lhes dar.
E que se refugiam num miserabilismo
permanente, numa pena de si própri-
os estigmatizante, numa postura de vida
perseguida sem consolo nem solução.
Mas, na porta ao lado, outros vivenciam
estes mesmos agentes sociais com sen-
tido crítico, com atitudes de desafio e
com disponibilidade para assumirem
os combates que lhes permita recupe-
rar o direito ao bem estar que mere-
cem.
E também há diferentes formas de per-
ceber o que é um direito social.
Existindo a par do que reivindica por-
que tem direito, «porque descontou»,
o que percebe que o benefício, que
resultou de uma luta de anos com sa-
crifícios de muitos, não é definitivo.
Que tal como foi alcançado também
pode, e sem grande dificuldade, ser
perdido se for mal utilizado e sem que
isso dependa da «cor» política domi-
nante.
Este é o cidadão que percebe que o
benefício se destina a ser usado com
sentido crítico e estritamente para bem
de quem o justifica.
Naturalmente que ao se afirmar este
princípio se não pretende retirar di-
reito ao apoio, qualquer tipo de apoio,
aos que sofrem essencialmente por
terem uma relação pouco adequada
com a vida. Quer por possuírem me-
nores capacidades de adaptação ao
conflitual quotidiano quer por possuí-
rem menor capacidade para relativi-
zarem os factores que sentem como
agressores.
O que se pretende afirmar é que essa
circunstância não lhes tem de conferir
direitos diferentes dos dos cidadãos
doentes que o conseguem fazer.
As suas queixas têm de ser aprecia-
das, comparativamente e respeitando
variações, como as queixas de todos
os outros.
Em perfeita igualdade.
E ainda correspondendo a este princí-
pio, e não sendo questão menor, deve-
mos ter presente que as doenças não

se manifestam da mesma forma em
todas as pessoas. Os critérios de diag-
nóstico têm expressão diversa nos
doentes com maior relevo de uns si-
nais nuns e menores noutros o que
naturalmente implica diferentes leitu-
ras periciais.
Este princípio da variabilidade respei-
ta, de facto, às diferenças na forma co-
mo as pessoas doentes sentem os si-
nais e sintomas da doença e às diferen-
ças como esses mesmos sinais e sinto-
mas se exprimem nessas pessoas.

Princípio da Fragilidade
Este princípio aplica-se ao Perito.
E admito que muitos o sentirão como
um factor de desvalorização do exer-
cício pericial.
Mas não é.
O princípio da fragilidade só existe por-
que, felizmente, o Perito é um ser huma-
no. E por isso alguém com convicções e
dúvidas que são o «motor» da sua pro-
cura incessante de bem fazer.
Mas a verdade é que por ser humano
as suas capacidades de avaliar, compa-
rar, interpretar, de ouvir ou ler, não são
as mesmas em todos os momentos.
Mormente porque também para o Pe-
rito os acontecimentos do dia a dia
não são eliminados quando trabalha.
E estes umas vezes são bons e outras
menos bons ou maus.
Tendo, ou podendo ter, maior ou me-
nor interferência na sua atenção, na
sua capacidade de análise crítica, na
valorização relativa de uma determi-
nada circunstância, enfim, na interpre-
tação e no sentido da argumentação
que uma apreciação pericial exige.
O singular, porém, é que estes facto-
res humanos não são limitativos da boa
avaliação em Perícia.
Porque esta só excepcionalmente é que
será realizada por um só Médico.
E o que lhe é próprio é a discussão
entre pares de um contexto que cada
um lê de acordo com o seu sentir pes-
soal do momento.
Sentir este que está associado, e de-
pende, do que a experiência, a compe-
tência e o envolvimento profissional do
Médico já fizeram ao longo dos anos
de treino.

São duas, ou três, formas de ver um
problema que têm de chegar a um
acordo interpretativo, adequado ao
saber de cada um, o que limita o que,
marginalmente, possa ter sido trazido,
como ganga existencial, por algum
deles.
E é esta mesma exigência de discus-
são e acordo que também implica uma
igual restrição a perturbações interpre-
tativas relacionáveis com um conheci-
mento científico menos actualizado
nesta ou naquela área clínica.
A Perícia, de facto, obriga a uma una-
nimidade na decisão dos Médicos com
esta competência, quer sejam dois ou
três, e indiferentemente do que outros,
com quem se discuta um caso, pos-
sam considerar relevante.
E se esta unanimidade for impossível
terá de ser solicitada uma leitura do
quadro a um Consultor que fará a dis-
cussão da patologia e a contextualizará
em relação às capacidades funcionais
que estejam perturbadas.
Desta forma fornecendo ao Perito mais
elementos objectivos que serão inte-
grados no conhecimento anterior sem-
pre na perspectiva de reabilitar,
reorientar, reapreciar funções, enfim,
evitando quanto possível a estigma-
tização da invalidez.
Mas há ainda outro factor que permite
aliviar o peso da fragilidade do Perito.
Que é a obrigação de nesta actividade
todas as decisões serem justificadas.
A redacção de um parecer, com des-
crição do que foi valorizado e porquê,
é um exercício crítico quase tão impor-
tante (ou talvez igualmente importan-
te) como o pensar a decisão.
Porque permite repensar a avaliação,
permite acertar o critério da unanimi-
dade, permite rever a importância re-
lativa de cada elemento analisado. Em
suma, permite a objectividade possível
numa área clínica onde ela é muito
difícil.
E permite também anular, pelo menos
de forma significativa, os elementos
contaminantes da avaliação que a vida
nos faz transportar, aos Médicos tal
como aos outros cidadãos, pura e sim-
plesmente porque existimos e intera-
gimos.

O P I N I Ã O
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E é porque acredito que o conheci-
mento das nossas limitações é o que
permite encontrar as suas correcções
que afirmo que o Princípio da Fragili-
dade, sendo próprio da Perícia, não a
desvaloriza porque é ele que impõe as
unanimidade e justificação que são o
nobre da actividade.

Princípio da não Judicialização
As dificuldades de qualquer avaliação
comparativa, as divergências de enten-
dimento de diferentes competências
sobre a importância das sequelas de
uma doença, e até as diferentes atitu-
des paradigmáticas em relação à ca-
pacidade para ser activo sem restri-
ções (já houve o paradigma do inváli-
do «coitadinho» e do inválido sem al-
ternativa, havendo agora o paradigma
da recuperação, da reclassificação, da
utilização da capacidade sobrante como
agente socialmente integrador) têm
levado Médicos e Políticos a procura-
rem anular conflitualidades interpreta-
tivas através da criação de modelos
rígidos de decisão.
É uma forma socialmente compreensí-
vel mas raramente justa.
O normativo permite proteger o deci-
sor de conflitos com terceiros e dis-
tancia o acto decisório do «Humanista»
que toda a apreciação clínica deve ser.
Pelo que, embora se perceba nessas
iniciativas uma forma de «democrati-
zar» a Perícia, há nelas uma desres-
ponsabilização que, em meu entender,
o Perito não deve aceitar.

É fácil, pelo menos aparentemente, mas
não é próprio do nosso labor.
No entanto reconheço que o Perito
não tem o direito de fazer Lei ou deci-
dir contra o que está legalmente defi-
nido mesmo que com isso discorde.
E o normativo pode ser, de facto, uma
justificação para se dizer que se fez
daquela forma, imposta pela Lei, nada
se podendo fazer alternativamente.
Mas parece-me possível lidar com a Lei,
cumprindo-a, sem lhe permitir uma
interferência objectiva na competên-
cia clínica e na avaliação que, civica-
mente, devemos fazer sobre o relevo
das limitações provocadas por uma
doença.
Alcança-se este objectivo fazendo sem-
pre de acordo com o saber médico e
considerando a condicionante legal co-
mo mais um elemento da análise.
E, naturalmente, sempre que formos
confrontados com o que entendamos
ser um absurdo legislativo devemos
providenciar junto de quem de direito
a pressão, bem fundamentada, que leve
o Legislador a alterar a norma.
E mesmo as regras de avaliação muito
formais elaboradas por Médicos devem
ser entendidas como elementos orien-
tadores da avaliação e não como prin-
cípios intocáveis como é próprio da Lei.
Definir normas muito exclusivistas é
um risco porque ignoram o particular
que, clinicamente, num determinado
momento e para determinado avalia-
do, pode ter de ser considerado.
E pretender que os particulares devem

ser ignorados numa avaliação que con-
tinua a ser Médica é uma contradição
em relação às práticas clínicas que se
aplicam ao tratamento de quem está
doente, de quem sofreu um acidente,
de quem perdeu a noção subjectiva
do bem estar.
Que são pessoas diferentes entre si e
não simples entidades nosológicas.
A judicialização da Perícia implica acei-
tar para esta o paradigma da Justiça
que é o ser cega.
Ora é minha profunda convicção que
o que o Perito nunca pode ser é cego.
(Sendo esta a razão porque na CGA
continuamos a defender que a avalia-
ção pericial deve ser feita, sempre, em
presença do avaliado).

Conclusão
A definição de Perícia Médica, integran-
do as diferentes actividades periciais,
não é fácil.
E as práticas, provavelmente, não se-
rão exactamente iguais nos diferentes
contextos em que se faz Perícia.
Mas continuo a acreditar que tem de
ser possível encontrar um conjunto,
pequeno, de princípios que serão acei-
tes como adequados por qualquer Mé-
dico que hoje tenha parte da sua acti-
vidade relacionada com perícias.
Neste artigo proponho três princípios
que vejo como capazes de satisfaze-
rem esse propósito.
Mas noto-lhes a enorme limitação de
não serem mais do que o resultado da
minha muito pessoal reflexão.

O P I N I Ã O

SAÚDE E HOSPITAIS
18 de Setembro de 2009, 21,30h

Ordem dos Médicos, Lisboa

Moderador: Pedro Nunes (Bastonário da OM)
Participantes: Carlos Pereira Alves (ex-Presidente do Conselho de Administração do Hospital dos Capuchos),
Carlos Costa Almeida (Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Carreira Hospitalar), Pedro Pita
Barrros (Economista), Manuela Arcanjo (ex-Ministra da Saúde), Paulo Mendo (ex-Ministro da Saúde).
Durante este evento será também apresentado o livro, «Farpas pela nossa Saúde», da autoria de Carlos Costa Almeida.
A reunião Saúde e Hospitais tem o apoio da editora MinervaCoimbra.
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FREUNDIN DER ARMEM

Era Maio de 1858, dia 17 – comemo-
ram-se agora 150 anos – o povo aco-
tovelava-se na bela praça de visitas de
Lisboa, a praça mais bonita do mundo.
Um grande terreno contornado por
três lados por construções harmonio-
sas de arcos abatidos mirando a está-
tua equestre de D. José I, reinante à
época do grande terramoto de 1755
que tudo destruiu; o lado Sul, na tradi-
ção marítima do partir e do chegar pe-
los caminhos das águas, abrindo-se pa-
ra as vagas suaves do Tejo que pregui-
çosas, se espraiavam sobre a escadaria
de mármore do Cais das Colunas. O
povo rejubilava, depois de anos de luto
pela morte da Rainha Maria da Glória,
D. Maria II, em 1853, dando à luz o seu
décimo primeiro filho, deixando por
herdeiro do trono o seu filho mais ve-
lho Pedro com dezasseis anos de ida-
de; depois de anos de fome que se se-
guiram às secas e às inundações; de-
pois das epidemias de cólera em 1855-
56 e de febre-amarela em 1857; depois
da instabilidade política, com sucessi-
vas quedas do governo constitucional.
O plano de reconstrução do Terreiro
do Paço, da autoria dos arquitectos
Eugénio dos Santos e Carlos Mardel

Fraulein Hohenzollern-Sigmaringen
– a Rainha solidária*

era magnífico mas ainda não tinha sido
concluído, uma longa lista de obstácu-
los foi-se multiplicando durante mais
de uma centena de anos… Para o bri-
lho deste dia não foram os pedreiros
nem os escultores que meteram mãos
à obra pois não havia tempo para os
seus elaborados trabalhos, faltava o
grande arco triunfal sobre as colunas
de mármore à entrada da Rua Augusta;
foram os artistas do efémero que o
construíram em madeira assim como
o pavilhão virado para o Tejo aonde se
iria instalar a família real e a corte, e
ainda as ornamentações que engalana-
vam as ruas da capital com milhares
de bandeiras que esvoaçavam ao so-
pro da brisa suave de odores maríti-
mos. As gaivotas faziam a sua festa an-
cestral com voos acrobáticos em céu
aberto ou à volta dos mastros dos bar-
cos, algumas as mais adestradas, enver-
gando o branco das rendas vaporosas
e das membranas numerosas e espes-
sas que vestiam e mantinham os seus
corpos fechados, exercitavam a sua
dança ritual local na qual as Colunas
eram os ícones de referência.
A atenção de toda a gente dirigia-se
para Sudoeste, perscrutando com os

olhares atentos a entrada da barra do
Tejo; a manhã estava ensolarada, o bom
tempo do mês de Maio… de repente
puseram-se todos a gritar sem parar:
é ela…está a chegar!!! é ela…está a che-
gar!!! Olhando em direcção à desem-
bocadura do estuário adivinhavam-se
as proas duma frota cujos barcos, pou-
co a pouco, já se podiam contar – era
uma verdadeira frota real. A corveta
Bartolomeu Dias, comprada e equipa-
da de propósito para esta viagem, ti-
nha partido de Plymouth em 11 de
Maio, escoltada por uma frota inglesa
de sua Majestade a Rainha Victória,
Renow, Coraçoa, Racoon, a que se junta-
ram os navios imperiais brasileiros
Hiculus, Stajulus, Marin e Tiete, e o fran-
cês Flambeau. O Rei, o jovem D. Pedro
V, no pundonor dos seus vinte anos
quase impúberes, mas carregando so-
bre os ombros tantos escolhos e res-
ponsabilidades, aprontou-se a subir a
bordo para ir receber a sua Rainha.
Era o seu primeiro encontro, tinham
trocado correspondência em francês
e os respectivos retratos. Houve inter-
locutores inestimáveis para além das
figuras diplomáticas oficiais, a Rainha
Victória de Inglaterra e sobretudo o
marido Alberto Saxe Coburgo Gotha,

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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tomaram o encargo de procurar para
o seu estimado primo, o jovem Rei de
Portugal, uma esposa adequada ao seu
especial carácter.
…é ela…já chegou!!! é ela… já chegou!!!
Gritava o povo, gritavam as gaivotas;
estas com a sua voz estridente e pecu-
liar de pássaros de palato fendido: é
ela!!!... é ela!!!… já chegou!!! …já che-
gou!!! …é ela Stephanie Josepha
Friederike Wilhelmine Antonia von
Hohenzollern-Sigmaringen, a filha mais
velha de Karl Antonio príncipe reinante
de Sigmaringen, titular do ramo católi-
co dos Hohenzollern, e de Josepha
Friederike grande duquesa de Baden;
em 1848 o príncipe abdicou dos seus
territórios a favor do Rei da Prússia
tornando-se general do exército
prussiano; era um período de grandes
transformações políticas em que a cen-
tralização e a expansão do poder eram
personalizadas por Frederico II.
Estefânia nasceu no castelo de Krau-
chenweis em 15 de Julho de 1837, ten-
do habitado o castelo da família em
Sigmaringen até 1849; na sequência de
graves tumultos acontecidos na região,
o pai fê-la viajar para Basileia na Suiça
e depois para a Silésia, à data recente-
mente anexada aos territórios prussia-
nos cuja confirmação foi ratificada no
tratado de Dresden em 1845. Em
1852, devido aos cargos militares do
pai, a família fixou residência em Düs-
seldorf no Palácio Jägarlof em Hofgar-
den. A sua cuidada educação a cargo
duma francesa Mme Naudin, o seu tem-
peramento aplicado, a sua inteligên-
cia, as suas viagens fizeram-na consi-
derar como uma das Princesas mais
cultivadas nas tradições dos Príncipes
Germânicos. Mas não era tudo, a sua
modéstia, a sua aversão a frivolidades,
a sua maneira de ser e as suas preocu-
pações em relação aos outros, torna-
vam-na uma jovem de excepção, dife-
rente do comum à sua idade e à sua
classe social; além do mais ela tinha
conhecido ao vivo os efeitos sociais das
guerras, das ocupações, das persegui-
ções, das represálias ou das mesqui-
nhezes políticas ou paroquianas, que
vitimavam sobretudo os mais pobres.
Protegida pela sua linhagem, ela não

ficava indiferente às desgraças do pró-
ximo, todas as tardes, ao pôr-do-sol,
saia para visitar os pobres e os doen-
tes; o bem-fazer e a ternura eram como
flores multiplicadas em pétalas que por
todos repartia, era como um anjo en-
tre eles, solidária para os atender e lhes
ser prestável.
Em 1855 foi apresentada na corte de
Berlim, aí floresciam a cultura e as ar-
tes, Frederico II tinha feito ascender a
sua capital a cidade de luzes. Foi aí que
a Rainha Victória e o seu marido Al-
berto Saxe Coburgo Gotha, descobri-
ram a consorte que eles procuravam.
Sim é ela a esposa adequada para o
jovem e especial Rei de Portugal, Pedro
de Alcântara Maria Fernando Miguel
Rafael Gonzaga Xavier João António
Leopoldo Victor Francisco de Assis Jú-
lio Amélio de Bragança Bourbon e Saxe
Coburgo Gotha.
O noivado a cargo do Marquês do Lav-
radio, Embaixador em Londres, foi ofi-
cializado em 15 de Dezembro de 1857.
Estefânia tomava contacto com os ru-
dimentos de português e com os hábi-
tos do seu país de destino através de
António José Viale antigo professor de
Pedro, enviado especialmente a Berlim
com o intuito de preparar a futura Rai-
nha. Entretanto ela visitou a Corte de
Dresden e de Carlsruhe em Fevereiro
de 1858, era um estágio preliminar cui-
dadosamente preparado. O casamen-
to por procuração realizou-se a 29 de
Abril em Berlim na igreja católica de
Santa Edwiges, Pedro foi representado
pelo Príncipe Leopoldo, irmão de Este-
fânia e futuro marido da Princesa An-
tónia de Bragança, irmã de Redro. Se-
guiu-se a viagem para o país mais oci-
dental da Europa; fez as suas despedi-
das a Düsseldorf em direcção a Bru-
xelas, Ostende, depois por barco che-
gou a Dover para visitar a Rainha Vic-
tória em Londres; Plymouth foi a últi-
ma escalada antes de se encontrar com
o marido.
Portugal o país mais antigo da Europa,
com as suas glórias deslumbrantes vi-
vidas alguns séculos atrás; à época, um
Portugal periférico à Europa, com uma
multiplicidade de problemas sociais,
políticos, económicos, de desenvolvi-

mento. O jovem e especial Rei D. Pedro
V com 20 anos de idade, era muito
culto, aos 12 anos lia e traduzia Virgílio.
Tito Lívio, Cícero, a sua educação foi
muito diversificada tendo em conta as
solicitações da futura governação; os
seus prazeres eram os livros e a caça.
No âmbito da sua preparação, empre-
endeu duas viagens uma em 1854 ou-
tra em 1855, tendo feito dois périplos
pelas principais cidades europeias. Foi
no decurso da primeira durante a sua
estadia em Londres, na altura com 17
anos, que encontrou na pessoa do seu
segundo primo, o Príncipe Alberto Saxe
Coburgo Gotha (a quem tratava por
Tio) as afinidades idênticas às do seu
carácter. Espontaneamente desenvol-
veu-se entre os dois uma amizade pro-
funda que alimentou uma relação de
confiança, confidência e orientação tu-
telar que Pedro nunca tinha experi-
mentado junto aos seus mais próxi-
mos, nomeadamente o seu Pai, e que
perdurou até à sua morte em 11 de
Novembro de 1861.
Tinha uma personalidade muito mar-
cada, sentia a solidão do deserto en-
quanto estava rodeado das frivolida-
des da corte e da incapacidade medí-
ocre dos políticos. Era um Rei interven-
tivo que queria conhecer o sentir do
povo e as suas dificuldades; o seu pri-
meiro acto após a aclamação como Rei
em 16 de Setembro de 1855 quando
completou os 18 anos, foi colocar na
porta do seu palácio duas caixas: uma
verde que recolhia as queixas contra
as autoridades governamentais; a ou-
tra azul recolhia os apelos de socorro
para as necessidades de sobrevivên-
cia. No seu gabinete e até horas tardi-
as estudava cada problema e procura-
va soluções para o desenvolvimento
social, cultural e económico do país.
Durante as terríveis epidemias, visitou
de perto os hospitais e tomou medi-
das para minorar a terrível crise.
Relativamente às relações familiares
havia um choque permanente com o
temperamento divertido do seu pai o
Príncipe Fernando Saxe Coburgo Go-
tha, que foi regente durante o tempo
decorrido entre a morte da sua espo-
sa e a maioridade do filho, um mecenas



53Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Julho/Agosto 2009

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A

das artes, bastante
dado à vida munda-
na, que desenvolveu
inumeráveis iniciati-
vas culturais assim
como outros propó-
sitos inestimáveis,
mas que não podia
compreender a ma-
neira de ser deste

seu filho completamente avesso à
galantaria, que ele próprio achava in-
dispensável para o sucesso de um qual-
quer mortal, mais ainda ao perfil de
um Rei.
É este Rei que conduziu a sua Rainha
recém chegada, ao faustoso coche Cle-
mente V; os dois atravessaram Lisboa
belamente engalanada com milhares de
bandeiras que esvoaçavam ao sopro
da brisa suave de odores marítimos,
até ao Palácio das Necessidades que
tinha sido remodelado e mobilado em
atenção à nova residente. O tecto do
quarto de dormir tinha sido decorado
com uma aplicação de gesso que en-
trelaçava os nomes de Estefânia e Pedro
com a coroa portuguesa.
…é ela…já cá está!!! é ela… já cá está!!!
Repetia o povo, repetiam as gaivotas;
estas com a sua voz estridente e pecu-
liar de pássaros de palato fendido: é
ela!!!... é ela!!!… já cá está!!! …já cá está!!!
No dia seguinte 18 de Maio, o casa-
mento religioso foi confirmado na igreja
de São Domingos, Estefânia estava ves-
tida de rendas vaporosas e brancas e
em vez de um diadema, tinha os seus
cabelos adornados por uma coroa de
flores. Na continuação dos festejos,
seguiram-se os banquetes, os espectá-
culos de Teatro, actividades não muito
do agrado do novo casal real; sempre
que havia ocasião deslocavam-se a
Sintra onde as obrigações sociais eram
minimizadas, ou a Mafra onde o Rei
podia caçar e ambos se deleitarem com
os livros da famosa biblioteca. Em car-
tas dirigidas a sua mãe, Estefânia elo-
gia a amenidade do campo em oposi-
ção ao demasiado calor sentido na ca-
pital. Em qualquer lugar a Rainha es-
tava atenta às necessidades do seu
povo, agora e na medida do seu novo
estatuto e responsabilidades; o bem-

fazer e a ternura eram como flores
multiplicadas em pétalas que por to-
dos repartia, tal como em Düsseldorf,
agora ao lado do seu marido, ela era o
rosto do anjo entre eles, solidária para
os atender e ser-lhes prestável.
Visitando o Hospital de São José, ficou
chocada com as condições deploráveis
em que as crianças estavam hospitali-
zadas. De imediato providenciou a ma-
neira de organizar uma ala destinada
ao uso exclusivo para o internamento
de crianças. A sua intenção era cons-
truir de raiz um Hospital destinado ao
tratamento dos mais pequenos. Era

uma empresa à altura duma Rainha, e
ela estava de tal maneira envolvida no
projecto que o seu pai o Príncipe de
Hohenzollern-Sigmaringen fez para tal
uma generosa doação. Ela escolheu o
terreno, uma parcela da Quinta da
Bemposta, antigo Palácio da Rainha de
Inglaterra a portuguesa Catarina de
Bragança viúva de Carlos II, que a sua
sogra a Rainha D. Maria II em 1850
tinha destinado para Escola dos Ofici-
ais do Exército. Esta Instituição iria
ceder uma parcela norte de terreno
para a construção do novo hospital
para crianças…Criar um hospital
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para albergar crianças pobres e do-
entes, filhos de proletários que ne-
cessitassem de auxílio clínico. Era o
primeiro do género em Portugal e um
dos que em número reduzido existi-
am na Europa. Para além da sua soli-
dariedade já proverbial, Estefânia foi a
responsável por que Portugal tenha da-
do um passo decisivo de modernidade
no que concerne à saúde infantil, e os
portugueses ficaram-lhe gratos por isso.
A construção vai arrancar é preciso
reunir os fundos, ter um projecto e pro-
curar os arquitectos… mas a 8 de Ju-
lho de 1859, ainda não haviam passa-
do 14 meses da sua chegada a Lisboa,
Estefânia adoeceu gravemente com
uma angina diftérica, o seu estado agra-
vou-se de tal maneira que mal podia
respirar, tinha a garganta obstruída
com membranas cada vez mais espes-
sas e numerosas que não conseguiam
impedir a proliferação da estirpe de
Corynebacterium diphtheriae e muito me-
nos a sua toxicidade galopante; Pedro
estava permanentemente com ela, en-
corajava-a mas ambos conheciam o
prognóstico fatal: ecce ancilla Domini
– eis a escrava do Senhor, foram as suas
palavras de aceitação. Faleceu a 17 de
Julho, os seus cabelos adornados com
uma coroa de flores, envergando o bran-
co das rendas vaporosas e das membra-
nas numerosas e espessas que vestiam e
mantinham o seu corpo fechado.
…é ela…foi-se embora!!! …é ela… foi-
se embora!!! Chorava o povo, chora-
vam as gaivotas; estas com a sua voz
estridente e peculiar de pássaros de
palato fendido: é ela!!!... é ela!!!… foi-se
embora!!!... foi-se embora!!!... Depois da
sua morte a ideia do hospital para cri-
anças por ela desencadeada, ficou so-
lidamente enraizada nos corações e na
vontade dos que a amavam, D. Pedro
o seu viúvo estava fortemente empe-
nhado; no mês de Novembro seguinte
já tinha reunido os fundos pecuniários
necessários para a construção, o Tio
Alberto em Londres prestou a sua co-
laboração, enviando o seu Arquitecto
favorito Albert Jenkins Humbert (1822-
1887), que foi o responsável pelo pro-
jecto. Em 17 de Julho de 1861, dois
anos após a sua morte, foi lançada a

primeira pedra. Muito em breve Pedro
morre em 11 de Novembro com febre
tifóide. Depois de sucessivos atrasos,
D. Luís, o irmão que lhe sucedeu, inau-
gurou o Hospital de Crianças em 17
de Julho de 1877; em reconhecimento
foi-lhe dado o nome que lhe era mere-
cido: Hospital de Dona Estefânia. De-
zoito anos depois a memória da Rai-
nha solidária guardada no coração do
povo, estava corporalizado para dar se-
quência ao seu porfiar de bem-fazer.
Também em Düsseldorf o povo guar-
da a memória da sua solidariedade;
todos os anos em Maio, por ocasião
das festas da cidade, é-lhe prestada
homenagem junto ao busto erigido
sobre um pedestal em Hofgarden, nos
jardins do Palácio Jägarlof, sua antiga
residência e actualmente convertido
em Museu Goethe, aonde na pedra
está gravado: EM MEMÓRIA DE
STEPHANIE RAINHA DE PORTUGAL
PRINCESA DE HOHENZOLLERN
AMIGA DOS POBRES. Bem quisto o
povo que guarda memória…
Nos dias de hoje em Lisboa e em todo
o Portugal milhares de doentes foram
tratados sob os auspícios tutelares de
Fraulein Hohenzollern-Sigmaringen Rai-
nha por menos de catorze meses; tem-
po tão curto para tão longa memória!
Mais de 130 anos foram passados ao
serviço das crianças doentes mais ou
menos desprotegidas. Novos projectos,
novas intenções mercantilistas amea-
çam a continuidade do bastião que sur-
giu do fundo do coração de Estefânia,
ameaçando o passo decisivo de moder-
nidade que Portugal deu já passaram
mais de 130 anos, no que concerne à
saúde infantil. As contra respostas de
alerta pululam por aí vindas daqueles
que compreenderam a finalidade do
seu porfiar em favor e por solidarieda-
de para com as crianças.
... é ela  que ficou!!! ... é ela  que ficou!!!…
Responde o povo, respondem as gai-
votas; estas com a sua voz estridente e
peculiar de pássaros de palato fendi-
do: …é ela!!!... é ela!!!… que ficou!!! ...
que ficou!!! ...
No Cais das Colunas onde ela che-
gou, jamais se separando do coração
das pessoas, sopra a brisa suave de

odores marítimos, as gaivotas fazem a
sua festa ancestral com voos acrobáti-
cos em céu aberto ou à volta dos mas-
tros dos barcos, algumas as mais ades-
tradas, envergando o branco das ren-
das vaporosas e das membranas nume-
rosas e espessas que vestem e man-
têm os seus corpos fechados, exerci-
tam a sua dança ritual local na qual as
Colunas são os ícones de referência.
E a coroa? A coroa de flores? As flores
multiplicadas em pétalas são reparti-
das por todos… todos??? É a pergunta
que fica à fartura dos negócios e à fome
dos valores.

Estrada da Luz, Setembro 2008
Maria José Leal

*Versão em português da Comunica-
ção apresentada na Reunião da UMEM
(União dos Escritores Médicos Mundi-
ais) subordinada ao tema Solidarieda-
de realizada em Dresden 8-12 de Ou-
tubro de 2008.
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editorial
Dr. Fernando Gomes

(…) Qualquer “analista” da nossa
praça conclui que uma exclusivi-
dade obrigatória, com os níveis
salariais actuais, significaria uma
sangria de quadros que mataria o
SNS. Quem de bom senso teceria
tal estratégia?

Dr. Carlos Mesquita

O Serviço de Urgência
num Hospital Polivalente

Dr.ª Paula Coutinho

Inovar para a saúde

Dr. João Nóbrega

Procurar a excelência

A SRC-OM continuará sempre a
pugnar pela verdadeira unidade e
coesão dos Médicos e de todas as
suas organizações e pela defesa
dos interesses dos Médicos, dos

doentes, do SNS e da qualidade de
todo o Sistema Nacional de Saúde.
Por isso, foi necessário vir a público
repor a verdade e defender a honra.

SRC repõe verdade
sobre negociações

das carreiras 
e a exclusividade

O Prof. José Manuel Silva
foi um dos homenageados
na sessão que distinguiu os
médicos pelos 25 e 50 anos
de inscrição na Ordem. A
cerimónia decorreu na Sec -
ção Regional do Centro, em
Coimbra, a 18 de Junho, da -
ta em que se comemora o
Dia Nacional do Médico. 
“Quem exerce a profissão
médica exerce-a com sacri-
fício, com dedicação, mas
também com grande gratifi-
cação”, sublinhou o Prof.
José Manuel Silva, lembran-
do que a “ideia de distinguir
os médicos começou já há
muitos anos na Secção
Regional do Centro”.

OPINIÃO

ESPAÇO DO INTERNO

OCDE diz que Portugal está bem
quanto ao número de médicos

ECOS

DEBATE
Prémios Pessoa falaram
sobre a saúde na SRC

PARECER
Incompatibilidades

sumário

ENTREVISTA
Presidente do CDC 
contesta agravamento 
de sanções

Médicos distinguidos 
pelos 25 e 50 anos 
de inscrição na Ordem

Médicos distinguidos 
pelos 25 e 50 anos 
de inscrição na Ordem
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O coro da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos as -
sinalou, durante uma sessão que
decorreu no passado dia 13, um
ano de trabalho, reunindo em con-
vívio dezenas de pessoas. 

A sessão, que de correu no Clube
Médico, antecedeu o pe ríodo de
férias e comemorou, ao mesmo
tempo, o aniversário do maestro
Virgílio Caseiro, com os presentes
a cantarem os tradicionais para-
béns. Na ocasião, o maestro profe-
riu uma palestra sobre “A música
como terapia de comunicação e
terapia lúdica”, perante uma au -
diência que encheu o Clube
Médico.

campanha

eleição

clube médico

A direcção da Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM)
de Coimbra lançou uma campanha a que chamou
uma árvore por um lar, cujas verbas angariadas
revertem na sua totalidade para o equipamento do
lar residencial de S. Silvestre, que apoiará em regi-
me interno 15 jovens com deficiência mental.

Esta campanha, que conta com o apoio do Go -
verno Civil de Coimbra, consiste na venda de uma
litografia representando uma árvore, da autoria do
pintor Vasco Berardo. O tema desta pintura tem a
ver com o facto de, por cada série de 20 exempla-
res vendidos, ser plantada uma árvore pelos jovens
da instituição, em zona ardida de Vale de Canas. O
preço da litografia é de 10 euros e pode ser adqui-
rida também no Clube Médico da Secção Regional
do Centro, em Coimbra. É um bonito presente e
permite colaborar com a APPACDM.

Gabinete contrata 
pediatra ou pedopsiquiatra

A Pó de Ser – Encontros Terapêuticos,
ga bi nete com sede em Aveiro que presta
serviços a nível de saúde e faculta for-
mações em diversas áreas, pretende con-
tratar um médico pediatra ou pedo-
psiquiatra, para colmatar as ne ces si -
dades dos utentes que frequentam as
várias terapias.

No âmbito da saúde, o gabinete presta
serviços a nível de Clínica Geral, Saúde
Materno-Infantil, Psicologia, entre outros.

Pó de Ser – Encontros Terapêuticos
Rua Castro Matoso, n.º 28

3810-079 AVEIRO

ANÚNCIO

Coro em convívio antes das férias

“Uma árvore por um lar”
angaria fundos para APPACDM

No passado mês de Abril foi eleito Membro Cor -
respondente Estrangeiro (Divisão de Medi cina e
Especialidades Médicas) da Académie Nationale
de Médecine de France, o Doutor A. Poiares

Baptista, professor catedrático jubilado da Fa -
culdade de Medicina de Coimbra. É actualmente
o único médico português que integra aquela Di -
visão.

Prof. Poiares Baptista eleito 
para Académie Nationale de Médecine de France
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Perpassa-me pelo espírito uma sen-
sação de dejá vu que me empurra para
20 anos atrás. Lá está ele, dirão
alguns, a reviver o passado como mais
um sintoma do inexorável envelheci-
mento, dirão outros, ele deve ter uma
maleita no hipocampo.

Mas a realidade é apelativa a estas
evocações.

Lembram-se quando, após a grande
luta que os médicos desenvolveram em
1989, unidos Sindicatos e Ordem, a
FNAM iniciou negociações com o Mi -
nistério e exigiu que o SIM também as
tivesse, e contra ventos e marés foi
parido um Decreto-Lei que regulou as
carreiras médicas que uma Ministra
queria destruir? Lembram-se que a
então Carreira de Clínica Geral era
para acabar? 

Lá foi publicado o DL 73/90. 
Talvez já não se recordem das falsas

acusações, então postas a circular, de
que a FNAM, o que queria era a exclu-
sividade obrigatória. 

Curiosamente ainda se mantêm em
cena dois dos actores da época, agora
dirigentes da Ordem dos Médicos. Eu,
à data Presidente da FNAM, e o nosso
actual Presidente do CNE, à data diri-
gente do SIM, e ao que constava o seu
ideólogo. Pois é, já nessa data o Dr.
Pedro Nunes tinha o fantasma da
exclusividade obrigatória, protagoni-
zando atoardas e acusações!!! E ainda
me recordo das dificuldades criadas e
até de alguns insultos…

Nessa altura, curiosamente, os dois
actores referidos consideravam que as
carreiras eram para discutir com os
Sindicatos e a Ordem não era para lá
chamada.

Vinte anos passados, e inventados

que foram pelas governações ditas li -
berais os SA e EPE, a realidade obriga
a reformular de novo as carreiras, re -
metidas pela vaga empresaliarizadora
para a malfadada figura “a extinguir
quando vagar”.

Os Sindicatos chegaram a um acordo
sobre carreiras com o Governo, fazen-
do-as reviver e estender aos mais
jovens, actualmente contratados e sem
perspectiva de carreira técnica reco-
nhecida e a respectiva repercussão sa -
larial. Sempre manifestaram o desejo
de que a Ordem colaborasse, nomea-
damente na legislação complementar,
dentro das suas competências, como
garante que é, e tem de ser, da quali-
dade da Medicina. 

Os episódios recentes desta nova
saga das carreiras são de todo conhe-
cidos e já foram enumerados e denun-
ciados por outros, dirigentes da Ordem
e dos dois Sindicatos.

Qualquer “analista” da nossa praça
conclui que uma exclusividade obriga-
tória, com os níveis salariais actuais,
significaria uma sangria de quadros
que mataria o SNS. Quem de bom
senso teceria tal estratégia?

No momento em que vos escrevo, os
diplomas da nova carreira ainda não
foram promulgados por sua Excelência
o Presidente da República, enquanto
paralelamente se assiste a uma campa-
nha do órgão unipessoal Presidente da
Ordem dos Médicos, dando capa a uma
Revista, que é de todos, com o título
bombástico “O Preço da Nossa Liber -
da de”, evocando sabem o quê?  

OS FANTASMAS DA EXCLUSIVIDA-
DE…

*Membro do Conselho Regional do Centro

editorial

� Dr. Fernando Gomes *

Os fantasmas da exclusividade
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secção regional do centro

Lamentavelmente, sou obrigado a repor a
verdade e a vir a público em defesa da
honra. Porque a História tem de ser contada
com exactidão, os Médicos têm direito à ver-
dade e cada um deve assumir integralmen-
te as responsabilidades dos seus actos e
das suas palavras. 

É certo que muitas são as ocasiões em
que o silêncio é de ouro, mas calar-me
perante alguns dislates que ultrapassam os
limites do suportável seria caucioná-los por
ausência de contraditório.

Numa recente entrevista ao Tempo
Medicina e em declaração à Semana Mé -
dica, o Bastonário da Ordem dos Médicos
faz várias referências à Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos (SRC-OM) e
a mim próprio que, por serem imprecisas,
deselegantes e intoleráveis, nos obrigam a
vários comentários.

Mas comecemos pelo princípio e pelos fac-
tos.

O acordo assinado em Fevereiro entre a
Ordem e os Sindicatos, aplaudido pela
generalidade dos Médicos, foi conseguido e
concluído com muita dificuldade, porque
contou com a oposição do Bastonário.

Na sequência desse acordo foi constituído
um grupo de trabalho entre a Ordem e os
Sindicatos ao qual o Bastonário fez questão
de pertencer. Porém, no grupo online que foi
constituído, no qual os Sindicatos foram
dando conta da evolução das negociações,
o Bastonário não teve uma única participa-
ção!

Face ao período de estagnação negocial
que então se atravessava, eu próprio pro-
pus, no grupo de trabalho, a 20 de Abril, a
realização de uma nova cimeira Ordem/
/Sindicatos, com o objectivo de transmitir à
tutela um sinal de união e determinação da
Classe na discussão e aprovação das
Carreiras. Mais uma vez, o Bastonário não
respondeu…

Na fase final das negociações Sindi ca -
tos/Governo, em que se acertaram porme-
nores e tudo se resolveu, não houve tempo
para contactos Ordem/Sindicatos. Porém, a
verdade é que, até então, oficialmente, o
mais alto dignitário da Ordem nunca deu o
mínimo sinal de estar interessado em con-
versar com os Sindicatos.

Na reunião do CNE de 18 de Junho, a pri-

meira a seguir à aprovação das novas
Carreiras, foi decidido emitir um comunicado
com a posição oficial da Ordem dos
Médicos, o qual afirmava que “a aprovação
de um regime de Carreiras aplicável a todos
os médicos é positiva, na medida em que
salvaguarda um percurso de evolução pro-
fissional ao longo da vida” e anunciava o
pedido (finalmente!) de uma reunião com os
Sindicatos.

Nesse mesmo dia, à noite, o Bastonário
assistiu à Tertúlia do Alto, onde os Colegas
Carlos Arroz e Mário Jorge esgrimiram ra -
zões e argumentos dos Sindicatos para os
acordos assinados e expuseram as inúme-
ras vantagens e conquistas para os Médicos
e para o SNS. Quando seria de esperar que
o fizesse de forma franca, frontal, transpa-
rente e construtiva, o Bastonário não fez
qualquer comentário, pergunta ou objecção
nem expressou qualquer dúvida.

Entretanto, totalmente à margem das deci-
sões do CNE e sem qualquer mandato para
o fazer, o Bastonário da Ordem dos Mé di -
cos, insistindo em salientar alegadas dúvi-
das e em ignorar tantos e notáveis progres-
sos, produziu declarações profundamente
críticas, e até destrutivas, para o acordo his-
tórico que tinha acabado de ser alcançado.

No dia 29 de Junho, o CNE e o Grupo de
Trabalho Ordem/Sindicatos reuniram formal-
mente na sede da Ordem dos Mé di cos.
Ocupado em representação da Ordem, o
Bastonário não esteve presente. Todas as
dúvidas foram colocadas e todas as ques-
tões esclarecidas. Mais uma vez, os
Sindicatos demonstraram um total espírito
de abertura e de vontade em colaborar e em
trabalhar com a Ordem dos Médicos. 

O comunicado produzido, aprovado por
unanimidade, retrata o clima positivo com
que a reunião terminou. Pela Ordem estive-
ram Miguel Guimarães, João de Deus, Álva-
ro Beleza, Ávila Costa e eu. Estiveram tam-
bém Fátima Oliveira e Isabel Caixeiro mas
saíram antes do fim da reunião e da elabo-
ração do comunicado. Fernando Gomes
deu o ok por e-mail.

Todavia, não podemos deixar de relatar
que, tendo chegado à Ordem quando o
encontro ainda decorria, o Bastonário
fechou-se silenciosamente no seu gabinete
sem cumprimentar ninguém, demonstrando

uma incompreensível falta de vontade em
estar com os Colegas e em participar cons-
trutivamente na parte final da reunião. Mais
uma vez, tendo oportunidade de o fazer, não
colocou as alegadas dúvidas no local pró-
prio! A sua única e inesperada intervenção,
não obstante se tratar de uma reunião oficial
e formal do CNE e do grupo de trabalho
Ordem/Sindicatos, foi a de proibir expressa-
mente que o comunicado final tivesse a
chancela do CNE; saiu apenas com a assi-
natura do Grupo de Trabalho.

No CNE de 7 de Julho deste ano, o
Bastonário tentou insistentemente, sem o
conseguir, impor a aprovação de uma espé-
cie de moção que, sob a capa de uma fácil
unanimidade, visava secundariamente rea-
quecer a guerra fratricida da Ordem contra
os Sindicatos. Neste mesmo CNE, apesar
de instado a fazê-lo, o Bastonário continuou
a recusar assumir a iniciativa de um convite
aos Sindicatos para uma cimeira formal
entre as três organizações, de forma a dis-
cutir serenamente, olhos nos olhos, quais-
quer eventuais dúvidas de interpretação
legal. Tolerou apenas a uma reunião dos
juristas das três organizações.

No meio do enquadramento político acima
descrito e em função dele, e somente depois
do assunto ser discutido em CNE e do CNE
sobre ele se pronunciar (pelo que não
podem ser feitas quaisquer comparações
com o passado!), a SRC-OM entendeu emi-
tir o seu comunicado (com o cuidado de não
ferir o espírito e a letra dos comunicados do
CNE) pelas seguintes razões:

– O Bastonário produziu uma série de
declarações profundamente negativas e
enviesadas sobre o acordo das Carreiras
sem primeiro auscultar a sensibilidade e opi-
nião do CNE. Tratando-se de uma proble-
mática delicada, complexa e de grande
impacto, o bom senso aconselharia a que o
Bastonário tivesse ouvido primeiramente os
seus pare s, para preservar a unidade, soli-
dariedade e coesão da Ordem, que sempre
tenho procurado defender e salvaguardar.

– Os elementos do CNE que não se
demarcassem, publicamente, das declara-
ções públicas do Bastonário correriam o ina-
ceitável risco de com elas serem identifica-
dos.

– As declarações públicas e pessoais do

Repor a verdade e defender a honra
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Bastonário, o evidente radicalismo anti-sindi-
cal e a alusão a intenções e implicações que
nunca estiveram na mente dos negociado-
res de ambos os lados (conforme ambos os
lados confirmaram), pela sua enorme gravi-
dade e agitação produzida entre os Médicos,
exigiam um esclarecimento objectivo e inde-
pendente sobre o real alcance e importância
do histórico acordo de Carreiras.

– Era imprescindível afirmar, tal como refe-
re o nosso Departamento Jurídico, que, face
ao disposto na Lei 12-A/2008 em matéria de
exercício simultâneo de funções públicas e
privadas, em vigor há mais de um ano, os
novos diplomas legais sobre as Carreiras
Médicas não introduzem qualquer alteração
substantiva ao regime já em vigor.

– Tornava-se absolutamente fundamental
chamar a atenção dos Colegas para o facto
das negociações ainda estarem a meio, pois
falta a Regulamentação e os Acordos
Colectivos de Trabalho que, esses sim, irão
esclarecer e aclarar todos os pontos ainda
em aberto. Tal como acontece com todas as
Leis e Decretos-Leis que necessitam de
regulamentação!

– É o que se passa com a questão das
incompatibilidades, como sustenta o nos so
Departamento Jurídico, pois “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, no contexto actual, não é
admissível para a Ordem, nem para os
Sindicatos, qualquer interpretação que colo-
que em causa a possibilidade de acumula-
ção de funções públicas e privadas. A
inquestionável realidade é que, não obstan-
te a Lei 12-A/2008 se encontrar em vigor há
ano e meio e se sobrepor hierarquicamente
a qualquer Decreto-Lei, anterior ou posterior,
os Médicos que o desejam continuam paci-
ficamente a acumular funções públicas e pri-
vadas. E assim continuará a ser! Porquê,
então, falar desta questão em público como
se fosse uma inexorável fatalidade?! É um
enormíssimo e absurdo erro estratégico!
Evi dente mente, se mesmo assim forem
introduzidas garantias suplementares na
legislação, naturalmente que será um factor
adicional, mas não essencial, de estabilida-
de e tranquilidade.

– Ao contrário de algumas absurdas e inex-
plicáveis declarações catastrofistas, era
necessário aclarar que a Lei 12-A/2008 ape-
nas se aplica aos Médicos com contrato de
trabalho para funções públicas e que esses,
pelo n.º 2 do artº 28º do novo Decreto-Lei,
têm perenemente garantidos os direitos

adquiridos: “Os médicos pertencentes às
carreiras previstas no número anterior são
integrados na carreira médica definida nos
termos do presente decreto-lei, sem prejuízo
da manutenção do respectivo regime de tra-
balho em vigor”. Não há, por conseguinte,
qualquer perda de pagamento da dedicação
exclusiva ou qualquer entrave à possibilida-
de de acumulação com o exercício da
Medicina privada!

– Quanto aos Colegas que se encontram
em contrato individual de trabalho (actual-
mente cerca de 20% e que é, e irá ser, o
regime de trabalho de todos os jovens),
nada têm a ver com o DL 73/90, nem com a
Lei 12-A/2008, que já não se lhes aplicavam,
mas sim com o Código do Trabalho! Para
esses abrem-se novas perspectivas de
Carreiras, às quais não tinham acesso, e a
possibilidade de acumulação de funções
públicas e privadas. Serão determinantes as
negociações do Acordo Co lectivo de Tra -
balho, tendo a Ordem a obrigação de apoiar
os Sindicatos nestas complexas negocia-
ções.

– Por último, era necessário fazer entender
que quem vem discutir e empolar alegadas
dúvidas para a praça pública, sem as colo-
car e resolver nos fóruns próprios, mais
parece interessado em que os Mé dicos não
tenham Carreiras rigorosamente nenhumas!
Um risco bem real, se as vozes dos adver-
sários internos se juntarem às vozes dos
adversários externos (muitos políticos e
administradores) que rejeitam liminarmente
a existência de Carreiras Médicas.

Foram estas as razões que motivaram o
comunicado sobre Carreiras da SRC-OM.
Cada Médico que julgue por si da sua perti-
nência, da sua actualidade e da importância
da prestação destes esclarecimentos institu-
cionais.

Não posso, ainda, deixar de comentar as
gravíssimas declarações do Bastonário (a
gota que realmente fez transbordar o copo,
já depois de eu ter assumido uma postura de
maior discrição, e que verdadeiramente
desencadeou e me obrigou a escrever este
artigo) à Semana Médica de 9/07/09:
«Pedro Nunes diz mesmo que o presidente
do CRC “concorda e sempre defendeu a
exclusividade compulsiva”, com a qual o
bastonário diz não poder concordar». 

Em vão esperámos um telefonema do
Bastonário a demarcar-se desta frase, aliás
sintomaticamente citada em comas.
Significa, portanto, que foram mesmo as
palavras exactas proferidas pelo Basto nário.
É muito grave, porque o Bastonário está a

deturpar os factos deliberadamente. 
Aquilo que pensamos sobre a dedicação

exclusiva (regime em que nos encontramos)
é há muito conhecido, está escrito e nada
tem a ver com compulsividade (que absur-
do!), palavra malevolamente acrescentada
pelo Bastonário (com objectivos óbvios),
ocultando nomeadamente o que propomos
sobre remunerações base condignas, con-
venções e livre escolha dos doentes (que
nos propomos defender incansavelmente!).
Nesta questão estamos tão à vontade que a
aceitamos debater publicamente com o
Bastonário, como qualquer outra relaciona-
da com Saúde, Carreiras, Incompatibili da -
des, etc., em qualquer fórum e em qualquer
oportunidade.

Para finalizar este já muito longo texto, rea-
firmamos que, ao arrepio de todos aqueles
cujas acções desmentem, contrariam e são
mais eloquentes que as próprias palavras, a
SRC-OM continuará sempre a pugnar pela
verdadeira unidade e coesão dos Médicos e
de todas as suas organizações e pela defe-
sa dos interesses dos Médicos, dos
Doentes, do SNS e da Qualidade de todo o
Sistema Nacional de Saúde.

Tudo seria mais fácil e positivo para os
Médicos se TODOS estivessem genuina-
mente empenhados em construir um futuro
melhor e se aqueles que parecem mais inte-
ressados em fomentar e exacerbar uma
guerra estéril, absurda e radical entre a
Ordem e os Sindicatos Médicos, relegando
os interesses dos Médicos e das Carreiras
para segundo plano, arrepiassem caminho e
alterassem posturas.

Infelizmente há alguns Colegas cuja incor-
rigível teimosia não lhes permite perceber
que os nossos adversários estão do lado de
fora e não do lado de dentro das organiza-
ções Médicas. Eu e a SRC-OM nunca nos
confundiremos. Os Médicos só têm a
ganhar em estarem unidos na defesa das
Carreiras Médicas e em remarem todos em
conjunto no mesmo sentido, sob pena de
fragilizarem as conquistas já conseguidas e
complicarem as estratégias negociais em
curso!

Reposta a verdade e defendida a honra,
desejo, sinceramente, que possamos
regressar à paz, ao silêncio e ao trabalho
sério, empenhado e anónimo de que a
Ordem dos Médicos, os Médicos e as
Carreiras tanto necessitam.

Prof. José Manuel Silva
Presidente do Conselho Regional do Centro

(Artigo publicado no Tempo Medicina a 20 de Julho de 2009)
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Um Serviço Nacional de Saúde univer-
sal, geral e tendencialmente gratuito
representa uma das mais importantes
garantias consignadas na Constituição do
Portugal democrático, constituindo-se no
núcleo essencial e regularizador do
Sistema de Saúde português e um factor
imprescindível de coesão e solidariedade
nacionais.

Os objectivos constitucionais e as con-
sequentes expectativas da população só
poderão ser cabalmente cumpridos e cor-
respondidos dentro de um enquadramen-
to legislativo que garanta qualidade. 

Entre outros vectores é fundamental
que, em benefício dos doentes, os profis-
sionais da saúde estejam disponíveis,
motivados e bem preparados e que
tenham acesso a formação pós-graduada
contínua e a um percurso profissional
rigoroso, com uma hierarquia técnico-
científica bem definida, avaliada e escruti-
nada inter pares e que seja reconhecida e
correspondida na estrutura organizativo-
administrativa das instituições de saúde.

A necessidade da reposição das Car -
reiras Médicas era e é evidente e, agora,
por todos reconhecida como estruturante.
O esquecimento a que as Carreiras Mé -
dicas foram votadas durante o período de
empresarialização hospitalar levou a uma
degradação global da qualidade do fun-
cionamento da generalidade das institui-
ções de saúde, com desmotivação e
abandono precoce do Serviço Nacional
de Saúde por parte de milhares de profis-
sionais, que tanta falta fazem. 

Toda esta sucessão de erros teve reper-
cussão muito particular, entre outros, nos
serviços de urgência, onde, conforme
reconheceu recentemente o Director do
Serviço de Urgência do CHLO, “é óbvio e
evidente que a constituição das equipas
médicas em qualquer parte do país e o
seu nível de diferenciação está muito
longe daquilo que era”. Ora, quem mais
sofre e fica exposto a mais riscos com

esta situação são os doentes.
É perante a enorme gravidade deste

contexto que as três organizações médi-
cas mais representativas se entenderam
num acordo de princípios sobre Carreiras
Médicas e que, com a actual Ministra da
Saúde e com este Governo foi possível
encetar um diálogo construtivo que culmi-
nou num acordo recente e já público
sobre estas matérias.

Surge agora uma nova esperança para
um futuro sustentado e de qualidade do
SNS, que possa continuar a proporcionar
aos cidadãos portugueses cuidados de
saúde da máxima qualidade e eficiência.

Assim, a Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos (SRC-OM) entendeu
ser pertinente fazer pública a sua opinião
sobre esta temática e decidiu:

– Manifestar publicamente a sua satisfa-
ção pelos novos Decretos-Lei sobre
Carreiras Médicas, já a aguardar publica-
ção em Diário da República, que, no
essencial, recuperam o espírito do DL
73/90 no que às Carreiras Médicas diz
respeito, alargando a sua aplicação a
todos os Médicos, independentemente do
regime jurídico dos estabelecimentos
públicos de saúde em que trabalhem.

– Saudar os dois Sindicatos Médicos e a
Ministra da Saúde por, num tão curto
espaço de tempo, contra todos os receios
e algumas forças de bloqueio, terem sabi-
do ultrapassar naturais divergências e
realizar um excelente trabalho, em nome
da defesa dos interesses dos doentes e
da qualidade do SNS, e alcançarem um
acordo sobre Car reiras que preserva a
dignidade e especificidades da profissão
médica, que consagra o papel da Ordem
dos Médicos na atribuição dos graus e
que respeita os princípios enquadradores
que, em Fevereiro deste ano, tinham sido
acordados entre a Ordem e os Sindicatos
Médicos.

A SRC-OM congratula-se que tenham
sido respeitados todos os vínculos e direi-
tos adquiridos dos médicos, nomeada-
mente no que ao exercício de funções pri-
vadas diz respeito, que tenham sido sal-
vaguardadas as legítimas expectativas
dos jovens médicos relativamente a uma
Carreira profissional gratificante e da
máxima qualidade e exigência e que
tenham sido levantados obstáculos a que
todos os Médicos possam atingir o pata-
mar mais elevado das Carreiras, valori-
zando suplementarmente as respectivas
Carreiras e percursos profissionais.

– Em função de algumas dúvidas sem
fundamento, a SRC-OM salienta que,
face ao disposto na Lei 12-A/2008 em
matéria de exercício simultâneo de fun-
ções públicas e privadas, em vigor há
mais de um ano, e conforme parecer do
seu Departamento Jurídico, os novos
diplomas legais sobre as Carreiras
Médicas não introduzem qualquer altera-
ção substantiva ao regime já em vigor e,
pelo contrário, abrem novas perspectivas
aos Médicos com Contrato Individual de
Trabalho.

– A Ordem dos Médicos, em conjunto
com os dois Sindicatos Médicos, deverá
continuar, no estrito âmbito das suas com-
petências, a empenhar-se no êxito das
futuras negociações nas matérias que
dizem respeito à Contratação Colectiva,
nomeadamente nas questões da avalia-
ção do desempenho, conteúdos funcio-
nais específicos e formação profissional.

– A SRC-OM reitera a confiança nos
Sindicatos Médicos para as importantes e
difíceis negociações futuras da Regula -
men tação e dos Acordos Colectivos de
Trabalho.

Comunicado aprovado por unanimidade na reunião 
do Conselho Regional do Centro de 30-06-09

Comunicado da SRC-OM 
sobre as negociações 
das carreiras médicas
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Medalhas pelos 25 e 50 anos 
de inscrição na Ordem dos Médicos

No dia em que recebeu a medalha alusi-
va aos 25 anos de inscrição na Ordem, o
Prof. José Manuel Silva, presidente do
Conselho Regional do Centro (CRC) aler-
tou os médicos para o actual “período con-
turbado”, mas regozijou-se pelo “reconhe-
cimento unânime dos responsáveis do
Governo quanto à necessidade de recupe-
ração das carreiras médicas”. A cerimónia
decorreu na Secção Regional do Centro,
em Coimbra, a 18 de Junho, data em que
se comemora o Dia Nacional do Médico.
Dezenas de médicos do Distrito de
Coimbra foram distinguidos com as meda-
lhas que assinalam os 25 e 50 anos de ins-
crição na Ordem. 

Na cerimónia, o Prof. José Manuel Silva,
que foi um dos homenageados, realçou
que a comemoração das datas em que os
médicos assinalam os 25 e 50 anos de pro-
fissão pretende ser sobretudo um momen-
to de convívio. O presidente do CRC reco-
nheceu que a cerimónia deste ano foi “par-
ticularmente emotiva e gratificante, pela
particularidade de ter tido o prazer de entre-
gar as medalhas aos colegas de curso”.

“Depois de um percurso profissional de
25 anos, em que estamos na meia-idade
da vida, alguns já a mais de metade do seu
percurso profissional, é importante termos
também um momento de convívio, uma
pausa das obrigações e dos sacrifícios da
profissão, para nos regozijarmos por estar-
mos aqui e recordarmos os colegas que
estão ausentes por estarem de serviço e
aqueles que infelizmente já cá não estão”,
afirmou o presidente do CRC.

“Alguns colegas não percebem bem para
que é esta medalha e perguntam se algu-
ma vez fizeram alguma coisa que justifi-
casse uma medalha. Acho que todos nós
fizemos alguma coisa que justifique uma
medalha. Basta ter chegado ao curso de
Medicina, tê-lo completado e depois ter
exercido a profissão, durante a qual ajudá-
mos alguém. Quem exerce a profissão
médica exerce-a com sacrifício, com dedi-
cação, mas também com grande gratifica-
ção”, sublinhou o Prof. José Manuel Silva,
lembrando que esta “ideia de distinguir os
médicos começou já há muitos anos na
Secção Regional do Centro” e estendeu-se
depois às Secções do Norte e Sul.

“Apesar das enormes dificuldades que é

ser médico, porque é uma profissão que
está sempre sob os holofotes de todos e
que desperta cada vez mais expectativas
na população, sentimos que ao longo desta
caminhada tivemos a felicidade de ajudar
muita gente a recuperar a saúde ou manter
um razoável nível de saúde, o que faz sen-
tir que valeu a pena e torna a medicina uma
das profissões mais bonitas, mais gratifi-
cantes, mas também mais exigentes”, real-
çou o Prof. José Manuel Silva.

Durante a cerimónia, que decorreu num
ambiente informal, receberam as medalhas
alusivas aos 50 anos de inscrição na
Ordem (inscritos em 1958) os Dr.s
Henrique Miguel Resende de Oliveira, João
Manuel Abreu Barreto, José Francisco
Forjaz Freitas Ribeiro, José Luís Alves
Pereira Santana, José Manuel Sotto Mayor
Leite Negrão, Maria de Lourdes Mendes de

Abreu e Maria Fernanda Sá Araújo
Cardielos dos Reis. O cirurgião dos HUC,
Dr. Carlos Mesquita, esteve presente para
receber a medalha atribuída ao pai.

Os Dr.s Augusto Figueiredo Fernandes,
Duarte Nuno Vieira, Francisco Gomes
Branco, Jorge Miguéis, José Nascimento,
Alcina Gomes da Silva, Ana Maria Briosa
Neves, Cristina Cordeiro Santos, Ilda Vieira
Murta, Isabel Alves Ramos, João dos
Santos Almeida, Maria Helena Porfírio,
Paula Magro, Maria José Lobato
Guimarães Cabral, Manuel Ferreira da
silva, Manuela Alves de Campos, Rui
Galhardo de Matos Vieira e Rui Vicente
Cabral foram alguns dos médicos distingui-
dos com as medalhas dos 25 anos, que na
cerimónia foram entregues pelos Dr.s José
Ávila Costa, Teresa Lopes e José Manuel
Silva.

Os médicos que receberam as medalhas alusivas aos 25 anos de inscrição na Ordem�

Os médicos distinguidos pelos 50 anos de inscrição na Ordem e o Dr. Carlos Mesquita, que
esteve presente para receber a medalha atribuída ao pai

�
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A Orquestra Clássica do Centro levou a
efeito no passado dia 27 de Maio, pelas
21h30, no Pavilhão Centro de Portugal,
mais uma das suas iniciativas. Tratou-se
de uma performance de pintura ao vivo por
Benvinda Araújo, e de escultura ao vivo,
utilizando elementos da Terra, por Odete
Santos. Simultaneamente houve a decla-
mação de poemas de Rosa Cabrito por
Cláudia Carvalho, que foi intercalada com
a actuação do Coro da Ordem dos
Médicos, sob a direcção do maestro
Virgílio Caseiro. 

A apresentação prévia desta iniciativa foi
realizada por Emília Martins, Presidente da
Direcção da Orquestra Clássica do Centro.

O maestro Virgílio Caseiro começou por
referir à assistência presente, que esta iria
assistir não a uma actuação tradicional de
um coro, mas sim a um ensaio, fora da
casa mãe, a sede da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos.

Como excelente comunicador que é,
foi  pedagogicamente explicando como se
organizam e treinam os diversos naipes
constituintes de um coro. Como se treina a
voz individual de cada um dos cantores.

O porquê da introdução dos diversos ins-
trumentos que acompanharam algumas
das canções cantadas.

Realçou ainda que, para que o Coro da
Ordem dos Médicos possa dar o pulo qua-
litativo que todos pretendemos, são neces-
sários, sobretudo, mais cantores nos nai-
pes masculinos dos baixos e dos tenores,
deixando um apelo à futura participação de
mais médicos.

Apelo esse que uma vez mais corrobora-
mos, a todos os nossos colegas médicos e
médicas: que venham participar e integrar
o Coro dos Médicos da Secção Regional
do Centro.

Os ensaios e o próprio acto de cantar,
como referiu e bem o maestro Virgílio
Caseiro, são, além do mais, uma excelen-
te oportunidade de convívio e de diminui-
ção do stress e da ansiedade acumulados
no dia-a-dia.

Dr.ª Fernanda Leite

secção regional do centro

Coro dos médicos actuou 
no Pavilhão Centro Portugal



Gomes Canotilho, Sobrinho Simões e
Carrilho da Graça, personalidades distin-
guidas com o Prémio Pessoa, galardão ins-
tituído pelo jornal Expresso e pela empresa
Unisys, apresentaram “Uma vi são diferen-
te sobre a Saúde” na Sec ção Regional do
Centro da Ordem dos Mé dicos. A modera-
ção do debate – que contou com uma
assistência atenta, que não arredou pé
durante as mais de três horas de discussão
–, esteve a cargo de Clara Ferreira Alves,
jornalista e escritora que dirigiu a Casa
Fernando Pessoa e é membro do júri do
Prémio Pessoa. O direito à saúde como
inalienável, e o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) enquanto sistema que o de fende, foi
a ideia transversal a todos os intervenien-
tes no debate, e sublinhada pelo Prof. José
Manuel Silva, presidente do Conselho
Regional do Centro.

Gomes Canotilho, catedrático da Fa -
culdade de Direito de Coimbra, foi o pri-
meiro a ser desafiado a testemunhar sobre
a sua visão da saúde, baseada na legisla-
ção nacional e internacional. “O Estado
Social não funciona, porque muitas pes-
soas fogem às suas responsabilidades”,
escapando “muitas vezes através de off-
-shores”, sublinhou o jurista.

O constitucionalista, que foi galardoado
com o Prémio Pessoa em 2003, alertou
para outro dos grandes problemas do sis-
tema de saúde: “para a minha geração, a
saúde era vista como algo obrigatoriamen-
te público. Hoje é vista cada vez mais como
um bem privado”. Uma discussão que
nunca desassociou o sistema de saúde ao
Estado Social, mas deixou claro que “num
Estado sem receitas não se pode aspirar à
sustentabilidade social”. Não obstante, no
final, Canotilho acabou por admitir que se
revê no actual sistema de saúde.

O director do Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade do
Porto (IPATIMUP), Manuel Sobrinho Si -
mões, afirmou-se “completamente a fa vor
do Serviço Nacional de Saúde, porque é
ele que nos permite o ensino da saúde”.

O envelhecimento da população “resulta
em casos que exigem muito tempo e
dinheiro, já que está provado que, na maior

parte dos casos, se gasta mais em saúde
no último ano de vida do que no resto dela”,
afirmou o catedrático de Anatomia
Patológica da Faculdade de Medicina do
Porto, que recebeu o Prémio Pessoa em
2002. Esta foi, de resto, uma das proble-
máticas discutidas ao longo do debate,
levantando questões como a eutanásia e a
distanásia. 

Por fim, o arquitecto João Luís Carrilho da
Graça começou por atestar que era “um
verdadeiro mistério” a sua presença no
debate, mas acabou por dar importantes
contributos, principalmente sobre a funcio-

nalidade e conforto nos hospitais. A repeti-
ção dos modelos torna os ambientes hos-
pitalares “insuportáveis a vários níveis,
mas a gestão hospitalar também não aju -
da, reparou. “Passados dois anos há
degradação dos espaços, não há circula-
ção do ar, as cadeiras estão partidas e o
espaço está desumanizado”, acentuou o
arqui tecto, distinguido com o Prémio Pes -
soa em 2008.

A profilaxia, o direito a morrer com digni-
dade ou o aborto foram outros dos temas
propostos por Clara Ferreira Alves, para
terminar o debate.
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O Prof. José Manuel Silva acentuou a importância do SNS�

Carrilho da Graça, Sobrinho Simões, Clara Ferreira Alves e Gomes Canotilho�

Uma visão diferente sobre a saúde
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Em entrevista à Semana Médica, Alme -
rinda Rodrigues, presidente do Conselho
Disciplinar do Centro, considerou que as
multas em dinheiro são de “outro universo”
que não o da prática clínica, argumentando
que as penas actuais “são suficientemente
marcantes para a vida de um médico” e
podem ter “consequências económicas indi-
rectas”. A responsável sustentou ainda que
os conselhos disciplinares “precisam de mais
elementos” e que esse número deve variar
de região para região, em função do “volume
de queixas”.

Almerinda Rodrigues é presidente do
Conselho Disciplinar (CD) do Centro da
Ordem dos Médicos (OM) desde 2005.
Médica de família, iniciou há poucos meses
funções como presidente do Conselho Clí -
nico do Agrupamento de Centros de Saúde
(Aces) Baixo Mondego III. Considera que as
duas actividades se complementam e que
ambas a podem ajudar a “implementar a boa
prática médica”, sobretudo porque “faltam
normas de orientação clínica e fluxogramas
de actuação”. A dirigente acredita que só um
comportamento exemplar, no que respeita à
disciplina, pode “salvaguardar os médicos
que actuam correctamente” e reclama uma
nova constituição do Conselho Na cio nal de
Disciplina e mais elementos para os conse-
lhos disciplinares.

Está em curso a revisão do Estatuto
Disciplinar dos médicos. Que opinião tem
sobre a proposta?

O Conselho Disciplinar do Centro ainda
não foi formalmente chamado a analisar a
proposta, no entanto, estou convicta de que,
antes da aprovação, isso vai acontecer. Não
será sensato fazer essa aprovação sem que
nós, membros dos diversos conselhos disci-
plinares, sejamos chamados a pronunciar-
nos. Tanto quanto sei, o que existe é um
anteprojecto, que vai ter uma primeira análi-
se feita por juristas. Por isso, não faz muito
sentido pronunciar-me nesta fase sobre a
proposta. Quando for chamada a fazê-lo, irei
analisar e darei a minha opinião no momen-

to certo.
Em termos gerais, em que pontos do
Estatuto Disciplinar deve incidir a revi-
são?

A questão dos membros que compõem os
conselhos disciplinares é um dos pontos. No
CD do Centro somos, neste mo mento, qua-
tro elementos porque, em 2008, saiu uma
colega e não há possibilidade de a substituir.
O Estatuto Disciplinar não contempla essa
situação; penso que essa é uma das coisas
que devia ser tida em conta e revista. O esta-
tuto devia prevenir este tipo de situações, por
exemplo através da criação de membros
suplentes, porque já somos poucos e não
poder substituir quem sai é complicado. Ou -
tra questão é a constituição do Conselho Na -
cional de Disciplina (CND), que é um órgão
de recurso. Ora, os membros que compõem
o CND são oriundos de cada um dos conse-
lhos disciplinares regionais e há que rever
essa composição. Já tem acontecido que
membros do próprio CD de onde provém o
processo tenham revisto a sua po si ção rela-
tivamente à primeira decisão que tomaram,
ou porque escapou qualquer coisa ou por-
que os colegas lhes fazem perceber alguma
questão.
Quem, então, deveria compor o CND?

Há várias propostas. Uma possibilidade é
manter a composição actual, sendo que
quando estiver em causa um processo do
Centro, por exemplo, os colegas do Centro
presentes não se pronunciariam. Outra hipó-
tese seria ir buscar elementos que já partici-
param em conselhos disciplinares anterior-
mente, antigos presidentes da Ordem, etc.
Para que o CND seja mais independen-
te…

Sim, a ideia é essa.
Das possibilidades que referiu, que com-
posição defende?

Penso que o necessário é que sejam médi-
cos. Temos de ter apoio jurídico, mas têm de
ser os médicos a entender o que se passou,
a perceber as circunstâncias que condicio-
naram determinado comportamento… Pes -
soalmente, quando estou no CND, tento

manter a mesma independência que tenho
quando estou no CD regional e não me sinto
condicionada pelo facto de a decisão que
está em discussão ter saído do meu conse-
lho, posso mudar ou não de opinião. Mas
penso que, no geral, era importante rever
esta questão do estatuto.
Considera que os conselhos disciplina-
res necessitam de mais elementos?

O alargamento do conselho disciplinar era
bom e útil. O trabalho é muito e nós fazemos
grande parte desse trabalho em casa, nas
horas livres.
Há quem defenda que o número de ele-
mentos de cada CD deve variar em fun-
ção do número de médicos da região que
abrange. Concorda?

Sim, até porque o número de queixas no
Centro é muito inferior ao número de queixas
no Sul, por exemplo. O número de elemen-
tos de cada CD deve ser estabelecido tendo
em conta o volume de queixas, isto é, deve

entrevista

PRESIDENTE DO CONSELHO DISCIPLINAR DO CENTRO CONTESTA AGRAVAMENTO DE SANÇÕES

“Não vejo necessidade 
de aplicar penas pecuniárias”

Almerinda Rodrigues tem 49
anos, nasceu em Lisboa e reside
em Coimbra. É médica especia-
lista em Medicina Geral e
Familiar (MGF), inscrita no
Colégio de Especialidade, assis-
tente graduada de MGF, com o
grau de consultor. Desempenha
funções profissionais como médi-
ca de família no Centro de
Saúde de Cantanhede, perten-
cente aos Aces Baixo Mondego
III desde Abril de 2009, de cujo
conselho clínico é presidente. Foi
directora do Centro de Saúde de
Castanheira de
Pêra, de 1997 a
2005, tendo depois
sido nomeada
directora do Centro
de Saúde da
Figueira da Foz.

Perfil



ser proporcional, na ordem de um elemento
para cada mil médicos inscritos. Para o
Centro, parece-me razoável que o CD passe
a ter sete elementos, visto que temos cerca
de sete mil inscritos.
O bastonário já anunciou que gostaria de
incluir penas pecuniárias no novo
Estatuto Disciplinar. Como vê esta pro-
posta?

Não tenho ainda conhecimento total do
texto – ou seja, em que situações seriam apli-
cadas, perante que penas – para me poder
pronunciar de uma forma correcta, mas à
partida não concordo. Penso que as penas
que estão definidas são as que fazem senti-
do em termos da Ordem dos Médicos.

Num caso grave – o nosso código e o
Estatuto a isso obrigam – a pena é necessa-
riamente a suspensão ou a expulsão. Isso
marca a vida de um médico e acaba por ter
também repercussões económicas indirec-
tas. Não vejo necessidade de introduzir
penas pecuniárias.
Qual é o principal motivo das queixas que
chegam ao CD do Centro?

Temos de tudo um pouco, mas são mais
frequentes queixas na área da relação médi-
co-doente, ou seja, o médico que não deu
atenção suficiente ao doente (do ponto de
vista do queixoso), não foi simpático, não
olhou para ele enquanto estava a fazer a
consulta, não o cumprimentou…

Há também queixas de situações em
ambiente de Urgência e de centros de saúde,
mas têm muito a ver com as contingências
organizacionais e com o modo de ser de
cada médico. Temos ainda casos de presu-
mível negligência médica, de assédio sexual,
nomeadamente em especialidades como a
Ginecologia, a Radiologia e a própria
Medicina Geral e Familiar. Estes casos de
assédio estão a aumentar, embora não atin-
jam ainda um número muito relevante. Às
vezes, há pequenas situações que poderiam

ser resolvidas na hora, que são coisas míni-
mas, mas que levam a queixas.
É médica de família no Centro de Saúde
de Cantanhede. A Medicina Geral e Fa mi -
liar (MGF) é muito visada nas queixas?

Os médicos de família não são os mais
atingidos, mas também são visados, sobre-
tudo em ambiente de consulta aberta.
O erro médico é um tema muito mediático
e uma face muito visível do trabalho dos
conselhos disciplinares. Que peso tem
nas queixas apresentadas?

Tem algum peso, mas não tanto como o
mediatismo faz crer. A maioria das queixas
não tem a ver com o erro médico. Mas temos

algumas situações; por exemplo, na realiza-
ção de exames complementares de diagnós-
tico, nomeadamente nas ecografias obstétri-
cas, em que há a expectativa, por parte da
grávida ou do seu familiar, de que aquele
exame lhe diga tudo ou de que haja uma
interpretação correctíssima do exame. E isso
nem sempre acontece. Há também alguns
casos de diagnósticos que não foram os
mais correctos, sobretudo em ambiente de
Urgência. Nem sempre o médico actua em
conformidade com os meios que tem ao seu
alcance para tentar diagnosticar uma situa-
ção. Contudo, os médicos estão obrigados a
meios, não a fins, e nem sempre consegui-
mos curar todas as pessoas e todas as situa-
ções, temos é que recorrer a todos os meios
de que dispomos para perceber o que está
em causa.
Estes são os casos mais complicados de
resolver?

São, porque o desfecho pode ser menos
feliz, com a morte do paciente ou situações
complicadas e graves. No entanto, estes
casos não têm o peso que as pessoas de
uma forma geral pensam, porque a maior
parte dos médicos actua correctamente; e
isso é muito tranquilizador.
Dos casos analisados pelo CD, quantos
foram arquivados e porquê?

A maior parte das vezes, os processos aca-
bam por ser arquivados. Desde 2005 até
agora arquivámos 95 processos, no entanto
já aplicámos advertências, penas de censura
e uma suspensão. Arquivamos quando che-
gamos à conclusão de que perante todos os
dados que temos, e após um estudo exaus-
tivo, não há ilícito disciplinar. O mais compli-
cado para nós é quando não conseguimos
perceber com clareza o que aconteceu exac-
tamente, mas não podemos condenar por-
que não há fundamento suficiente. Tentamos
ser o mais isentos possível. Só tendo esta
postura conseguimos defender todos os
colegas – e são a maioria – que trabalham
bem e que cumprem com os seus deveres
deontológicos. Este é um processo muito
moroso, quem está de fora não tem essa
noção e grande parte dos médicos também
não. Tenho feito um esforço no sentido de
falar com os colegas sobre este tema e incu-
tir-lhes a importância que tem o trabalho do
CD, o nosso código deontológico, o registo
clínico, ao qual os colegas têm que estar
atentos, porque se não está registado, não
foi efectuado, é uma falha deontológica.

Texto de Cátia Guerreiro
Foto de Bruno Pires

NOTA: Entrevista publicada na Semana
Médica a 16 de Julho de 2009
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A experiência tem demonstrado que
quando alguém apresenta uma queixa,
nem sempre pretende que o médico seja
alvo de um processo disciplinar. Nesse
sentido, e para “simplificar”, o CD do
Centro está a desenvolver uma nova forma
de análise das queixas que pretende
implementar já a partir do próximo ano. “O
que estamos a pensar fazer é organizar-
mo-nos para tentar implementar um novo
método: ouvir sempre o queixoso pessoal-
mente. O que fazemos agora é ouvir o
queixoso e o visado, mas apenas por escri-

to”, explica Almerinda Rodrigues. Para a
responsável, o objectivo é “tentar perceber
o que o queixoso pretende”. “Não é demo-
vê-lo de fazer a queixa, porque esse é um
direito que tem”, salvaguarda a médica,
esclarecendo que “as pessoas nem sem-
pre pretendem que seja instruído o proces-
so, às vezes só querem que alguém lhes
explique porque é que aquilo se terá pas-
sado daquela forma”. O CD acredita que
esta poderá ser também uma forma de
diminuir o número de processos e de sim-
plificar o percurso de algumas queixas.

OUVIR O QUEIXOSO PARA SIMPLIFICAR OS PROCESSOS

“Tentamos ser o mais

isentos possível. Só tendo

esta postura conseguimos

defender todos os colegas

– e são a maioria – que

trabalham bem e que

cumprem com os seus

deveres deontológicos”
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O Prof. Carlos Costa Almeida, cirurgião
do Centro Hospitalar de Coimbra, lançou o
livro “Farpas pela nossa Saúde”. A obra,
uma compilação de artigos de opinião,
crónicas e reflexões publicadas em vários
jornais e revistas, resulta, segundo o
autor, “numa visão global do que se tem
passado ultimamente nos hospitais portu-
gueses – visão pessoal, obviamente, mas
totalmente apoiada em factos reais e
incontroversos – e das suas consequên-
cias, as presentes e as previsíveis”. A
obra, editada pela MinervaCoimbra, foi
apresentada a 14 de Julho, na Secção
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos. 

O cirurgião, que preside à Associação
Portuguesa de Médicos de Carreira
Hospitalar (APMCH), reúne em cerca de
170 páginas dezenas de artigos, crónicas
e análises que escreveu e publicou ao
longo dos últimos nove anos em diversos
jornais e revistas.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), as
listas de espera, os serviços de urgência,
as parcerias público-privadas, a empresa-
rialização, os contratos de trabalho, o
financiamento, os internatos médicos e as
carreiras médicas são alguns dos temas a
que o Prof. Carlos Costa Almeida “lança
farpas”. 

Na sessão de lançamento, perante uma
plateia que encheu a sala, participaram,
além do autor e da editora, Isabel Garcia,
o Dr. António Arnaut, o Prof. Manuel
Antunes e o Dr. Fernando Gomes, mem-
bro do Conselho Regional do Centro.

O Prof. Carlos Costa Almeida explicou
que os seus comentários no livro são
datados, pelo que algumas situações já
não serão exactamente iguais, e foram
surgindo à mesma medida das alterações
e das maiores turbulências na saúde. O
livro “não é contra o Governo, é sobre o
que se passa nos nossos hospitais” e foi
escrito com “o intuito de ferir, porque tam-
bém muitas pessoas foram sendo feridas”,
acentuou. 

As “farpas” pretendem “mostrar o que

está mal e o que é possível e necessário
mudar”. E o livro pretende ser “um contri-
buto para que se possa conhecer melhor
o que se passou nestes nove anos e para
ajudar a saúde a reencontrar o caminho
que trilhava”, afirmou. “Espero que se
possa fazer uma inflexão com a actual
ministra, uma médica, e que, em muitos
aspectos, se faça mesmo uma reversão
completa, nomeadamente nas carreiras
médicas”, concluiu o autor. 

O Dr. António Arnaut, ex-ministro dos
Assuntos Sociais responsável pela cria-
ção do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
apresentou a obra, destacando que, de
todos os temas, o das carreiras médicas.
“Sem elas não temos SNS”, afirmou.

O jurista considerou “gravíssimos os
males que o autor denuncia”. Nomea da -
mente “a concepção de mercearia, de
mercantilização, de destruição das carrei-
ras, burocratização e alguma desumani-
zação”, que resultam, de acordo com o
autor, “da substituição da gestão clínica
pela gestão administrativa pura e dura, e
da empresarialização que lhe está adja-
cente”.

Admitindo que as grandes reformas têm
sempre opositores, “porque colidem com
os interesses instalados”, o Dr. António
Arnaut considerou necessário que as
mesmas sejam feitas “com espírito huma-
nista e de servir a comunidade, que se
perderam hoje e são tão importantes,
sobretudo na saúde”. 

Na sua intervenção, o Prof. Manuel
Antunes não pôde deixar de recordar a
sua própria reflexão “A Doença da Saúde”,
publicada há cerca de nove anos, notando
que Costa Almeida também refere aspec-
tos, sintomas e sinais de doença da
saúde. “O livro é um contributo significati-
vo para o debate sobre o futuro do SNS,
que eu vejo cada vez mais obscuro”,
salientou.

Contrapondo-se a algumas opiniões
expressas, nomeadamente por António
Arnaut, o director do Centro de Cirurgia
Cardiotorácica dos HUC afirmou que “o
problema do SNS é hoje um problema de
gestão” e que, mantendo-se a defesa
intransigente dos seus princípios, ques-
tões co mo o financiamento devem ser
adaptadas à evolução do sistema.

livro

Dr. Carlos Costa Almeida
lançou “Farpas pela nossa Saúde”

Com o livro, o Prof. Carlos Costa Almeida pretende contribuir para “melhorar” a saúde�
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A saúde portuguesa afinal está bem de
médicos. Faltam é enfer meiros. No relató-
rio anual de saúde publicado ontem, a
OCDE dá nota positiva à evolução da
esperança média de vida e ao dinheiro
investido em saúde. No entanto, sublinha
que o núme ro de médicos em Portugal –
3,5 por mil habitantes, está quatro déci-
mas acima da média dos 30 Estados-
membros – e aproxima-se a passos lar-
gos do topo encabeçado por Grécia e
Bélgica – a primeira com 5,4 profissionais
por mil habitantes. A leitura contraria a
escassez notada internamente mas
aponta para um problema mais grave:
nos países membros da OCDE, a
média é de 9,6 enfermeiros por
cada mil habitantes. O Sistema
Nacio nal de Saúde tinha em
2007, data dos últimos dados,
apenas 5.1.

Jacinto Oliveira, vice-presi-
dente do conselho directivo da
Ordem dos Enfermeiros explica
ao i que a tendência é mundial e
reconhecida pelas autoridades
nacionais. Mas faltam medidas
para fixar os recém-licenciados, que aca-
bam por emigrar para países como
Estados Unidos, Irlanda e Espanha.
Segundo o responsável o nú me ro mostra
que há unidades que “não estão a ser
capazes de dar resposta”, sendo “lamen-
tável o país, não empregue os enfermei-
ros que forma. “É bom que os decisores
políticos tenham noção de que os profis-
sionais de saúde são um investimento e
não uma despesa”, alerta.

Nos restantes indicadores da OCDE,
Portugal obtém notas intermédias. O
investimento glo bal, suportado em 71.5%
pelo Estado, tem crescido 2.3% ao ano.
Em 2007, o país gastou em saúde 9.9%
do PIB, valor acima da média mas que
não reflecte um gasto directo cada doen te
– 1250 euros por habitante, a conta indivi-
dual, significa 500 euros abaixo da média.

Nos recursos, faltam unidades de resso-
nância magnética mas Portugal
tem em média mais seis apa-
relhos de tomografia compu-
tadorizada por milhão de
habitantes que os restantes

p a í s e s .
Já o número
de camas dis po ní -

veis nos hospitais 2.8 por
mil habitantes, acompa-
nha a tendência mun-
dial e continua a di -
minuir.

Com a discussão
gerada em torno
da escassez de
mé dicos, a OCDE
sublinha agora
que um rácio de
3,5 por mil habitan-
tes põe o país na me -
tade boa da tabela,

acima da média e próxi mo do topo.
Nos indicadores para a saúde pública,

Portugal recebe nota positiva. A OCDE
destaca a evolução na mortalidade infantil
e de fumadores. Desde 1980, o número
de óbitos por cada mil crianças caiu de
24,2 para 3,3 (2006). Quantos aos fuma-
dores, a OCDE aponta 19,6% face à
média de 23,3% – decréscimo superado
por Suécia, Estados Unidos e Austrália. A
nota ver melha vai para o aumento da obe-
sidade nos últimos dez anos: em 2006,
15.4%, da população portuguesa tinha
excesso de peso. 

Marta F. Reis
Jornal i, 2-07-2009

ecos

OCDE diz que Portugal está bem de médicos
Como sempre afirmámos, Portugal tem um problema essencialmente de organização do Sistema de Saúde e não de falta
de médicos, conforme informação insuspeita e independente da OCDE. É certo que iremos passar uma fase de transição
de meia dúzia de anos em que haverá uma relativa falta de médicos, mas também não é menos verdade que o actual
numerus clausus das Faculdades de Medicina (superior a 1600/ano) já é muito superior às futuras necessidades do país.
O que torna ainda mais incompreensível a recente criação da Faculdade de Medicina do Algarve, que só foi possível
com o beneplácito da Ordem dos Médicos. A quem interessa o futuro desemprego médico e proletarização da Medicina?
Quando é que a Ordem dos Médicos começa a ter uma intervenção pró-activa e preventiva nesta questão para evitar a
degradação da qualidade da Medicina em Portugal e o correspondente e inexorável aumento da despesa?...

O Clu be Mé di co, nas ins ta la ções da Sec ção Re gio nal do Cen tro, es tá aber to de segunda-fei ra a sá ba do, en tre as 12h00 e as 23h00. O ser vi ço
de bar con fec cio na re fei ções rá pi das, ao al mo ço e ao jan tar. Na que le es pa ço, agra dá vel, os co le gas têm ao seu dis por a li ga ção à in ter net, po -
dem vi si tar as ex po si ções tem po rá rias e ain da as sis tir, à noi te, aos de ba tes e con fe rên cias que ali se rea li zam.

C l u b e  M é d i c o
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A “Pegada de Água” (Water Footprint)
Quanta água é necessária para produ-

zir uma chávena de café? E uma fatia
de pão? E uma folha de papel?

De cada vez que bebemos uma chávena
de café, utilizamos 140 litros de água. Por
cada quilo de carne de vaca consumido,
utilizamos 16 000 litros de água. O fabrico
de uma t-shirt de algodão exige o consu-
mo de 2 000 litros de água. Muitos dos
produtos que utilizamos diariamente exi-
gem a utilização, directa ou indirecta, de
água, a qual é normalmente negligenciada
nos cálculos de consumo de água geral-
mente veiculados.

Em 2002, foi introduzido um novo indica-
dor de consumo de água que contabiliza a
quantidade de água utilizada nos bens e
serviços consumidos pelos habitantes de
um país, tendo em consideração os fluxos
com outros países. A Pegada de Água
(Water Footprint) é, assim, um indicador
que mostra quanta água é realmente
necessária para sustentar uma popula-
ção.

O conceito de Pegada de Água inclui
informação baseada no conceito de Água
Virtual, definida como o volume de água
necessário para produzir um bem ou ser-
viço. Para calcular a Pegada de Água de
um país, é indispensável considerar tam-
bém os fluxos de água que entram ou
saem do país através das importações e
exportações de produtos e serviços. A
Pegada de Água Interna refere-se à utili-
zação dos recursos hídricos do país para
produzir os bens e serviços consumidos
pelos seus habitantes, enquanto que a
Pegada de Água Externa aponta a quan-
tidade de recursos hídricos utilizados nou-
tros países para produzir os bens e servi-
ços que são posteriormente consumidos
por estes habitantes. Adicio nal mente, a
Pegada de Água inclui dados referentes
não só à utilização das águas superficiais
e subterrâneas (blue water), mas também
à água retida no solo (green water) e o
volume de água poluída (graywater) que
entra no sistema após a sua utilização nas
diferentes actividades.

CADA PRODUTO, SUA EXIGÊNCIA

No sector agrícola, o arroz é a cultura

que exige maior utilização de água, cerca
de 21% do total utilizado na agricultura,
seguido pelo trigo (12%) e pelo milho
(9%). Estes valores dependem não só da
quantidade produzida a nível mundial,
mas também da necessidade de água de
cada um dos produtos, dos processos de
transformação e das características dos
locais onde são produzidos (clima, tecno-
logia aplicada, etc.). Os produtos animais,
por outro lado, implicam um consumo de
água mais elevado, devido à alimentação,
ao consumo de água directa pelos ani-
mais e à água utilizada nos serviços de
apoio à produção. À medida que subimos
na cadeia de produção, a quantidade de
água exigida é maior. Os produtos indus-
triais consomem, em média, 80 litros de
água por cada dólar, variando significati-
vamente por país (Estados Unidos – 100
litros; Alemanha – 50 litros; Japão – 15
litros; China – 25 litros). 

Teor de água
Produto

virtual (litros)

1 folha de papel A4 (80g) 10
1 chávena de chá (250ml) 35
1 fatia de pão (30g) 40
1 maçã 70
1 copo de cerveja (250ml) 75
1 copo de vinho (125ml) 120
1 chávena de café (125ml) 140
1 copo de sumo de laranja (200ml) 170
1 copo de leite (200ml) 200
1 t-shirt de algodão 2000
1 hamburger (150g) 2400
1 par de sapatos de pele 8000

Teor de água virtual médio global de al guns produtos,
por unidade de produção
Fonte: Hoekstra e Chapagain, 2007

CADA PAÍS, SUA PEGADA

A Pegada de Água média global é de
1243 m3 por pessoa por ano; este valor
varia muito por país. A China e a Índia, por
serem países muito populosos, têm
Pegadas de Água inferiores; os Estados
Unidos são o país com a maior Pegada;
Portugal tem uma Pegada relativamente
elevada, comparada com outros países
europeus. Quanto maior o nível de desen-
volvimento de um país, maior o consumo
de produtos e maior a Pegada de Água.

O que fazer para reduzir a Pegada de
Água?

À semelhança do que acontece com a
Pegada Ecológica e a Pegada de Carbo -
no, têm sido apresentadas, nos últimos
anos, sugestões para reduzir a Pegada de
Água, incluindo a possibilidade de um
compromisso de neutralidade em relação
à utilização de água (Water Neutral), atra-
vés da redução do consumo e da com-
pensação pela sua utilização e pela polui-
ção provocada. Um sistema de cálculo de
Pegadas e de mecanismos de compensa-
ção está em discussão entre várias
ONGʼs, empresas e grupos académicos,
com o intuito de implementar medidas que
permitam atingir o nível de sustentabilida-
de necessário para os recursos hídricos. 

A redução da Pegada de Água, indis-
pensável para garantir a sustentabilidade
dos recursos hídricos a nível mundial,
pode ser alcançada de diversas maneiras,
entre as quais o aumento da eficiência na
utilização de água no sector agrícola (atra-
vés do melhor aproveitamento da água da
chuva e de alterações nos sistemas de irri-
gação, por exemplo) e a mudança nos
hábitos e padrões de consumo doméstico.
A sensibilização dos consumidores é
extremamente importante, tendo em con-
sideração que a maioria das pessoas não
sabe quanta água é gasta para criar os
produtos que consome e como é que
pode reduzir este fardo sobre os recursos
hídricos do planeta.

Se quiser começar a ajudar nesta causa,
pode verificar qual a sua Pegada de Água
no site www.waterfootprint.org/?page=
files/WaterFootprintCalculator e descobrir
como pode contribuir, passo a passo, para
a implementação de um estilo de vida
mais sustentável no que respeita à utiliza-
ção dos recursos hídricos.

Nota: Do jornal QUERCUS Ambiente n.º 35,
Maio/Junho 2009, retirámos esta interessan-
te notícia, escrita por Sandra Oliveira, que
nos pareceu pertinente partilhar com a clas-
se médica. É cada vez mais obrigatório e
vital que todos aumentemos a nossa cons-
ciência ecológica. Já agora, vá a www.quer-
cus.pt e faça-se sócio da QUERCUS. O pla-
neta agradece.



A humanização da presta-
ção de cuidados e a racionali-
zação da gestão constituem
duas vertentes da problemáti-
ca da saúde, intimamente
relacionadas entre si. Se a pri-
meira é desejada pe los uten-
tes, pelos profissionais de
saúde e pela comunidade em
geral, a segunda constitui
objectivo primeiro dos gesto-
res, pelo que, qualquer refor-
ma na saúde obrigará sempre
à consideração destes dois
aspectos. O que nunca poderá deixar de ser tido
em conta é que uma unidade de saúde será
sempre muito mais do que uma “fábrica”, dada
a especificidade muito marcada que o seu
carácter social lhe confere, distinguindo-a clara-
mente de uma empresa típica. 3

Um serviço ou sistema nacional de saúde só
terá sentido se garantir 

• que a saúde seja paga enquanto se tem
saúde e não quando se está doente, 

• que a qualidade e as condições para o exer-
cício da Medicina não estejam, por princípio,
dependentes da capacidade económica do
doente, 

• bem como a definição de patamares de com-
petência, à margem de soluções minimalistas
alicerçadas em políticas de mero “apertar os
cordões à bolsa”.

Estas considerações de ordem geral têm par-
ticular relevância no contexto da reestruturação
dos serviços de urgência e, muito particular-
mente, no que às urgências polivalentes diz res-
peito, como é o caso da dos Hos pitais da
Universidade de Coimbra (HUC).

Que se espera, então, dum serviço de urgên-
cia (SU) polivalente?

Em primeiro lugar, educação e eficiência a
todos os níveis: 

• que os doentes sejam tratadas com respeito
e que o primeiro exemplo venha de médicos e
enfermeiros, 

• que o acompanhamento permanente ou
pontual por familiares e amigos seja entendido
como um direito do doente e se processe com
dignidade, 

• que a telemedicina se torne uma realidade,
em função das facilidades hoje em dia existen-
tes em matéria de comunicação à distância, 

• e que a obtenção de uma certificação euro-
peia de qualidade se torne uma meta a atingir.

Em segundo, compreensão da situação de

afastamento físico do doente
relativamente à sua área de
residência: 

• que haja um efectivo apoio
da parte do secretariado clínico
e do serviço social, 

• que haja garantia de trans-
porte de retorno para doentes
com alta, que não devem ser
prejudicados fi nancei ra mente
pelo facto de residirem em
áreas carenciadas no tocante
a determinada valência médi-
ca, 

• e que ha ja ponderação na política de transfe-
rências, optimizando as indicações, não desper-
diçando recursos, e melhorando a qualidade e
segurança do transporte, dando particular aten-
ção às recomendações da Ordem dos Médicos
nesta matéria.

Em terceiro, organização: 
• que haja uma correcta identificação e ma nu -

tenção dos fluxos – é sabido que apenas 10%
dos doentes virão a necessitar de internamento,
que apenas 1% se apresentarão com situações
de emergência e que 90% te rão alta para o
exterior, sendo estes o principal determinante do
financiamento do SU; 4

• que haja redução das esperas desnecessá-
rias 5 e que o número de altas corresponda ou
supere o de admissões, de modo a que o núme-
ro de doentes presentes no SU seja sempre o
menor (melhor) possível, 

• que se compreenda que é impossível coor-
denar eficazmente equipas que todos os dias
mudam, sem chefes de equipa com funções
específicas e sem um nível de profissionaliza-
ção concebido mais na base dum conceito de
competência, transversal, do que de especiali-
dade ou subespecialidade, vertical, 

• que se compreenda que não há reforma da
urgência externa sem reforma do internamento
e da urgência interna 

• e que se entenda o SU como um centro de
responsabilidade, autónomo, como um hospital
dentro do hospital.

Em quarto, qualificação e educação dos pro-
fissionais: 

• qualificação em Medicina de Urgência e
Emergência/Clínica Geral de Agudos, 6

• e apoio financeiro substancial à frequência
livre de acções de formação, tais como o SAV e
o SVT/ATLS, como exemplos.

Em quinto, adequação de instalações e equi-
pamentos: 

• criação de unidades funcionais com lideran-
ça clínica capaz de traduzir, em cada momento,
o estado da arte, 

• e manutenção activa, por engenharia espe-
cializada, reequacionando-se, por exemplo, a
opção “ALERT” e o apoio informático, em geral,
a funcionar muito aquém das perspectivas
menos optimistas.

No tocante à admissão: 
• identificação de doentes e acompanhantes

com o mínimo de burocracia e com um secreta-
riado que venha ao encontro do doente sempre
que necessário, 

• qualificação, em termos de pré-triagem, no
sentido do reconhecimento precoce dos doen-
tes a encaminhar para a Sala de Emergência e
das situações com protocolo específico (vias
verdes, gripe, etc).

No tocante à triagem por prioridades: 
• que se entenda a necessidade de processos

de auditoria e formação, 
• que possa ser feita com privacidade, 
• que haja canais próprios para doentes refe-

renciados ou em maca, que haja normas de
encaminhamento simples, em função das
valências disponíveis e da necessidade de res-
posta às solicitações a jusante.

No tocante às áreas de atendimento: 
• definição em função dos fluxos e valências

disponíveis, espaços físicos separados em fun-
ção do grau de dependência do doente (senta-
do ou em maca), 

• atendimento em função da gravidade (cores)
e do tempo de espera, e um adequado apoio de
secretariado clínico, com criação de postos de
trabalho em função da satisfação das necessi-
dades do utente.

Em resumo, que a excelente classificação do
SU dos HUC no ranking do Ministé rio da Saúde
(ACSS/Universidade Nova de Lisboa), no tocan-
te ao grau de satisfação dos utentes, único moti-
vo pelo qual os HUC surgiram classificados nos
três primeiros lugares, não nos adormeça. Que,
antes, se perceba por que ficaram à nossa fren-
te o Hospital de Santo António e o Hospital dos
Covões.

1 Participação em Mesa Redonda dedicada ao tema
Reestruturação da Rede de Urgência, durante o Congresso
de Urgência e Emergência, organizado pela associação
Formação e Inovação em Saúde, no Cine-Teatro de Anadia,
em 18 de Junho de 2009
2 Cirurgião dos HUC e Presidente do Colégio de Compe -
tência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos.
Director do Serviço de Urgência dos HUC de 9 de Abril de
2007 a 5 de Junho de 2009
3 Paraíso A e Lima P. 2004
4 No caso concreto dos HUC estamos a falar de mais de
cerca de 150000 admissões por ano, mais de 400 por dia,
15000 internamentos, mais de 40 por dia (3600 dos quais,
9 a 10 por dia, por motivos cirúrgicos), e 1500 situações de
emergência, mais de 4 por dia.
5 Ainda que o número de reclamações por ano, no SU dos
HUC, seja mínimo, cerca de 1 /1000, continua a ser este um
dos principais motivos.
6 Para quando a publicação em DR do Ciclo de Estudos
Especiais proposto há cerca de um ano e a aguardar pare-
cer da DGS há meses?
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Royal College of Physicians. Innovating
for health: patients, physicians, the phar-
maceutical industry and the NHS. Report
of a Working Party. London: RCP, 2009.

Em Fevereiro de 2009, o Royal College of
Physicians, do Reino Unido, publicou o rela-
tório e recomendações de um grupo de tra-
balho que envolveu doentes, médicos, a
indústria farmacêutica e o Serviço Nacio nal
de Saúde britânico (NHS). O grupo de traba-
lho analisou as condições e barreiras à exis-
tência de uma relação de parceria sustentá-
vel, dinâmica e produtiva entre o NHS, a
medicina académica e a indústria farmacêu-
tica. O objectivo final é apoiar a descoberta e
utilização de novos fármacos, efectivos e
com custo acessível, nos doentes que deles
necessitem. Tentam, assim, identificar-se po -
lí ticas que promovam um saudável relacio-
namento entre médicos e indústria farma-
cêutica, definindo o papel do Royal College
of Physicians no fortalecimento desta rela-
ção.

A metodologia utilizada foi a de juntar evi-
dência sobre as perspectivas actuais e futu-
ras da indústria farmacêutica e da contribui-
ção que os médicos podem dar para uma
aliança credível e proveitosa entre a medici-
na e a indústria farmacêutica. Ana lisa ram-se
sucessos e falhanços neste re la cionamento
e procurou-se conhecer a experiência de
outros países para além do Reino Unido.

Os fármacos e a medicina estão intrinseca-
mente ligados. Actualmente existe uma rela-
ção simbiótica entre o NHS e a indústria far-
macêutica, cada um depende do outro para
o sucesso, sendo certo que tem havido, ao
longo dos anos, um enorme sucesso aos
níveis clínico, científico e económico. O elo
de ligação tem sido a inovação. Nos anos
mais recentes, no entanto, têm surgido criti-
cas da profissão médica, dos políticos e dos
media, questionando a força e a integridade
deste relacionamento. Têm sido colocadas
algumas reticências relativamente a esta
matéria, especialmente no que respeita ao
acesso aos fármacos mais efectivos, à infor-
mação re la tivamente a esses fármacos, à
independência dos médicos que têm a seu
cargo a prescrição, à adesão ao tratamento,
às reacções adversas a fármacos e à partici-

pação em ensaios clínicos.

Foram analisados em parti-
cular aspectos significativos
da importância que a inova-
ção traz em matéria de
saúde pública: 

1. CUIDADOS AO DOENTE
Analisaram-se as opiniões

de doentes e de uma rede a
“Patient and carer network”
que reflectiu preocupações e
anseios dos principais desti-
natários dos fármacos. O mé dico é conside-
rado o informador mais importante no que diz
respeito a fármacos, sua actuação, efeitos
adversos e interacções medicamentosas.
Houve a percepção da ne cessidade de
haver maior informação dirigida ao doente,
de serem feitos esforços pa ra que os nomes,
as embalagens e os próprios fármacos
tenham o mesmo aspecto nos diversos paí-
ses da União Europeia. Os doentes estão
preocupados se têm ou não acesso à medi-
cação mais eficaz para a sua doença e que-
rem que os seus médicos sejam livres para
prescrever o fármaco que entendem ser o
mais indicado, sem pressões políticas ou da
indústria. Gostariam de ter possibilidade de
escolha nomeadamente no que respeita a
genéricos e medicamentos de marca. Esta -
vam conscientes da necessidade e impor-
tância de ensaios clínicos que, na sua opi-
nião, deviam ser completamente indepen-
dentes.

2. EDUCAÇÃO MÉDICA
A educação médica tem sido uma das

áreas mais controversas entre médicos,
cientistas, indústria, políticos e media. As
companhias têm sido atacadas por utilizarem
iniciativas educacionais como ferramentas
promocionais. Na opinião do Royal College
of Physicians os programas de educação
médica pós-graduada estão demasiado
dependentes do apoio da indústria, havendo
a necessidade de todos (médicos, Fa culda -
des de Medicina e Serviço Nacional de Saú -
de) repensarem o seu pa pel nesta matéria,
cabendo aos médicos uma maior responsa-
bilidade financeira própria na educação pós-

graduada. Um curriculum
pré-graduado mais forte e
consistente po de ajudar a
melhorar o conhe cimento,
compreensão, capacidade e
atitude no que respeita à
prescrição. O papel das Fa -
culdades de Medicina tem
que ser repensado, particu-
larmente no ensino da
Farmacologia, que deve ter
um peso muito maior do que
o actualmente existente. Os
responsáveis médicos de -

vem ser mais pró-activos privilegiando guide-
lines e orientações técnico-científicas inde-
pendentes. Os responsáveis do Servi ço
Nacional de Saúde (entidades governamen-
tais) têm que ter um papel mais activo na
educação médica pós-graduada e na pes-
quisa médica, nomeadamente com fundos
reservados a essas áreas. Tem que haver
um repensar destas matérias com novas fór-
mulas em que a indústria continuará a ter o
seu papel mas de forma diferente. O apoio
da indústria deverá ser menos personalizado
e mais institucional. As relações de persona-
lidades médicas com a indústria farmacêuti-
ca, como opinion leaders, speakers ou inves-
tigadores, têm que ser mais transparentes e
publicamente acessíveis. O suporte financei-
ro e os presentes podem comprometer a
objectividade do ensino. Os fundos e bolsas
de estudo da indústria deveriam ser dados
centralmente a uma unidade administrativa
que os entregaria a candidatos com objecti-
vos específicos e mérito reconhecido e não
serem entregues pela companhia directa-
mente a um indivíduo ou departamento. O
Serviço Nacional de Saúde deve assumir, de
forma explícita e transparente, a responsabi-
lidade de fundos institucionais para os médi-
cos em treino. 

Foi levantada a questão de eventos educa-
cionais supostamente independentes em
que os major sponsors detêm privilégios
especiais na recomendação de speakers e
alinhamento de mensagens, podendo contri-
buir para alguns desvios na educação médi-
ca pós-graduada. A indústria farmacêutica
apresentou argumentos de peso: a indústria
apenas preencheu um vazio deixado pelos
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serviços de saúde que cuidaram muito pouco
ou nada das necessidades educacionais e
de treino específico dos seus profissionais.
Mais uma vez foi constatada a necessidade
de repensar as relações entre as partes. 

3. A PESQUISA EM SAÚDE
A pesquisa clínica vive um momento alta-

mente significativo. Há mais investimento, li -
de rança científica mais forte e maior desejo
politico do que nunca relativamente a estes
assuntos. Num estudo recente sobre 1250
empresas globais realizado pelo Department
for Innovation, Uni versi ties and Skills, a
indústria farmacêutica, em 2007, ultrapassou
todos os outros sectores no que respeita à
pesquisa e desenvolvimento. A chave para o
futuro é a atitude cultural. A inovação é es -
sencial para o futuro do tratamento dos doen-
tes. É essencial que haja uma cultura de
transparência e comunicação entre as par-
tes. 

Vozes poderosas na medicina levantaram
dúvidas relativamente à probidade e activida-
des da indústria farmacêutica – “Ame ricaʼs
other drug problem” como disseram dois
antigos editores do New England Journal of
Medicine: “A indústria farmacêutica domina
todos os aspectos do sistema de saúde nos
EUA que estão relacionados com os seus
interesses de negócio, usa a sua riqueza e
poder político para influenciar todos os que
podem monitorizar ou controlar as suas acti-
vidades, incluindo médicos, instituições aca-
démicas e profissionais, o Congresso e a
FDA. Escondendo-se por trás de uma capa
de relações públicas e marketing, espera que
os consumidores fiquem calados sobre os
seus excessos com a ameaça implícita de
que, de outro modo, serão forçados a parar
de produzir os seus milagres médicos...”. Em
2003, o British Medical Journal publicou um
artigo intitulado: “Tempo de afastar os médi-
cos das companhias farmacêuticas”, em que
os editores iam além da crítica que falava em
“comida, lisonja e amizade”. Publicaram uma
pesquisa que apontava para que os estudos
sponsorizados por companhias farmacêuti-
cas resultavam em mais resultados favorá-
veis que os estudos que não tinham esta
sponsorização. Em 2005, o relatório da
House of Commons Health Select Comitee
concluiu que as companhias têm apresenta-
do algum “laxismo” na sua visão global, tendo
sido permitido que suprimam achados nega-

tivos, realizem ensaios clínicos com desenho
orientado e que utilizem o marketing na edu-
cação médica.

Os riscos no desenvolvimento de novos fár-
macos são finitos para todos os elementos
envolvidos. Uma companhia leva, em média,
dez anos a desenvolver um novo fármaco,
com custos a rondar os 560 milhões de
euros. Apenas uma em cada 5000 moléculas
desenvolvidas vai entrar no mercado. As
Companhias têm que encontrar formas de
reduzir custos na produção de novos fárma-
cos se querem sobreviver num ambiente
financeiro hostil.

Por outras palavras, enquanto o Serviço
Nacional de Saúde procura melhorar a quali-
dade dos cuidados prestados, a eficácia clí-
nica e a segurança dos doentes, a indústria
farmacêutica, embora parceira nesse proces-
so, visa aumentar o valor fi nanceiro com o
desenvolvimento de novos fármacos.

Como interveniente na contribuição para os
cuidados de saúde, a reputação da indústria
farmacêutica está lesada, sente que gover-
nos e público não apreciam a sua contribui-
ção para a saúde pública, sente-se não que-
rida e mal-amada. As publicações médicas
continuam a levantar questões relativamente
à sustentabilidade da descoberta de fárma-
cos. Os executivos de topo das companhias
refutam estas críticas argumentando que
levam as suas responsabilidades perante a
sociedade muito a sério. Reclamam não ter
todas as respostas aos desafios que lhes são
colocados, mas mantêm o seu empenha-
mento em trabalhar com todos para encon-
trar respostas. Não há dúvida que parcerias
entre o sector privado, o governo, o Serviço
Nacional de Saúde, a comunidade académi-
ca e organizações não governamentais
podem ser extremamente úteis no tratamen-
to da doença. As companhias pretendem ser
vistas como responsáveis a fim de reabilita-
rem a sua imagem. Nesse sentido, um
número crescente de companhias trabalha
com organismos como a Orga ni zação
Mundial de Saúde, fornecendo fármacos a
baixo preço a países que mais necessitam
deles. 

Inovação não significa apenas descoberta
de novos fármacos, implica encontrar formas
de aumentar as expectativas das autoridades
licenciadoras e a adequação de avaliação de
nova tecnologia. Inovação significa encontrar
novas formas de falhar antes dos custos dis-

pararem e de gerir melhor os riscos.
Nenhuma companhia po de inovar sozinha —
a necessidade de parcerias com os serviços
de saúde e as entidades académicas são
essenciais.

4. A CULTURA CORRECTA
A infeliz e pouco produtiva polarização que

existe actualmente entre a indústria farma-
cêutica e o NHS não ajuda nem doentes nem
o público. A rápida explosão de novos mer-
cados, nomeadamente a Índia e a China,
leva as companhias a repensar a sua estra-
tégia de investimento em pesquisa. As
Universidades devem demonstrar maior lide-
rança na procura de parcerias científicas
apropriadas com a indústria farmacêutica,
desde as ciências básicas aos ensaios clíni-
cos. As novas relações devem guiar-se por
princípios es senciais: o objectivo comum de
melhorar os cuidados de saúde; o respeito
pela ciência partilhado por todos; confiança,
transparência e parceria; respeito mútuo;
aceitar que deve haver benefícios para todos;
compreender as necessidades legítimas de
todas as partes, prestando melhores cuida-
dos de saúde e ao mesmo tempo fortalecer a
economia. Deve haver uma forte auto-regu-
lação, um sério profissionalismo médico, uma
liderança farmacêutica clínica mais visível,
respeito mútuo e um melhor planeamento
estratégico. Cada sector envolvido tem muito
a aprender com os outros, deve olhar para o
que de melhor os outros têm e construir uma
parceria positiva e transparente.

Concluem os membros do grupo de traba-
lho que, apesar de todos os problemas, este
é um tempo em que tem que haver mais
colaboração entre médicos, académicos e
indústria farmacêutica. A total transparência é
urgente e são necessárias novas regras e
novas formas de parcerias para que se con-
tinue a inovar para a saúde.

* Directora do Serviço de Cuidados Intensivos do CHC;
Membro do Conselho Regional do Centro

NOTA
Estas são as ideias base de um extenso relatório
que pode ser de grande utilidade em muitos outros
países, para além do Reino Unido. Para o objectivo
essencial, que é disponibilizar o melhor tratamento
para os doentes, os médicos devem assumir de
uma forma clara o seu papel na redefinição de par-
cerias e estratégias vitais para que a transparência,
a inovação e os resultados em saúde continuem na
vanguarda das preocupações, do investimento e
da pesquisa dos Serviços de Saúde.
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“O único lugar onde sucesso vem antes
do trabalho é no dicionário” 

Einstein

Concluí recentemente o estágio de Pe -
dia tria no Hospital Pediátrico (HP) de
Coimbra e achei por bem partilhar algu-
mas conclusões a que cheguei após esta
experiência especialmente enriquecedo-
ra.

É sempre um privilégio poder trabalhar
com uma equipa que, para além da sua
excepcional competência técnico-científi-
ca, transmite confiança e espírito de
entreajuda a quem está a iniciar a prática
clínica propriamente dita. Refiro-me con-
cretamente a toda a equipa do Serviço de
Urgência do HP, desde médicos, enfer-
meiros, administrativos e auxiliares.
Gostaria, desde modo, fazer um agradeci-
mento público em particular ao Dr. Luís
Januário, Director do Serviço de Urgência
do HP, e à Dr.ª Fernanda Rodrigues,
Directora do Internato Médico do HP.

Não há nada mais gratificante para um
médico do que o agradecimento do seu
doente, ainda mais significativo é quando
este nasce da inocência de uma criança.
Esta pode manifestá-lo apenas com um
sorriso, porém este é sincero e mais valio-
so do que muitos agradecimentos pro
forma dos adultos.

O Hospital Pediátrico está a necessitar
urgentemente de uma casa nova (parece
que já faltou mais) de modo a proporcio-
nar maior conforto às crianças, pais e
também aos profissionais de saúde. Uma
vez mais chego à conclusão de que o
mais importante no funcionamento de um
Serviço é as pessoas e o seu gosto por
aquilo que fazem. Num espaço longe de
apresentar as condições físicas ideais,
contudo digno e funcional para receber e
cuidar de crianças, conseguem-se chegar

a diagnósticos difíceis e
por vezes raros, tratando-
os correctamente.

Considerei este estágio
excepcionalmente produti-
vo e proveitoso. Em parti-
cular pe la autonomia que
me foram gradualmente
confiando ao longo do
tempo, o que me obrigou a
pensar e tomar decisões
sem estar constantemente
a solicitar ajuda. A nossa
confiança aumenta
com o número de
tarefas que nos per-
mitem executar sozi-
nhos, evidentemente
com a devida orienta-
ção e supervisão dos
colegas mais velhos.
É deveras gratificante
saber que, apesar de
ser Interno do Ano
Comum, contribuí, de
forma modesta, para
um objectivo que é
claramente superior
ao somatório das par-
tes.

Por vezes é vulgar
dizer-se que “nenhum
Homem é uma ilha”,
isto é particularmente
verdade em relação
aos médicos que ne -
cessitam no seu quo-
tidiano do apoio dos
seus pares. Por isso considero indispen-
sável a discussão regular de casos clíni-
cos, o que deverá incluir forçosamente a
autoavaliação so bre o que poderia ter
sido melhor. Em alguns casos torna-se
confuso quando as opiniões sobre uma

determinada orientação
não são unânimes, contu-
do, penso que cada um
deve escolher um caminho
devidamente fundamenta-
do (literatura/expe riência
pessoal) e ser coerente
com ele. Igualmente im -
por  tante é assumir essa
orientação e ser humilde o
suficiente para a reformu-
lar se se verificar que não
foi a melhor opção.

Iniciei este pequeno
texto com uma citação
sobre o trabalho e su -
cesso. Muitas vezes
estes dois conceitos
não estão associados,
ou porque o trabalho
não é o melhor ou por-
que este não é reco-
nhecido apesar de ser
excelente. Para os co -
le gas que não gostam
de trabalhar e, contu-
do, são ambiciosos,
pois bem, estão na
profissão errada. Para
os que gostam do que
fazem só lhes resta
continuar no bom cami-
nho, pois só necessi-
tam verdadeiramente
de estar bem com a
vossa consciência e de
ter a noção de dever
cumprido. O reconheci-

mento por parte dos nossos pares ali-
menta o nosso ego mas, por vezes, dis-
tancia-nos do essencial, que não é invisí-
vel aos olhos, e são todos aqueles que
procuram a nossa ajuda.

Interno do Ano Comum – HUC

espaço do interno

Procurar a excelência

� Dr. João Nóbrega *

O Boletim Informativo da Secção Regio nal do Cen tro está aberto e desejoso de publicar artigos de opinião enviados pelos
Colegas. Agradecemos que os textos que nos quei ram enviar não ex ce dam, como limite máximo, os 5.000 caracteres
(com espaços).

A Redacção

A r t i g o s  d e  o p i n i ã o

Para os colegas que

não gostam de 

trabalhar e, 

contudo, são 

ambiciosos, pois

bem, estão na 

profissão errada.

Para os que gostam

do que fazem só lhes

resta continuar no

bom caminho, pois

só necessitam 

verdadeiramente 

de estar bem com 

a vossa consciência 

e de ter a noção 

de dever cumprido.
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INTRODUÇÃO

Os Ciclos de Estudos Especiais (CEE),
cujo Regulamento foi aprovado pela
Portaria n.º 227/2007, de 5 de Março, desti-
nam-se a médicos especialistas, visando
criar e desenvolver o seu treino e conheci-
mentos em técnicas e matérias conexas ou
afins da sua área profissional de especiali-
zação. Assumem, por isso, um papel de
enorme relevo, enquanto processo suple-
mentar de formação em áreas específicas
não constituídas como Espe cia lidades,
como é o caso das Subespe cia lidades e das
Competências, tal como são definidas pela
Ordem dos Médicos (OM).

A criação de um CEE depende de despa-
cho do Ministro da Saúde, mediante pa re cer
da OM e da Direcção-Geral da Saúde
(DGS), podendo ser solicitada pelos hospi-
tais (ou quaisquer outras entidades públicas
ou privadas a eles associadas através de
protocolo) que tenham em funcionamento
sectores específicos de actividade médica
conexos ou afins com a área específica em
causa.

É este o caso da Medicina de Urgência e
Emergência (MUE) e dos Hospitais da
Universidade de Coimbra (HUC), pressu-
posta a necessária articulação com o
Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) e o
Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM).

Os HUC são uma instituição de há muito
na posse da generalidade das valências e
serviços clínicos necessários a tudo o que à
MUE diz respeito e capaz de disponibilizar,

enquanto centro qualificado de ensino pós-
graduado, toda a sua capacidade formativa,
para o treino e especialização de médicos
que pretendam, de forma mais qualificada,
vir a trabalhar nas diferentes estruturas do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) que inte-
gram a Rede de Urgência e Emergência. 

Esta capacidade de resposta à formação
numa área nova e com tantas carências em
termos de formação estruturada atesta, por
outro lado, o empenho desta instituição na
manutenção de uma dinâmica de inovação
e de uma cultura da MUE, na vanguarda
das respostas às novas necessidades for-
mativas.

Pretende-se, com a criação de um Ciclo de
Estudos Especiais de Medicina de Urgência
e Emergência (CEE-MUE), acompanhar o
desenvolvimento desta nova área e dar res-
posta às necessidades de quem nela traba-
lha ou pretende vir a trabalhar, tendo em
vista uma formação pós-graduada padroni-
zada adequada e a consequente melhoria
da qualidade dos cuidados prestados, na
linha do consignado no Manifesto for
Emergency Medicine in Europe 1, da Eu ro -
pean Society for Emergency Medicine
(EuSEM), e no Do cumento Regulamentar
da Competência em Emergência Médica,
da OM 2, onde estão definidas as exigências
formativas e os respectivos conteúdos, “de
acordo com o estado de arte e os saberes
universalmente aceites”. O programa do
CEE-MUE baseia-se nestes documentos e,
ainda, a título complementar e no sentido de
aperfeiçoar as exigências iniciais, em ter-
mos de conteúdo e áreas de tirocínio, no
EuSEM Core Curriculum For Emergency

Medicine 3.
Pretende-se, ainda, dar resposta às ne -

ces sidades decorrentes da criação, na nova
Rede de Urgência e Emergência, dos
Serviços ou Unidades de Urgência Básica
(SUB/UUB).

PROPOSTA

Assim, nos termos do Regulamento apro -
vado pela Portaria n.º 227/2007, de 5 de
Março, vêm os signatários propor ao Di-rec-
tor Clínico dos HUC a criação do seguinte
CEE:

A) Designação:
• Ciclo de Estudos Especiais em Me di ci na
de Urgência e Emergência

B) Duração:
• Dois anos, entendendo-se como tal 96
semanas úteis, divididas em dois blocos de
48 semanas, cada um destinado a 6 médi-
cos.

C) Regime e condições de trabalho:
• Regime de tempo completo, 35 horas se -
manais distribuídas por cinco dias da sema-
na, 12 das quais num só dia e na UUB dos
HUC, 

sem prejuízo de eventuais adaptações,
decorrentes de alterações futuras que,
sobre esta matéria, se venham a verifi-
car, 
e sem prejuízo do que o médico já
venha praticando no que respeita à
exclusividade, sendo que, para os médi-
cos com vínculo à Função Pública, o

documento

Proposta de criação de Ciclo de Estudos Especiais 
em Medicina de Urgência e Emergência 
no Serviço de Urgência dos HUC

HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA – SERVIÇO DE URGÊNCIA 
COMISSÃO MÉDICA DE APOIO AO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA (CMAPRU)

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM 

CICLO DE ESTUDOS ESPECIAIS EM MEDICINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Aprovada internamente e enviada há cerca de um ano para o Ministério da Saúde, a presente proposta, entretanto validada
pela Ordem dos Médicos, aguarda o parecer da Direcção-Geral de Saúde.
Por se tratar de um documento estruturante e inovador, no contexto nacional, para além de oportuno, face à necessidade de
qualificar, entre outros, os médicos que, a breve trecho, começarão a ser contratados para as chamadas urgências básicas,
decidimos divulgá-lo. É nossa intenção submetê-lo à crítica de todos os interessados, cujo contributo desde já agradecemos.
Em termos de futuro, caso a tão controversa especialidade de Medicina de Urgência venha a ser criada, poderá vir a ser um
importante instrumento para efeito de admissão por avaliação curricular dos primeiros elementos.

Coimbra, Abril de 2009
Dr. Carlos Mesquita

Director do Serviço de Urgência dos HUC
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regime será o de comissão gratuita de
serviço.

• A frequência do CEE-MUE por médicos
não vinculados à Função Pública não con-
ferirá, só por si, o direito de ingressar nos
Serviços ou Estabelecimentos Públicos de
Saúde.
• As tarefas a desempenhar, nos Serviços
onde estagiem, bem como as condições,
em termos disciplinares, deverão ser idênti-
cas às dos médicos internos.
• Não será concedido aproveitamento ao
médico que dê um número de faltas supe-
rior a 10% do total de dias úteis de duração
de cada estágio, incluindo aqui a prestação
de serviço na urgência básica, ou falte a
mais de 10 % do total de seminários temáti-
cos.
• Os seminários temáticos, a calendarizar
anualmente, serão de participação obrigató-
ria e poderão assumir a forma de cursos.

D) Programa curricular:
Objectivos em função dos problemas
(Anexo 1)

De acordo com plano a estabelecer pelo
corpo docente, serão organizados seminá-
rios com periodicidade semanal, para abor-
dagem e discussão dos temas e problemas
mais relevantes.

Objectivos em termos de capacidade
técnica (Anexo 2)

Um de dois blocos de 48 semanas será
dedicado à frequência dos seguintes está-
gios parcelares (48 semanas/6 módulos de
8 semanas/1 aluno por módulo/23 horas
semanais):

01. Urgência Pediátrica 08 semanas

02. Cuidados Intensivos

Polivalentes 1 08 semanas

03. Cuidados Intensivos 

Polivalentes 2 08 semanas

04. Cuidados Intensivos 

Coronários 04 semanas

+ Unidade de Queimados 04 semanas 

05. Urgência Obstétrica 04 semanas

+ Área Opcional 1 04 semanas

06. INEM (CODU e VMER 

ou Helicóptero 4) 04 semanas

+ Área Opcional 2 04 semanas

O Serviço de Urgência (SU) dos HUC será
o local onde, em essência e nas suas diver-
sas áreas, designadamente durante o outro
de dois blocos de 48 semanas, os 12 alunos
desenvolverão a sua actividade, de acordo
com os horários estabelecidos e as neces-
sidades curriculares individuais. Dada a pre-
visível diversidade da formação curricular
dos candidatos e de acordo com as neces-

sidades individuais, poderá ser autorizada,
durante este bloco de 48 semanas, a reali-
zação de outros estágios.

Independentemente dos estágios que
estejam a efectuar, os alunos, em número
de 12, integrarão sempre as escalas da
UUB dos HUC, ali prestando o número
mínimo de horas semanais determinado por
lei, em princípio 12, excepto nos dias dedi-
cados aos seminários temáticos.

E) Corpo docente e respectivas qualifi-
cações:
• Os responsáveis pelas unidades de está-
gio ou elementos por eles designados, pre-
ferencialmente médicos inscritos no CCEM,
independentemente da sua especialidade
• O Coordenador será o Director do SU dos
HUC, se estiver inscrito no CCEM, ou outro
elemento do corpo docente por ele designa-
do que preencha este requisito.

F) Local e meios técnicos disponíveis
para o ensino:
• Serviço de Urgência dos HUC/todas as
unidades funcionais
• Serviço de Urgência do HPC/todas as uni-
dades funcionais
• INEM / CODU, VMER e helicóptero
• Serviço de Medicina Intensiva dos HUC/
cuidados intensivos polivalentes
• Serviço de Cardiologia dos HUC/cuidados
intensivos coronários
• Serviço de Cirurgia Plástica dos HUC/uni-
dade de queimados
• Serviço de Obstetrícia dos HUC/urgência
obstétrica
• Outros Serviços, desde que com idoneida-
de reconhecida para efeitos de internato
• Serviço de Formação e Aperfeiçoamento
de Pessoal dos HUC

G) Condições de candidatura e número
de admissões:
• Será de 12 o número de vagas
• Podem candidatar-se ao CEE-MUE mé di -
cos inscritos em qualquer dos colégios de
especialidade da OM
• A formalização das candidaturas será feita
mediante requerimento dirigido ao presi-
dente do Conselho de Administração dos
HUC
• O prazo para as candidaturas será de 20
dias úteis a contar da data da publicação do
aviso de abertura do Ciclo no Diário da
República.
• O requerimento da candidatura deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos:
a. comprovativo da inscrição num Colégio

de Especialidade da OM
b. cinco exemplares do curriculum vitae
c. comprovativos de valências já adquiridas

ou de cursos anteriormente efectuados
no âmbito da medicina de urgência e
emergência

d. outros que possam ser do interesse do
candidato, designadamente os compro-
vativos da natureza e tempo de vínculo
a qualquer serviço dependente do
Ministério da Saúde, no caso de existir.

H) Prioridades para a selecção dos can-
didatos:
Exercício profissional prévio em áreas co ne -
xas ou afins da MUE

I) Constituição do júri de selecção:
A selecção dos candidatos será feita me -

diante avaliação curricular por Júri constituí-
do por, pelo menos, três elementos do
corpo docente indicado em e).

J) Avaliação de conhecimentos:
• Os candidatos deverão ser avaliados de
forma contínua pelos elementos do corpo
docente (funcionando como tutores) relati-
vamente à sua aptidão clínica, em termos
de conhecimentos teóricos, capacidades
técnicas e de decisão e relacionamento
interpessoal
• A avaliação final caberá a um júri constituí-
do por cinco elementos do corpo docente, a
indicar pelo Coordenador do CEE-MUE
• Na avaliação final serão tidos em linha de
conta e em partes iguais:
a. o resultado da avaliação contínua numa

escala de 100 pontos
b. o resultado de um exame escrito basea-

do na resposta a 100 questões, para
cuja elaboração deverá ser solicitado o
apoio de um licenciado em Ciências da
Educação

c. o resultado de um exame prático, basea-
do na avaliação da actuação dos candi-
datos face a situações clínicas concre-
tas, numa escala de 100 pontos

A classificação final será a média das
anteriores, segundo uma escala numérica
de 100 pontos, que poderá ser convertida
em escala de 20 valores ou qualitativa, em
termos de Insuficiente (<10), Suficiente
(<13,5), Bom (<15,5) e Muito Bom.

L) Falhas ou omissões:
Ouvido o Corpo Docente do Ciclo, caberá

ao Coordenador submeter à apreciação
superior as decisões tomadas decorrentes
de eventuais falhas ou omissões do presen-
te regulamento.
1 European Journal of Emergency Medicine (1998) 5 (4), 389-390
2 Revista da Ordem dos Médicos (2002) 25, separata, Dez / Jan
3 European Journal of Emergency Medicine (2002) 9 (4), 308-314
4 Aceitar-se-á como válida a situação de observador a acompa-
nhar a equipa de serviço
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01. Paragem Cardíaca
a. Ressuscitação cardio-pulmonar
• cadeia de sobrevivência
• ressuscitação cardio-pulmonar
• doente em choque

b. Suporte cardíaco avançado
• algoritmo universal
• fibrilhação ventricular/ taquicardia ventri

cular
• actividade eléctrica sem pulso/ assisto

lia
• arritmias peri-paragem
• fármacos e pacing
• equipa de ressuscitação

02. Abordagem da via aérea e da dor
a. Princípios
• intubação de sequência rápida
• via aérea difícil

b. Analgesia
c. Sedação

03. Cefaleias
a. Cefaleias primárias
• hemicraneanas

b. Cefaleias secundárias
• doenças cerebro-vasculares
• meningites
• encefalites

04. Dor Torácica
a. Síndromes coronários agudos
b. Embolia pulmonar
c. Dissecção aórtica

05. Dispneia e falência respiratória
a. Falência cardíaca e edema pulmonar
b. Falência respiratória hipoxémica
c. Falência respiratória hipercapnica
d. Mal asmático
e. Pneumotórax
f. Infecções respiratórias/ Pneumonias

06. Síncope
a. Bradi-arritmias
• pacing cardíaco

b. Outras causas

07. Palpitações
a. Taqui-arritmias
• cardioversão eléctrica
• fármacos anti-arrítmicas

08. Choque
a. Tríade cardiovascular
• problemas de ritmo
• problemas de bomba
• problemas de volume

b. Choque hemorrágico
• hemorragia gastro-intestinal

c. Choque cardiogénico
d. Choque séptico
e. Choque anafiláctico
f. Falência adrenérgica
g. Sangue e derivados
h. Fármacos cardiovasculares

• fluidos
• vasopressores

09. Dor abdominal
a. Abdomen agudo
b. Aneurisma da aorta
c. Isquémia intestinal
d. Colangite, colecistite
e. Pancreatite aguda

10. Vómitos e diarreia
a. Oclusão intestinal
b. Pseudo oclusão
c. Colites e enterites
d. Desidratação

11. Dores lombares e pélvicas
a. Infecções tracto urinário
b. Litíase renal
c. Insuficiência renal aguda
d. Doença inflamatória pélvica
e. Violência sexual
f. Gravidez ectópica
g. Epididimite
h. Torsão testicular
i. Problemas obstétricos
• parto
• hemorragias da gravidez

12. Dores nos membros inferiores
a. Trombose venosa profunda
b. Doenças arteriais periféricas
c. Tromboflebites
d. Osteomielites
e. Artrites

13. Infecções e Febre
a. Febre de origem desconhecida
b. SIRS/sépsis
c. Tuberculose
d. Malária
e. HIV
f. Hepatites

14. Convulsões
a. Epilepsia
b. Outras causas

15. Tonturas e Vertigens
a. Vertigem periférica
• labirintite
• cupulolitíase
• doença de Ménière

b. Vertigem central
c. Causas de tonturas

16. Coma
a. Coma metabólico
• hipoglicémia
• cetoacidose
• coma hiperosmolar
• encefalopatia hepática

b. Coma neurológico

17. Outras doenças metabólicas e
endó crinas 

a. Alterações electrolíticas
• hiper/hiponatrémia
.• hiper/hipokaliémia
• hiper/hipocalcémia

b. Desequilíbrios ácido-base
c. Crise tiroideia aguda

18. Diátese hemorrágica
a. Coagulação intra-vascular disseminada
b. Púrpura trombocitopénica trombótica
c. Trombocitopenia iatrogénica
d. Doenças mieloproliferativas

19. Urgências oftalmológicas
a. Não traumáticas
• conjuntivite
• uveíte
• oclusão da artéria retiniana
• oclusão da veia retiniana
• glaucoma agudo
• retinopatia

b. Traumáticas
• queimaduras químicas
• lesões da retina
• corpos estranhos/abrasão da córnea

20. Intoxicações
a. Abordagem inicial
• descontaminação
• eliminação

b. Identificação dos quadros clínicos
c. Antídotos

21. Trauma
a. Ressuscitação
• abordagem primária
• abordagem secundária
• FAST
• tratamento definitivo
• transferências

b. Trauma craniencefálico e vertebrome-
dular

c. Trauma torácico
• fechado/penetrante
• pneumotórax hipertensivo
• tamponamento cardíaco
• hemotórax maciço
• ferida torácica aberta
• alargamento do mediastino
• lesões por explosão
• retalho costal móvel/contusão pulmonar

d. Trauma abdominal
e. Trauma pélvico e genitourinário
• fracturas pélvicas
• lesões da bexiga

f. Trauma das extremidades
• trauma musculosquelético
• trauma vascular
• lesões de tecidos moles
• lesões ósseas, tendinosas e nervosas

g. Trauma na grávida

22. Agressões por agentes físicos
a. Queimaduras
b. Golpe de calor
c. Hipotermia

d. Acidentes de submersão
e. Electrocussão

23. Urgências pediátricas
a. Especificidades anatomo-fisiológicas
b. Criança gravemente doente
• insuficiência respiratória
• insuficiência circulatória
• falência cardio-circulatória

c. Suporte básico e avançado de vida
• controlo da via aérea
• abordagem da paragem cardíaca

d. Trauma
e. Problemas respiratórios
• asma
• bronquiolite
• laringite/ traqueíte

f. Febre
g. Choque
• hipovolémico
• séptico
• cardiogénico
• outros (inclui anafilaxia)

h. Sépsis/ meningococcémia
i. Convulsões
j. Violência
k. Tratamento da dor
l. Problemas cirúrgicos

24. Urgências dermatológicas
a. Eritrodermia
b. Síndrome de Lyell
c. Síndrome de Stevens-Johnson
d. Penfigo / penfigóide
e. Erisipelas
f. Fasceítes necrotisantes
g. Herpes zoster
h. Escabiose

25. Doenças musculosqueléticas
a. Semiologia
b. Entorses
c. Luxações
d. Fracturas
e. Compressões nervosas

26. Comportamento
a. Exame do estado mental
b. Alterações secundárias a doença orgâ-

nica
c. Psicoses agudas
d. Ideação suicida e homicida
e. Consumo de álcool
f. Consumo de substâncias
g. Agressividade

27. Problemas sociais e geriátricos
a. Avaliação global da situação
b. Avaliação psico-social
c. O “sem abrigo”
d. O “cliente habitual”
e. Patologia multi-sistémica

28. Emergência pré-hospitalar

29. Medicina de Catástrofe

01. Via aérea e protecção cervical
a. Abordagem básica
b. Abordagem avançada
• intubação traqueal
• procedimentos alternativos

c. Abordagem cirúrgica
• cricotiroidotomia

02. Cardioversão/desfibrilhação 
e pa cing

03. Equipa de trauma e politraumatizado

01. Ventilação
a. Princípios de ventilação invasiva
b. Ventilação não-invasiva
c. Toracocentese
d. Toracostomia

02. Circulação
a. Acessos venosos
• veia subclávia
• veia jugular
• veia femural

b. Acessos arteriais

• artéria radial
• artéria femural

c. Pericardiocentese
d. Acessos intraósseos
e. Monitorização
• ECG, TA não invasiva, oximetria
• saturação sangue venoso misto
• PVC

03. Procedimentos diagnósticos
a. Interpretação de radiografias
• Rx de tórax
• Rx abdominal simples
• Rx do esqueleto
• TAC
• RMN

b. Ecografia
• FAST
• ecocardiografia
• ecografia abdominal
• ecografia venosa

04. Procedimentos de descontaminação
a. Lavagem gástrica
b. Descontaminação cutânea

05. Paracenteses

06. Oftalmoscopia

07. Tratamento de feridas
a. Desinfecção e limpeza
b. Técnicas de sutura
c. Pensos
d. Incisão drenagem de abcessos
e. Técnicas de aspiração e infiltração
f. Técnicas de analgesia

08. Procedimentos ortopédicos
a. Imobilizações
• coluna
• membros
• rotação em bloco (logrolling)

b. Redução de luxações

09. Analgesia e sedação

10. Parto de emergência

11. Procedimentos ORL

a. Laringospia indirecta
b. Tamponamento nasal

12. Transporte de doentes

13. Comunicação
a. Doente, familiares e amigos
a. Colegas e outro pessoal
a. Perda de ente querido

14. Atitudes
a. Liderança
b. Fiabilidade
c. Integração em trabalho de equipa
d. Motivação
e. Capacidade de relacionamento com
crianças
f. Educação para a saúde

15. Outros
a. Técnicas de investigação
b. Técnicas de ensino
c. Técnicas de gestão

Anexo 1

Anexo 2

Objectivos em função do problema

Objectivos em termos de aquisição de ca pa cidades técnicas
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Há cem anos acreditava-se que o Uni -
verso era estático. Era evidente: bastava
olhar para o céu de qualquer ponto da Terra
e em qualquer direcção para verificar que
apresentava sempre a mesma forma. A
estrela polar (Ursa Menor) ou o Cruzeiro do
Sul serviram para orientar os navegantes e
exploradores ao longo de milénios. 

Em 1920, houve até uma acesa polémica
inconclusiva sobre a natureza das nebulo-
sas: seriam objectos da Via Láctea ou galá-
xias afastadas: haveria galáxias para lá da
nossa? 

Mas foi nessa década que vieram a públi-
co as primeiras provas experimentais e teó-
ricas de que não era assim: o Universo não
era estático, estava em expansão. Esta
descoberta foi tão revolucionária que
Einstein, o primeiro a aplicar a sua Teoria ao
Universo, ao concluir que este era dinâmi-
co, não aceitou o resultado e alterou as
suas equações, introduzindo a célebre
“constante cosmológica”, de modo a obter
um Universo estático! Mais tarde, perante a
nova realidade, desabafou: “A introdução
do termo cosmológico foi a maior asneira
que fiz na vida”.

O que fez mudar esta mentalidade milenar
foram, como disse, provas experimentais e

resultados teóricos.
Em 1929, era conhecida a “lei de Hubble”,

que estabelecia uma relação linear entre a
distância das galáxias e a sua velocidade
de afastamento. Hubble baseara-se no tra-
balho de vários colegas, especialmente
dois: Leavitt e Slipher. 

A senhora H. Leavitt determinou um méto-
do para medir distâncias entre as galáxias.
Descobriu que havia um grupo de estrelas
(Cefeidas) que tinha a particularidade de
variar de brilho a um ritmo (período) cons-
tante e que quanto maior era o período de
variação maior era o brilho absoluto da
estrela. Com estes dados estabeleceu um
gráfico que dava a distância em função do
período de variação do brilho absoluto.
Assim, comparando o brilho observado com
o brilho absoluto, dado pelo gráfico, era fácil
calcular a distância. Convém não esquecer
que, quando olhamos para uma estrela,
não vemos o seu brilho absoluto. Isto é,
podemos ver uma estrela mais luminosa do
que outra que na realidade seja mais bri-
lhante. Basta que esta última esteja mais
afastada. Curiosamente, quando ela falou
desta descoberta ao seu director, ele res-
pondeu-lhe: “dedica-te a medir as caracte-
rísticas das estrelas e não a formular teo-

rias”.
O outro contributo foi dado por Slipher,

que dedicou a sua vida a medir distâncias,
aplicando à luz o efeito de Doppler, já
conhecido para o som: quando uma ambu-
lância se aproxima de nós, ouvimos um
som mais agudo do que quando se afasta.
Slipher, ao estudar o espectro electromag-
nético das estrelas, verificou que as riscas
do espectro se desviavam para o lado ver-
melho (“desvio para o vermelho” ou redshift)
quando a estrela se afastava e para o azul
quando se aproximava. Este desvio era pro-
porcional à velocidade.

Assim, nos finais da década de 20 era evi-
dente que o Universo estava em expansão.

Nessa mesma década, os teóricos foram
aplicando as equações da Teoria da
Relatividade ao Universo e sempre con-
cluíam por um Universo dinâmico. Estava
em expansão, embora a sua evolução
pudesse ter duas saídas: continuar indefini-
damente a expandir-se ou então atingir um
máximo, começar a contrair-se e terminar
num big bang ao contrário: o Big Crunch.
Tudo dependia da densidade da matéria
que forma o Universo. 

Lemaître (1927) teve uma brilhante, ape-
sar de evidente (depois!), ideia: se o
Universo está em expansão, podemos
“andar para trás” no tempo e veremos as
galáxias a aproximarem-se cada vez mais
até se juntarem num ponto: o “átomo pri-
mordial”. Foi a explosão deste átomo que
deu origem à expansão. 

Como escreveu os seus artigos numa
revista belga, esta sua ideia ficou esqueci-
da, até que vinte anos depois Gamow
(1948) a descobriu e reformulou à luz dos
novos conhecimentos: esse átomo primitivo
deveria ser muito denso e quente de modo
a permitir as reacções nucleares que origi-
nariam os vários elementos químicos. Aí
estava o Modelo do Big Bang. Mas surgiu
uma dificuldade grave: devido ao rápido
arrefecimento (a expansão implica arrefeci-
mento), logo nos primeiros minutos do
Universo a temperatura baixou tanto que
não permitia a formação de novos elemen-
tos. Tudo se resumia a Hidrogénio, Hélio e
umas pitadas de Lítio.

Este problema foi resolvido pelo principal
opositor do modelo de Big Bang, Fred Hoyle
(foi ele que, por ironia, deu o nome ao

clube médico

O modelo do Big Bang

Natural de Pampilhosa da Serra, o Dr. José Dias da Silva licenciou-se em Físico-Químicas,
pela Universidade de Coimbra (UC). Foi assistente do Departamento de Química da UC e
investigador em Química de Produtos Naturais e em Química Teórica. Tem dedicado algum
do seu tempo livre ao estudo da origem do Universo, origem da vida e origem do homem,
tendo feito a divulgação destes temas em várias escolas. Colaborou no livro “Velhos
Rumos Caminhos Novos”, para Química do 10.º ano A, sendo o autor do 2.º capítulo
(“Do Universo”).
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modelo: “um grande estoiro”!). Os elemen-
tos continuaram a formar-se, pelo mesmo
processo (reacções nucleares a milhões de
graus), mas no núcleo das estrelas.
Aproveitando esta dificuldade, apresentou
o seu próprio modelo: o “Universo estacio-
nário”. Baseando-se no “princípio cosmoló-
gico perfeito” (o Universo deve manter a
mesma densidade de matéria no espaço e
no tempo), propôs a criação contínua de
matéria de modo a contrabalançar a expan-
são e a correspondente diluição da matéria.

Assim, havia, na década de 50, dois
modelos em confronto. Este impasse só foi
resolvido a partir de uma intuição que
Gamow tivera. Se o Universo tinha sido
muito quente e foi arrefecendo, deve estar
ainda hoje a emitir uma radiação como
qualquer corpo que é aquecido e vai arre-
fecendo. Segundo os seus cálculos, a
radiação do Universo hoje devia correspon-
der a um corpo que estivesse a 5 K, ou
seja, -268º C. Esta sua previsão, contudo,
não era passível de ser testada com os ins-
trumentos da época. Até que, em 1964,
Penzias e Wilson acabaram por descobrir a
Radiação Cosmológica de Fundo, corres-
pondente a uma temperatura de 2,7 K. 

O modelo de Big Bang ganhara no con-
fronto.

A Física das Partículas, que entretanto
tivera um desenvolvimento espectacular,
fez recuar os acontecimentos dos primeiros
minutos para fracções de segundo cada
vez mais diminutas, muito próximas do iní-
cio do Universo. E o modelo teve que se ir
adaptando. Por exemplo questões aparen-
temente contraditórias (como pode o
Universo ser globalmente tão homogéneo
e localmente tão irregular: “vazios” e estre-
las?) ou a inexistência de antimatéria
deram origem a uma modificação muito
importante: o “Universo inflacionário”. Guth,
em 1979, propôs que, logo quase no início,
o Universo teria sofrido uma “inflação” enor-
me: num ápice terá aumentado um giga
(mil milhões) de giga de giga de giga de
vezes.

Houve outras dificuldades, mas desta-
cam-se duas pelo seu impacto público.

Embora já detectada por Zwick em 1933,
só nos anos 70 e 80 começou a ser levada
a sério: a matéria visível não é suficiente
para explicar a dinâmica das galáxias. Ou
existe mais matéria, “ordinária” invisível ou
exótica, ou então as leis da dinâmica celes-
te estão erradas. A solução apontada ficou
conhecida por Matéria Negra, que será

constituída por várias partículas exigidas
por algumas teorias, mas ainda não detec-
tadas.

A outra, mais recente, é a descoberta de
que há 5 mil milhões de anos, a expansão
do Universo está a acelerar, contra o que
era previsível. Para responder a este desa-
fio introduziu-se um novo conceito: a
Energia Negra. Da sua natureza pouco ou
nada se sabe. Há vários caminhos: teorias
que procuram unificar a Teoria da
Relatividade (válida no “infinitamente” gran-
de) e a Mecânica Quântica (válida no “infi-
nitamente” pequeno), ambas bem testadas
nos seus domínios mas que falham rotun-
damente no domínio da outra; outras, que
põem em causa a Teoria da Relatividade: a
velocidade da luz seria a máxima velocida-
de permitida, mas o seu valor vai variando
com o tempo; outras, ainda, exploram a
“energia do vazio” que, com as suas “rapi-
díssimas” flutuações, poderia dar origem a
partículas, de acordo com o princípio da
incerteza de Heisenberg. Assim, os físicos
passam a falar de criação “ex nihilo” (“do
nada”, do vazio) e há já várias teorias nesse
sentido.

Mas o que significa um “vazio” que está
cheio de energia? É vazio ou não?

E ao tentar resolver o problema da cria-
ção do Universo, estarão os físicos a tor-
nar-se metafísicos ou teólogos, ou será
esta apenas mais um problema do domínio
científico? E já agora, o da criação da vida:
bastará misturar todas as moléculas neces-
sárias e já conhecidas na ordem devida
para criar a vida? E a consciência racional
e as emoções: bastará juntar neurónios e
dendrites e elas logo surgirão?

Eu, talvez porque sou crente, sinto-me
demasiado ateu para estas crenças. Mas,
abstraindo-me dessa condição de crente,
penso que o Universo, a Vida, o Homem
são mistérios, dos quais nos iremos aproxi-
mando assimptoticamente, mas sempre
serão um Mistério.

Os crentes curto-circuitam o caminho e
vão directamente ao grande Mistério, pela
fé. Os cientistas vão indo de mistério em
mistério sem muito provavelmente nunca
atingirem o Mistério final.

Ainda bem, caso contrário, seria o fim da
ciência.

Dr. José Dias da Silva

NOTA: O texto publicado corresponde a uma
interessante sessão apresentada pelo Dr. José
Dias da Silva, no Clube Médico da Secção
Regional do Centro

A beleza esmagadora de um céu estrelado

impressionou o homem desde sempre. O

modelo do Big Bang pretende explicar o

Universo como o podemos ver hoje. Mas

não devemos esquecer que quando

miramos uma estrela não estamos a olhar

no espaço, mas a ver no tempo, no passa-

do. Dizer que a Estrela Polar está a 45

anos-luz indica a distância a que ela se

encontra. Mas significa sobretudo que o

que hoje vejo é a sua situação de há 45

anos atrás. Esta foi uma das primeiras re -

vo luções culturais deste século.     

�

A expansão do Universo começou a

acelerar há 5 mil milhões de anos.

Atribui-se a uma hipotética Energia

Negra, cuja natureza é ainda desconhe -

cida.

�

A velocidade das estrelas devia diminuir

com o afastamento do centro da Galáxia

(linha a tracejado). Contudo, os dados

experimentais mostram o contrário, o

que aponta para uma matéria “invisível”

ou de natureza desconhecida (Matéria

Negra).
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parecer

Foi-nos solicitado que nos pronun-
ciássemos sobre as duas seguintes
questões:

– À luz da legislação actualmente em
vigor, nomeadamente a lei 12-
A/2008, os médicos que desempe-
nham funções públicas sem exclusivi-
dade têm de pedir autorização para
acumular com o exercício da medici-
na privada?

– Os novos DL sobre carreiras médi-
cas, já aprovados mas ainda não
publicados, introduzem alguma modi-
ficação substantiva na resposta à
pergunta anterior?

Começamos por responder à segun-
da questão, por nos parecer que a
mesma não necessita de grandes con-
siderações, pois que o próprio texto
dos referidos diplomas responde direc-
tamente à questão.

Na verdade, o diploma que define o
regime legal da carreira médica como
carreira especial prevista nos artigos
41.º e 101.º da Lei 12-A/2008, mesmo
em relação aos médicos integrados na
carreira especial médica cuja relação
jurídica de emprego público seja cons-
tituída por contrato em funções públi-
cas, estabelece no seu art.º 35.º, n.º 3,
que, em matéria de incompatibilidade,
impedimentos e exercício da medicina
liberal lhes é aplicável o disposto nos
artigos 25.º e seguintes da Lei 12-
A/2008, estabelecendo um regime
transitório de 24 meses para as situa-
ções constituídas ou a constituir duran-
te este prazo, em que lhes é aplicável
o disposto nos artigos 20.º e 22.º do
Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, Decreto-Lei 324/99, Decreto-
Lei 325/99 e 47.º do Decreto-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 incompatibilidades.

E também o Decreto-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 finan-
ciamento privado, integrados no SNS,
remete para o regime legal da carreira
das profissões de saúde, em acumula-
ção 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 esta-
belecida com estas entidades estão
sujeitos, designadamente no que toca
a incompatibilidades, ao regime previs-
to na Lei 12-A/2008.

Assim, e em relação a todos eles, a
questão das incompatibilidades terá de
ser resolvida em função da interpreta-
ção que se dê ao regime de incompati-
bilidades prevista na Lei 12-A/2008.

Ora, esta Lei começa por, no seu art.º
25.º, sujeitar ao regime de incompatibi-
lidades previstas nos artigos seguintes
todos os trabalhadores que exerçam
funções públicas, independentemente
da modalidade da constituição da rela-
ção jurídica do emprego público.

E, no seu art.º 26.º, estabelece o prin-
cípio geral de que as funções públicas
são exercidas em regime de exclusivi-
dade.

Mas nos seus artigos seguintes, esta-
belece excepções a esta regra.

E, assim, no art.º 27.º, permite a acu-
mulação com outras funções públicas,
quando estas não sejam remuneradas

e haja na acumulação manifesto inte-
resse público.

Admitindo, porém, essa acumulação
em relação a funções remuneradas,
quando:

Haja interesse público;
Se trate de:

– actividades exercidas por inerên-
cias;

– actividades de representação de
órgãos ou serviço ou de ministérios;

– participação em comissões ou gru-
pos de trabalho;

– participação em conselhos consulti-
vos e em comissões de fiscalização ou
outros órgãos colegiais, neste caso
para fiscalização ou controlo de dinhei-
ros públicos;

– actividades de carácter ocasional e
temporário que possam ser considera-
das complemento da função;

actividades docentes ou investigação
de duração não superior à fixada em
despacho dos membros do governo
responsável pelas finanças, adminis-
tração pública e educação ou ensino
superior e que, sem prejuízo do cum-
primento da duração semanal do traba-
lhador, não se sobreponha, em mais de
um terço ao horário inerente à função
principal;

– realização de conferências, pales-
tras, acções de formação de curta
duração e outras actividades de idênti-
ca natureza.

Por sua vez, o art.º 27.º da mesma lei
permite o exercício de funções priva-
das em acumulação com funções
públicas, mas com restrições.

Assim, não podem ser acumuladas
funções ou actividades privadas, remu-
neradas ou não, em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, quando,
mesmo que exercidas por interposta
pessoa sejam concorrentes, similares
e conflituantes com as funções públi-
cas, encontrando-se nesta situação,
designadamente, as funções ou activi-
dades que, tendo conteúdo idêntico ao
das funções públicas desempenhadas,
sejam desenvolvidas de forma perma-
nente ou habitual e se dirijam ao
mesmo círculo de destinatários.

E também não podem ser acumula-
das funções privadas com a função
pública:

– funções legalmente consideradas

Incompatibilidades
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incomportáveis com as funções públi-
cas;

– sejam desenvolvidas em horário
sobreposto, ainda que parcialmente,
ao das funções públicas;

– comprometam a isenção e impar-
cialidade 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 prin-
cípio, os trabalhadores que exerçam
funções públicas – como seria o caso
dos médicos integrados no Serviço
Nacional de Saúde, independentemen-
te das organizações (hospitais EPE,
ULSNA, EP ou ULS) – estão sujeitos
ao regime da exclusividade de fun-
ções.

Tal regime, aliás, acaba por ser uma
concretização do disposto no art.º
269.º da Constituição da República, ao
estabelecer como regra para os traba-
lhadores da Administração Pública e
demais agentes do Estado e outras

entidades públicas o princípio da
exclusividade de funções públicas
salvo nos casos expressamente admi-
tidos por lei, ou, em relação a activida-
des 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 acumula-
ções a título excepcional com outras
funções públicas ou privadas, bem se
compreende que o legislador tenha
criado mecanismos para controlo das
situações excepcionais de acumula-
ções das várias actividades públicas e
privadas.

E é por isso que a Lei 12-A/2008 veio
prever, no seu art.º 29.º, a necessidade
de o interessado na acumulação apre-
sentar um pedido de autorização à
entidade competente.

Este regime, como resulta do ante-
riormente referido, não viola a
Constituição da República, antes como
ele se conformando e sendo uma con-
cretização do art.º 269.º 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 médi-
cos que se encontram em regime de
exclusividade, pela própria natureza
deste regime, não podem exercer fun-
ções privadas em acumulação com as
funções públicas, como já resulta do
disposto no art.º 9.º, n.º 4, do Decreto-
Lei 73/90.

Assim, seria uma manifesta contradi-
ção admitir, quanto aos médicos em
regime de dedicação exclusiva, o exer-
cício da medicina, mesmo em regime
de trabalho privado, em acumulação,
mediante um pedido de autorização.

Sendo assim, e em conclusão, dire-
mos que, em nosso entender,

– os médicos que desempenham fun-
ções 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

CONSELHOS DISTRITAIS

Morada Horário

Rua Cristóvão Pinho Queimado, n.º 5, 1.º Dtº
Conselho Distrital de Aveiro 15h00 – 19h00

3800 – 012 AVEIRO

Rua Dr. Henrique Carvalhão, Lt. 13, Loja 5
Conselho Distrital de Castelo Branco 14h00 – 16h00

6000 – 235 CASTELO BRANCO

Av. D. Afonso Henriques, 39 09h00 – 12h00 
Conselho Distrital de Coimbra

3000 – 011 COIMBRA 14h00 – 18h00

Rua D. Sancho I, n.º 14 a 22 (Lg Paço do Biu)
Conselho Distrital de Guarda 14h30 – 17h30

6300 – 548 GUARDA

Qta de Santo António – Rua José Oliveira Zúquete, Lt. 70
Conselho Distrital de Leiria 16h00 – 19h00

2415 – 581 LEIRIA

Rua Alexandre Herculano, 43 – 3.º Dtº e Esq. Posterior
Conselho Distrital de Viseu 15h00 – 17h00

3510 – 036 VISEU
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26 de Dezembro
Programa preliminar

1.º DIA – 26 de Dezembro – LISBOA ou
PORTO/ BUENOS AIRES
Em hora e local a informar, comparência no
aeroporto de Lisboa ou Porto. Forma li da -
des de embarque e partida em voo re gu lar,
via uma cidade europeia, com destino a
Buenos Aires. Refeição e noite a bordo.

2.º DIA – 27 de Dezembro – BUENOS
AIRES
Chegada a Buenos Aires. Recepção e
transporte para o Hotel (1). Visita à cidade
de Buenos Aires, uma das maiores e mais
elegantes cidades da América do Sul, tam-
bém conhecida como a “Rainha da Prata”.
Visitamos San Telmo, o bairro preferido
pelos turistas de todo o mundo, onde se
pode escutar o verdadeiro Tango, a Praça
de Maio, com a Casa do Governo, a Ca -
tedral Metropolitana, que encerra os restos
mortais do General San Martin. Para finali-
zar passamos ainda pelo Obelisco, um dos
símbolos da cidade e o teatro de ópera
mais importante da América do Sul, o tea-
tro Colón. Regresso ao hotel. Tarde livre
para recuperar do cansaço da viagem.
Jantar e alojamento.
(1) A entrada nos hotéis verifica-se entre as
14h00 e as 15h00.

3.º DIA – 28 de Dezembro – BUENOS
AIRES
Pequeno-almoço no hotel. Dia totalmente
livre, para actividades de gosto pessoal ou
para continuar a descobrir, por si, esta cida-
de maravilhosa. À noite está incluído um
jantar com Show de Tango. O jantar inclui
as bebidas. Regresso ao hotel. Alojamento.

4.º DIA – 29 de Dezembro – BUENOS
AIRES/ TRELEW/ PUERTO MADRYN
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a com-
binar localmente, transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e saída em voo

viagens

Viagens turísticas para médicos e amigos 
com o apoio da Secção Regional do Centro
� BUENOS AIRES-TRELEW-PUERTO MADRYN-USHUAIA-CALAFATE-GLACIARES UPSALA E ONELLI-GLACIAR PERITO MORENO

Já foram organizadas duas viagens, uma ao Peru e outra à Índia, que, apesar de
agradáveis, por razões distintas não obtiveram uma avaliação consensualmente positi-
va por parte dos viajantes, por problemas que os próprios atribuíram à operadora.

Assim, a Secção decidiu mudar para uma operadora mais consistente e com outra
dimensão e manter este programa, cuja ideia base tem sido unanimemente elogiada.

Repetimos aqui os nossos objectivos:
– Disponibilizar viagens fora dos roteiros turísticos clássicos
– Promover o convívio entre médicos, as suas famílias e os seus amigos
– Conseguir preços significativamente inferiores aos praticados no mercado

Em anexo segue o aliciante programa que agora propomos.

Esperemos que gostem e que a adesão seja significativa. Continuaremos com esta ini-
ciativa, organizando uma ou duas viagens por ano, uma na época quente e outra na
época fria.

Para melhorar os programas, tal como já aconteceu, contamos com a opinião crítica de
todos quanto à relação qualidade/preço de cada viagem.

Naturalmente, estamos abertos a propostas de destinos e também a propostas con-
correnciais de outras operadoras, pois não temos qualquer compromisso definitivo nem
quaisquer vantagens pessoais com esta iniciativa.

A finalidade será melhorar, sempre, e servir bem os Colegas!

Boas férias, boa viagem e boa passagem de ano!

O Conselho Regional do Centro
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regular com destino a Trelew. Chegada.
Recepção seguida de visita à colónia de
Punta Tombo. Paragem em Trelew para
descobrir por conta própria esta pequena
localidade. O seu principal atractivo é o
museu de paleontologia Egídio Feruglio
(pode ser visitado opcionalmente, não está
incluída a sua entrada). Em Gaiman visita a
uma tradicional casa de chá, para tomar o
famoso “chá galés”. Por fim, transporte ao
Hotel em Puerto Madryn. Jantar e aloja-
mento.

5.º DIA – 30 de Dezembro – PUERTO
MADRYN
Após um pequeno-almoço bem cedo no
hotel, excursão de dia inteiro à Península

Valdes. Possibilidade de efectuar viagem,
a partir de Puerto Pirâmide, em embarca-
ção própria para observação de baleias (a
observação das baleias não está incluída,
porque depende das condições atmosféri-
cas na altura). De Dezembro a Março, na
ausência de baleias, é possível observar
lobos-marinhos, cormoranes e golfinhos
escuros. Continuamos em direcção à parte
sul da península, passando pelas Salinas
Grande e Chica e Punta Delgada, onde
será servido o almoço no complexo de
Faro, onde podemos caminhar ao lado de
elefantes marinhos. Seguimos até Punta
Cantor para observar a costa externa da
península, o início da Costa Valdes. No
Istmo Ameghino podemos observar varia-
da fauna silvestre terrestre, como guana-
cos, choiques, zorros, maras, piches, zor-
rinos. Ao fim da tarde, regresso ao hotel na
cidade de Puerto Madryn. Alojamento.

6.º DIA – 31 de Dezembro – PUERTO
MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a com-
binar localmente transporte ao aeroporto
de Trelew. Formalidades de embarque e
saída em voo regular com destino a
Ushuaia, capital da província Argentina –
Terra do Fogo e Ilhas do Atlântico Sul.
Chegada, recepção e transporte ao Hotel.
Resto de dia livre. Jantar e alojamento.

7.º DIA – 01 de Janeiro – USHUAIA
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã,
visita ao Parque Nacional Terra do Fogo.
Localizado a 12 km de Ushuaia, este
maravilhoso Parque de 63.000 hectares
estende-se até à fronteira com o Chile.
Com uma tipologia acidentada, com mon-
tanhas escarpadas, rios, lagos e vales pro-
fundos. O parque é visitado em comboio
histórico, o mesmo que transportou os
deportados condenados a trabalhos força-
dos nestas inóspitas Terras do Fim do
Mundo. Almoço incluído num restaurante

local. De tarde, a bordo de um moderno
catamaran – durante aproximadamente
duas horas e meia – navegamos pelo
Canal de Beagle. Este passeio marítimo
terá uma breve escala em frente à Ilha dos
Lobos, o famoso Farol do Fim do Mundo,
imortalizado na obra literária de Júlio
Verne. Regresso ao hotel. Alojamento.

8.º DIA – 02 de Janeiro – USHUAIA/
CALAFATE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a com-
binar localmente transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e saída em
voo regular com destino a Calafate.
Chegada, recepção e transporte ao Hotel.
Resto de dia livre. Jantar e alojamento.

9.º DIA – 03 de Janeiro – CALAFATE/
GLACIARES UPSALA E ONELLI
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã,
bem cedo, saída com destino a Puerto
Bandera, onde damos início ao passeio de
barco para observar os glaciares Upsala e
Onelli. Navegando pelo Braço Norte e pelo
canal Upsala vemos os imponentes maci-
ços brancos flutuantes, de diversos tama-
nhos. Almoço incluído no Restaurante
Refúgio Bahia Onelli. Continuando em na -
ve gação ainda podemos avistar ao longe
os espectaculares Glaciares Agassiz e
Spegazzini, saboreando, opcionalmente,
um whisky com pedras de gelo milenares
(facultativo). Regresso ao hotel. Aloja -
mento.

10.º DIA – 04 de Janeiro – CALAFATE/
GLACIAR PERITO MORENO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para rea-
lizar uma maravilhosa excursão ao cha-
mado “Colosso do Gelo“, Glaciar Perito
Moreno, rodeado por um imenso lago,
com um safari náutico incluído. Oportu ni -
da de para observar de perto a impressio-
nante massa de gelo milenar, cuja parede
avançada pode atingir mais de 70 metros

Maravilhas da Argentina
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de altura em relação às águas do lago. Os
blocos de gelo que, do alto, se despenham
sobre o lago são, com o seu ruído ensur-
decedor e as ondas que provocam, um
espectáculo único. Almoço incluído no
Restaurante Ventisquero Moreno. De
tarde, a visita prossegue pela parte norte
do Glaciar, onde se encontram Las Pas sa -
re las, os melhores miradouros para obser-
var o glaciar. Regresso ao hotel. Aloja -
mento.

11.º DIA – 05 de Janeiro – CALAFATE/
BUENOS AIRES
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a com-
binar localmente transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e saída em
voo regular com destino a Buenos Aires.

Chegada, recepção e transporte ao Hotel.
Jantar e alojamento.

12.º DIA – 06 de Janeiro – BUENOS
AIRES
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro de
excursão – A Festa Gaúcha: um dia ines-
quecível que o fará sentir a verdadeira vida
de campo na Argentina. Jantar e aloja-
mento.

13.º DIA – 07 de Janeiro – BUENOS
AIRES 
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramen-
te livre para actividades de gosto pessoal,
nesta que é uma das cidades mais fasci-
nantes e ricas em contratastes, do mundo.
Jantar de fim de ano. Alojamento.

14.º DIA – 08 de Janeiro – BUENOS
AIRES/ LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Resto da
manhã livre para realizar as últimas com-
pras. Em hora a combinar localmente
transporte ao aeroporto. Formalidades de
embarque e saída em voo regular, via
uma cidade europeia, com destino a
Lisboa ou Porto. Refeição e noite a
bordo.

15.º DIA – 09 Janeiro – LISBOA ou
PORTO
Chegada à cidade europeia, mudança de
avião e continuação, em voo regular, para
Lisboa ou Porto.

Fim da viagem

Hotéis previstos:

Os hotéis serão de 4* e de 5*, consoante o local da estadia. Todo o

grupo fica no mesmo hotel.

Preço inclui:

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares, via uma

cidade europeia, para o percurso Lisboa ou Porto/Buenos Aires e regresso;

Voos domésticos: Buenos Aires/Trelew + Trelew/Ushuaia +

Ushuaia/Calafate + Calafate/Buenos Aires;

• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa, na base regular;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em regime de alojamento e

pequeno-almoço;

• Excursão de meio-dia em Buenos Aires;

• Excursão de dia inteiro – Festa Gaúcha - Buenos Aires

• Jantar e show de tango em Buenos Aires, com bebidas incluídas;

• Todas as visitas e entradas conforme itinerário;

• Refeições conforme indicado no itinerário;

• Passeio no “Comboio do Fim do Mundo”; Passeio de barco no Canal

Beagle;

• Safari Náutico para observação do Glaciar Perito Moreno;

• Excursões em base regular, acompanhadas por guias locais que falam

português: visita de Buenos Aires, Punta Tombo (4.º dia), Península Valdes

(5.º dia), Parque Nacional Terra do Fogo (7.º dia);

• Guias e assistência em todos os locais;

• Seguro Multiviagens ;

• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;

• Taxas de aeroporto.

Passaporte obrigatório com mínimo de seis meses de validade

Preço por pessoa em quarto duplo – 3.970€ // Suplemento individual

– 650€

Preço não inclui:

• USD 40 – taxa de pagamento local obrigatório;

• Bebidas às refeições, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços

não mencionados como incluídos.

Inscrições até 28 de Agosto 2009:

– No acto de inscrição pagamento de 25% do valor da viagem, liquidando

os restantes 75% até 30 dias antes da partida.

Contactos do Secretariado:

2T – Organização de Congressos e Traduções, Lda, Rua Simões de

Castro, n.º 170, 2.º, Salas C/D, 3000-387 Coimbra

Telm. Dr.ª Almerinda David:  967 018 081

Telf: 239 704 442

Fax: 239 704 449

E-mail: 2tcongressos@gmail.com

Estamos a organizar uma extensão opcional à Antárctida, que se realizará no final da viagem ou em
substituição de alguns dias já aqui descritos. O facto de esta viagem ter contornos muito especiais
devido ao número de pessoas permitidas, número de noites suficientes, planificação a longo prazo
das poucas empresas que operam este destino, ainda não nos é possível apresentar o programa.

Assim que seja possível avançaremos com todos os dados importantes a saber, para que se possa
reservar, a quem interessar e com a devida antecedência, esta visita única.
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