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editorial

Miller Guerra

Mesmo quando possa ser menos
aparente, a actividade da e na
Ordem é permanentemente incessante (o pleonasmo justifica-se!).
Os colegas que pela primeira vez
integram algum órgão da Ordem, particularmente nos Conselhos Regionais e Disciplinares
e nos Colégios, bem como em alguns Conselhos Consultivos, ficam sempre surpreendidos com
a enorme carga de trabalho, múltiplas iniciativas e infindáveis solicitações. A vida na Ordem não
é um mar de rosas e os espinhos
foram exacerbados pela crise no
país e na saúde.
Por isso mesmo, neste editorial,
opto por dar algumas notas des-

sa actividade, sublinhando desde já que no próximo número da
ROM publicaremos o relatório
do Conselho Nacional de Disciplina do triénio 2011-2013.
- Saliento e saúdo a circunstância
de, nesta ROM, serem publicadas actividades e intervenções
das três Secções Regionais da Ordem, algo que vem acontecendo
cada vez com mais frequência.
Sonho com o dia em que a Revista da Ordem seja verdadeiramente nacional e única, permitindo tornar desnecessários
os Boletins/Revistas regionais, o
que, além de uma significativa
poupança financeira, permitiria
que as actividades regionais fossem do conhecimento nacional

e a Ordem dos Médicos consolidasse um maior espírito de corpo
único.
- A pertinente intervenção da Ordem/Colégios chamando a atenção para as lacunas e para a necessidade de melhorar a preparação do país e dos profissionais
de saúde para o Ébola teve um
grande impacto mediático e um
intenso escrutínio, contribuindo
para o acelerar de decisões essenciais.
Como em outras crises anteriores, mais uma vez se evidenciaram as fragilidades da OMS e a
importância de Portugal assumir
as suas próprias decisões e atitudes, sem ficar à espera que outros o façam.
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A propósito, vale a pena recordar
uma frase inspirada e inspiradora de William Osler: “The best
preparation for tomorrow is to
do today’s work superbly well”.
No próximo número da ROM
publicaremos o parecer do Colégio de Medicina Tropical, que
engloba os pareceres dos Colégios de Saúde Pública e de Doenças Infecciosas. Todos estão disponíveis no Portal da Ordem.
- Finalmente concluiu-se com êxito e total entendimento o diálogo
com o Ministério da Saúde sobre
o novo Decreto-Lei do Internato
Médico. Seguir-se-á a análise do
respectivo Regulamento.
As competências da Ordem dos
Médicos foram integralmente
respeitadas e o enquadramento
jurídico adaptado às realidades
actuais. Por exemplo, a autonomia passará a ser atribuída no
fim da concretização do Ano
Comum, com aproveitamento,
em 2017 entrará em vigor o novo
modelo da Prova Nacional de
Avaliação e Seriação, com nota
mínima, e a média ponderada
do curso de Medicina contará em
20% para a seriação dos candidatos à especialidade.
O clima ameno em que decorreu a negociação vai permitir à
Ordem dos Médicos equacionar
a retoma do normal relacionamento com o Ministério da Saúde, atitude que será analisada
no próximo Conselho Nacional
Executivo.
- Nesta fase, em que se ultima o
mapa de vagas, o trabalho dos
Colégios é exigente e gigantesco.
Os constrangimentos à formação
são cada vez maiores, devido às
fusões, concentrações, encerramentos, entrega de serviços em
outsourcing e à actual pletora de
Internos nos Hospitais, com as
capacidades formativas altamente pressionadas, devido ao exces6 | Outubro| 2014

so do numerus clausus.
A missão dos Colégios é encontrar um equilíbrio entre a capacidade formativa com máxima
Qualidade, a necessidade de
disponibilizar aos portugueses
especialistas suficientes em todas
as especialidades e as naturais
expectativas dos jovens candidatos. É um exercício sensível e difícil, mas que está a ser feito.
Um facto é indesmentível, ninguém entenderia que, havendo
jovens candidatos em excesso,
em algumas especialidades os
portugueses continuassem a
sofrer com a falta crónica de especialistas. A obrigação ética da
Ordem dos Médicos é a de responder e corresponder às necessidades dos doentes.
- A Ordem dos Médicos continua a alertar para o aumento da
emigração médica. A este ritmo
de emigração, apesar de estar a
formar médicos a mais, Portugal continuará a sentir a falta de
médicos, especialmente no interior do país. Os alertas têm sido
dados repetidamente e reproduzidos na comunicação social. É
fundamental que o Governo e a
Sociedade Civil queiram discutir
e resolver este gravíssimo problema. Se queremos médicos, o
trabalho médico não pode continuar a ser desqualificado.
- Na ROM deste mês divulgamos
o programa do XVII Congresso
Nacional de Medicina e do VIII
Congresso Nacional do Médico
Interno.
Já nos disseram que faltam alguns temas no programa. Têm
razão, faltam sempre temas nos
programas dos Congressos, devido à inultrapassável limitação do
tempo. Serão certamente abordados em futuros congressos. Mas
o programa foca questões importantíssimas para o futuro da
medicina portuguesa, pelo que

apelamos à participação de quase todos. É importante a nossa
presença colectiva e a contribuição de cada um para a discussão
dos assuntos em agenda.
- Vai realizar-se o III Simpósio
da AMP. Conforme foi já divulgado, a Acta Médica Portuguesa
deu um salto qualitativo imenso e atingiu uma notoriedade
impressionante sob direcção do
Prof. Rui Tato Marinho, dignificando a Ordem dos Médicos e
contribuindo determinadamente
para o meio científico nacional e
internacional.
Conforme ilustra o programa
que agora se divulga, a presença
neste Simpósio é “obrigatória”!
- Rica em eventos, este número
da ROM convoca-nos a todos
para a uma justa homenagem
ao Dr. Paulo Mendo, agraciado
com a 1ª Distinção de Mérito em
Gestão dos Serviços de Saúde,
atribuída pela Competência em
Gestão dos Serviços de Saúde da
Ordem dos Médicos. A iniciativa
é feliz, a homenagem é merecida
e o programa aliciante.
- Finalmente, com uma oportuna
entrevista ao Prof. Toscano Rico,
recorda-se nesta ROM a segunda
edição do Prémio Miller Guerra,
a atribuir no próximo ano a um
médico da Carreira Hospitalar
cuja vida se paute, ou se tenha
pautado, essencialmente por
honrar a vertente humanista da
Medicina.
Nunca é demais recordar Miller
Guerra, um dos mais prestigiados Bastonários da Ordem dos
Médicos e um dos grandes expoentes científicos, humanistas,
associativos e democráticos da
Medicina portuguesa. Mais uma
vez, presto-lhe a minha sincera e
humilde homenagem usando o
seu nome como título deste eclético editorial.
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Parecer sobre realização de estudo
em doentes de Alzheimer

Tendo em conta o interesse geral da matéria em apreço, publica-se o parecer do CNEDM sobre um
projecto de investigação sobre a eficácia de terapia combinada (farmacológica+Acupunctura/Craneopuntura) no tratamento da Doença de Alzheimer.
O CNEDM da Ordem dos Médicos
apreciou o pedido do Ex.mo Senhor Director Clínico do Hospital
Conde de Ferreira, solicitado para
apreciação do projecto de investigação “Estudo da eficácia da Terapia
Combinada (Terapia convencional Farmacológica+Acupunctura/
Craneopuntura no tratamento da
Doença de Alzheimer”, a realizar
no âmbito da respectiva tese de
mestrado pelo Ex.mo Senhor Doutor ... com cédula profissional … da
Ordem dos Farmacêuticos.
O parecer do CNEDM da Ordem
dos Médicos é emitido de acordo
com o artigo 80º do Código Deontológico dos Médicos que estabelece que “Qualquer investigação de
diagnóstico ou de terapêutica, médica ou cirúrgica, deve revestir -se
de garantias éticas, apoiadas nas
comissões de ética das instituições
de saúde onde se realiza a investigação, e apreciadas, sempre que tal
se justifique, pelo Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas
da Ordem, como instância de recurso”.
No que respeita especificamente
ao projecto de investigação acima
identificado considera o CNEDM:

8 | Outubro| 2014

1 - Dever salientar que a Ordem
dos Médicos não reconhece o
conceito de “Medicina Tradicional Chinesa”, reconhecendo sim
uma competência em Acupunctura Médica, quando realizada por
médicos regularmente inscritos na
Ordem dos Médicos e quando praticada de acordo com os princípios
científicos que regem a licenciatura
em medicina e o processo de diferenciação em especialidades médicas, tal como estão consagradas no
ordenamento jurídico vigente.
2 - Que não consta do projecto qualquer declaração da Ordem dos Farmacêuticos, cujo Estatuto o mestrando está obrigado a cumprir,
por estar inscrito na Ordem dos
Farmacêuticos, esclarecendo, designadamente, se a investigação em
causa se conforma com os deveres
dos Farmacêuticos e o conteúdo de
acto farmacêutico, nos termos dos
artigos 77º, 80º, 81º e 90º do Estatuto
da Ordem dos Farmacêuticos.
3 - Não estão identificadas as funções e deveres da Drª … no âmbito
do estudo proposto, referenciada como estreita colaboradora do
mestrando, se a mesma colaboradora está ou não obrigada ao cum-

primento de deveres éticos e deontológicos especiais e ainda como
são enquadráveis as suas eventuais
funções, nos termos previstos pela
Lei 12/2005, sobre Informação Genética e de Saúde, nomeadamente
no que se refere ao segredo profissional.
4 - Ser impossível compreender, e
muito menos aceitar, que à referida
Drª …, identificada como Psicóloga, seja putativamente atribuída a
função de “Responsável Clínico”.
A ser verdadeira esta afirmação,
estar-se-ia perante uma situação de
gravidade estrema, porque significaria não serem os médicos, regularmente inscritos na Ordem dos
Médicos, os responsáveis clínicos
pelos doentes com Doença de Alzheimer internados no Hospital do
Conde de Ferreira, Neste aspecto
particular relembram-se as especiais responsabilidades que estão
cometidas aos Directores Clínicos
das instituições.
5 - Que o projecto de investigação
subverte a lógica do consentimento
informado ao referir-se, a propósito do recrutamento de pacientes,
que “aos indivíduos que aceitarem
o convite será ainda apresentado

o respectivo modelo de consentimento”. Ora, e muito particularmente em doentes em situação demência, com autonomia decisória
limitada ou mesmo nula, como é o
caso dos doentes objecto do estudo
ora proposto, a questão só poderá
colocar-se forma inversa porque o
tipo de consentimento, a forma da
sua obtenção e o seu conteúdo, só
poderão ser considerados validamente expressos e respeitantes do
princípio da autonomia se adaptados à capacidade concreta de cada
doente (expressa directamente ou
através de representante legal). De
facto, nos planos ético e jurídico, a
participação em ensaios clínicos,
não é realizada, para usar a linguagem do projecto, através de “
convite”, mas somente após a prestação de consentimento informado,
livre e esclarecido.
6 - Não é disponibilizado o modelo
de consentimento informado, nomeadamente no que se refere ao
seu conteúdo e forma de obtenção.
7 - Especialmente grave é a ausência de conformidade com a Lei nº
21/2014, de 16 de Abril, que aprova
a lei de investigação clínica.
O projecto em apreço deve ser considerado, nos termos da Lei acima
referida um estudo clínico com intervenção, conforme alínea q) do
artigo 2º que se cita: “q) ‘Estudo
clinico com intervenção’, qualquer
investigação que preconize uma alteração, influência ou programação
dos cuidados de saúde, dos comportamentos ou dos conhecimentos
dos participantes ou cuidadores,
com a finalidade de descobrir ou
verificar efeitos na saúde, incluindo a exposição a medicamentos, a
utilização de dispositivos médicos,
a execução de técnicas cirúrgicas,
a exposição a radioterapia, a aplicação de produtos cosméticos e de
higiene corporal, a intervenção de
fisioterapia, a intervenção de psicoterapia, o usa de transfusão, a terapia celular, a participação em sessões de educação individual ou em
grupo, a intervenção com regime
alimentar, a intervenção no acesso

ou organização dos cuidados de
saúde ou a intervenção designada
como terapêutica não convencional” (nosso sublinhado).
Ora o projecto não responde específica e formalmente às exigências
decorrentes do artigo 6º da mesma
Lei, relativo às condições mínimas
de protecção dos participantes e
que se cita:
“1 - Sem prejuízo do disposto no
artigo anterior, um estudo clínico
só pode realizar-se se, em relação
ao participante no estudo ou, nos
casos previstos nos artigos 7º e 8º,
ao seu representante, forem cumpridos os seguintes requisitos:
Em entrevista prévia com o investigador, lhe forem explicados, de
modo completo e em linguagem
adequada à sua capacidade de
compreensão, os objectivos, os riscos e os inconvenientes do estudo
clínico, bem como as condições em
que este é realizado;
Na entrevista referida na alínea anterior, for informado do direito que
lhe assiste de, a qualquer momento, se retirar do estudo clinico sem
que tal implique qualquer alteração
nos cuidados de saúde que lhe são,
ou venham a ser prestados;
Estiver assegurado o direito à integridade moral e física do participante, bem como o direito à privacidade e à proteção dos dados
pessoais que lhe dizem respeito, de
harmonia com o respectivo regime
jurídico;
For obtido o consentimento informado nos termos da presente lei;
Existir um seguro que cubra a responsabilidade civil do promotor e
do investigador, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 15º;
Os cuidados de saúde dispensados
e as decisões clinicas tomadas em
relação ao participante forem da
responsabilidade de um profissional de saúde devidamente qualificado para as mesmas;
For designado um contacto, junto
do qual o participante pode obter
informações mais detalhadas;
Não forem concedidos quaisquer
incentivos ou benefícios financei-

ros, sem prejuízo do reembolso das
despesas e do ressarcimento pelos
prejuízos sofridos com a participação no estudo clínico”.
Mas sendo os doentes, alvo da investigação, portadores de Doença
de Alzheimer, e, por isso, impossibilitados de prestar o seu consentimento informado de forma plena,
haverá que atender ao artigo 8º da
Lei nº 21/2014 sobre participantes
maiores incapazes de prestar consentimento informado:
“1 - Sem prejuízo do disposto no
artigo 6º, quando um participante
maior não estiver em condições de
prestar o consentimento informado, a realização do estudo clínico
depende dos requisitos referidos
nos números seguintes.
2 - A realização de estudos clínicos
com maiores que, antes do início
da sua incapacidade, não tenham
dado nem recusado o consentimento informado só é possível quando:
For obtido o consentimento informado do respectivo representante
legal, nos termos do número seguinte, o qual deve reflectir a vontade presumível do participante;
A pessoa incapaz de dar o consentimento informado tiver recebido
informações adequadas à sua capacidade de compreensão sobre o estudo clinico e os respectivos riscos
e benefícios;
c) O investigador ou, se for esse o
caso, o investigador principal considerar a vontade expressa do participante que seja capaz deformar
uma opinião.
3 - O estudo clínico com intervenção só pode ser realizado em participantes maiores incapazes de
prestar consentimento informado
quando:
a) Se verifiquem os requisitos referidos no número anterior;
b) O estudo clínico com intervenção for essencial para validar dados obtidos em estudos clínicos
realizados em pessoas capazes de
dar o consentimento informado
ou através de outros métodos de
investigação e estiver directamente
relacionado com o quadro de periOutubro | 2014 | 9
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go de vida ou de debilidade de que
sofra o participante em causa;
c) O estudo clinico com intervenção, tiver sido concebido para
prevenir a doença ou o mal-estar,
reabilitar, minimizar a dor, o mal-estar, o medo ou qualquer outro
previsível risco relacionado com a
doença e com o grau de sofrimento
desta, devendo o limiar de risco e o
grau de sofrimento serem especificamente fixados e objeto de permanente verificação.
4 - A CEC pode, de forma fundamentada e a título excepcional,
dispensar os requisitos constantes
do nº 2, nos estudos clínicos sem
intervenção.
5 - O estado clínico com intervenção
não pode ser realizado em incapaz
de prestar consentimento informado que se encontre em acolhimento
institucional, nos termos da respectiva legislação, salvo se da não
realização do estudo resultar um
potencial prejuízo ou desvantagem
para o mesmo (sublinhado nosso).
6 - Nas circunstâncias referidas no
número anterior, o consentimento
informado será prestado em articu-

lação com o médico assistente.”
Invoca-se, com particular ênfase, o
número 5 do citado artigo acima
sublinhado.
De facto, a Lei 21/2014 proíbe expressamente a realização de estudos clínicos com intervenção (como
é o caso do estudo proposto), em
doentes incapazes de prestar consentimento informado e em situação de acolhimento institucional
(como será da caso da esmagadora
dos doentes com Doença de Alzheimer internados no Hospital do
Conde de Ferreira) excepto quando
da não realização do estudo resulte
um potencial prejuízo ou desvantagem para os mesmos. Ora não existe qualquer evidência ou prova que
a não realização de acupunctura
constitua um prejuízo ou uma desvantagem para doentes com Doença de Alzheimer.
Aduz-se, como prova adicional, a
revisão sistemática sobre os efeitos
da acupunctura na doença de Alzheimer publicada no International
Journal of Clinical Practice, nº 63,
de 2009, intitulado “Acunpuncture
for Alzheimer’s disease: a systema-

tic review” da autoria de Lee, Shin
e Ernst, respetivamente do Instituto Coreano de Medicina Oriental
da Coreia do Sul, da Escola Médica de Medicina Complementar da
Universidade de Exeter do Reino
Unido e do Departamento de Medicina Oriental de Reabilitação da
Universidade de Busan da Coreia
do Sul, que concluem pela ausência
de efectividade da acupunctura na
Doença de Alzheimer.
Atendendo ao exposto, o CNEDM
considera que a realização do projecto de investigação “Estudo da
eficácia da Terapia Combinada (Terapia convencional Farmacológica
+ Acupunctura/Craneopuntura) no
tratamento da Doença de Alzheimer” não deverá ser autorizada e
que a sua execução poderá constituir crime contra-ordenacional sujeito a coima, nos termos previstos
na Lei 21/2014 de 16 de Abril.
O Coordenador do CNEDM da Ordem dos Médicos,
Miguel Leão
Porto, 10 de Julho de 2014

Responsabilidade médica
e consentimento informado
O Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem a seguinte oferta
formativa com interesse para médicos para o ano lectivo 2014/2015:
• 10.º Curso Breve de Pós-graduação em Responsabilidade Médica (Outubro/Novembro de 2014);
• 10.º Curso Breve de Pós-graduação em Consentimento Informado (Novembro/Dezembro de 2014);
Documentos a enviar:
• Curriculum vitae abreviado;
• Certificado de habilitações;
• Foto tipo passe;
• Cópia do B.I., C.C. ou Passaporte;
• Cópia do boletim de vacinas;
• Envio da ficha de inscrição;
• Comprovativo de pagamento da inscrição (envio de cheque em nome do Centro de Direito Biomédico ou
transferência bancária).
Todos os cursos decorrerão na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. As inscrições já se encontram abertas. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de
Coimbra: 239 821 043 | cdb@fd.uc.pt | www.centrodedireitobiomedico.org
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Comunicação de ofertas ao Infarmed

Foi publicado no dia 6 de Outubro o Despacho nº12284/2014 do Ministério da Saúde que
determina a aplicação de um novo valor a partir do qual é exigível a respectiva comunicação à
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) de objectos de valor
insignificante mas relevantes para a prática da medicina ou da farmácia. Pela sua relevância
reproduzimos aqui o teor desse despacho: Despacho n.º 12284/2014 - O n.º 3 do artigo
158.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, republicado pelo Decreto -Lei nº
20/2013, de 14 de fevereiro, confere ao Ministro da Saúde a faculdade de definir o que se
entende por objetos de valor insignificante e relevantes para a prática da medicina ou da farmácia, para os efeitos da exceção do n.º 1 do mesmo artigo.

Os n.ºs 5 e 6 do artigo 159.º do
mesmo diploma, na sua redação
atual, vieram consagrar a obrigação de comunicação ao INFARMED — Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., de subsídios, patrocínios,
subvenções ou quaisquer outros
valores, bens ou direitos avaliáveis em dinheiro no âmbito de
atividades de promoção e publicidade de medicamentos.
Sendo relevante assegurar que as
exigências adicionais de transparência definidas são adequadas e
proporcionais ao fim pretendido,
importa regulamentar objetivamente o montante do benefício a
partir do qual é exigível a respetiva comunicação ao INFARMED
— Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P.. Importa ainda atualizar o
referido montante de acordo com

a prática europeia, visando a harmonização de procedimentos por
parte das entidades destinatárias
em conformidade com o enquadramento atual europeu.
Assim, usando da faculdade que
me confere o n.º 3 do artigo 158.º
do Decreto -Lei n.º 176/2006, de
30 de agosto, republicado pelo
Decreto –Lei n.º 20/2013, de 14 de
fevereiro, determino o seguinte:
1 – Para os efeitos do n.º 1 do artigo
158.º do Decreto -Lei n.º 176/2006,
de 30 de agosto, na sua redação
atual, os objetos de valor insignificante e relevantes para a prática
da medicina ou da farmácia, cujo
custo de aquisição pelo titular de
uma autorização de introdução
no mercado, ou empresa responsável pela informação ou pela
promoção de um medicamento
ou pelo distribuidor por grosso,
não ultrapasse os 60 euros.

2 – O valor definido no número
anterior é também o valor mínimo a partir do qual são obrigatórias as comunicações ao INFARMED nos termos dos números 5
e 6 do artigo 159.º do Decreto -Lei
n.º 176/2006, de 30 de agosto, na
sua redação atual.
3 – É revogado o Despacho n.º
4138/2013, de 20 de março.
4 – O presente despacho produz
efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
30 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

Nota da redacção: toda a legislação relevante para os médicos
é diariamente publicada no site
nacional na área respectiva.
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Protecção de dados (?)

Dados de médicos foram usurpados e colocados online, doentes foram convidados a comentar o atendimento clínico, médicos convidados a publicitar-se divulgando que doenças já curaram… Das queixas
por esse absurdo e abuso por tratamento ilegítimo de dados pessoais, a CNPD - Comissão Nacional
de Proteção de Dados deliberou que a disponibilização dos dados deve cessar de imediato. O único
problema é que os dados estão num domínio registado na Roménia, num site alojado na Alemanha…
Há alguns meses a Ordem dos
Médicos contestou a criação de
um site que permite aos utentes
avaliar o atendimento e prestação
dos clínicos e que permite aos médicos anunciarem as doenças que
já curaram (!) e responder online
a perguntas de doentes. Além de a
origem do site não ter sido determinada, vários médicos queixaram-se
à Ordem por o seu nome ter sido
colocado online sem consentimento e sem que lhes fosse permitido
o direito de resposta perante algum comentário que pudesse ser
publicado a seu propósito. A OM
e vários médicos que se sentiram
lesados pelo uso abusivo e não autorizado dos seus dados pessoais,
apresentaram queixa à Comissão

Nacional de Proteção de Dados.
Um dos médicos que avançou com
uma queixa para a CNPD no primeiro semestre de 2014 - a título
pessoal por ter visto o seu nome
numa lista sem que tivesse anuído
a tal inclusão -, recebendo a resposta no dia 15 de Outubro, fez a
gentileza de nos dar conhecimento
da mesma. Reproduzimos o que
a resposta continha de relevante:
“Exmº Senhor Dr…: Relativamente à questão que suscitou, sobre o
tratamento ilegítimo dos seus dados pessoais no sítio www.bommedico.pt, situação que originou o
processo n.º…/2014, foi solicitada
a colaboração das autoridades de
proteção de dados da Roménia e
da Bavaria, na Alemanha, uma vez

que o responsável pelo domínio
está sedeado em Bucareste e o web
hosting está na Alemanha. A CNPD
deliberou que a disponibilização
dos dados na Internet deve cessar
de imediato, aguardando agora
que as autoridades congéneres daqueles países executem a decisão.
A Comissão dar-lhe-á informações
sobre a situação do pedido de colaboração logo que obtida resposta.”
Tendo em conta a localização do
registo do domínio e do alojamento referidas na resposta (Roménia
e Alemanha, respectivamente), o
médico continuará à espera – por
tempo indeterminado – que os seus
dados sejam, de facto, protegidos
pois, para já, continuam online.

Regulamento e admissão ao exame
de titulação em Medicina Intensiva
Os candidatos que preencham os requisitos previstos no documento orientador de formação em
Medicina Intensiva (que se encontra disponível no site nacional da OM em: https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=6a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5&id=1bb91f73e9d31ea2
830a5e73ce3ed328) podem solicitar até ao dia 31 de Janeiro de 2015, a sua admissão a exame mediante requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. As provas
irão decorrer em local e data a designar atempadamente pelo presidente do Júri, após verificação
da admissibilidade dos candidatos.
Informa-se ainda que foi publicado no site, na área reservada à subespecialidade de Medicina Intensiva, o novo regulamento do exame de titulação.
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Publicações em destaque no site da OM

Destacamos a publicação de diversos documentos – nomeadamente na área dos Colégios
da Especialidade, órgãos consultivos do CNE, legislação, etc. – no site nacional da Ordem dos
Médicos (www.ordemdosmedicos.pt), convidando à sua leitura integral.

Foram publicados no site, na área
dos respectivos Colégios da Especialidade, os seguintes documentos: na área de Doenças Infecciosas, Medicina Tropical e Saúde
Pública divulgámos os pareceres
desses Colégios da Especialidade
sobre o risco de o ébola chegar a
Portugal e a preparação do país
(em termos alargados de Saúde
Pública) para enfrentar a doença.
Do Colégio de Saúde Pública foram ainda inseridos os critérios
para determinação de idoneidade
e capacidade formativa a serviços
formadores no internato médico.
Do Colégio de Cirurgia Pediátrica
divulgou-se a grelha de avaliação
final do internato da especialidade; Foram publicadas na área
reservada aos três Colégios em
causa, as recomendações de consenso para a prática de Cirurgia
Pediátrica acordadas pelas direcções dos Colégios de Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral e Anestesiologia que foram aprovadas em
Conselho Nacional Executivo; Nas
áreas de Radiologia e Neurorradiologia publicámos o Manual
de Boas Práticas Clínicas sobre o
exercício da Telerradiologia proposto pelas Direcções desses dois
Colégios.
Em Medicina Geral e Familiar e

Medicina Física e Reabilitação divulgámos o comunicado conjunto
sobre circular nº 21/2014 sobre a
referenciação para ambulatório
de Medicina Física e de Reabilitação pela Medicina Geral e Familiar realizada com base num Sistema de Classificação de Doentes, a
qual coloca questões do ponto de
vista ético, deontológico e cientifico e mereceu desses colégios uma
posição conjunta que se encontra
divulgada nas respectivas áreas
do site nacional, juntamente com
as minutas a apresentar pelos médicos de Medicina Geral e Familiar
às hierarquias sobre a classificação
de doentes para ambulatório de
Medicina Física e de Reabilitação.
Nesse documento, tal como em
comunicado anterior publicado
na edição de Setembro, para salvaguardar a qualidade dos serviços
de MFR prestados aos utentes e,
simultaneamente, cumprir as regras ético-deontológicas que obrigam os Médicos a só atuarem no
âmbito dos seus conhecimentos e
preparação, o Colégio de Medicina Geral e Familiar exorta a que todos os MF expressem a sua escusa
formal no desempenho das diretivas incluídas na circular em causa.
Foi igualmente publicado, na área
de MFR, o comunicado conjunto

da direcção do Colégio de Medicina Física e Reabilitação, da direcção da Sociedade Portuguesa
de MFR, da direcção da Associação Portuguesa de MFR e de um
grupo de médicos fisiatras com
responsabilidades académicas e
institucionais que se reuniram na
Ordem dos Médicos a 5 de Setembro de 2014 para uma reflexão
aprofundada e tomada de posição
conjunta sobre a Circular da ACSS
nº 21/2014 que define o Sistema de
Classificação de Doentes (SCD)
para ambulatório de Medicina Física e de Reabilitação.
Por ter sido devidamente homologada pelo CNE, foi igualmente
publicada a norma complementar n.º 1/2011 sobre formação em
Uroginecologia, do Colégio da
Especialidade de Ginecologia
e Obstetrícia em que se recomenda um Programa de Formação Básica em Uroginecologia,
a seguir durante o Internato
Complementar, que contempla
a aquisição de conhecimentos
de índole teórico-prática e prática, com referência ao número
de actos cirúrgicos a praticar
ou observar. O documento estabelece ainda os requisitos para
o reconhecimento de exercício
com aptidão em Uroginecolo-
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gia, para médicos especialistas
em Ginecologia /Obstetrícia.
Na respectiva área do Conselho
Nacional de Ética e Deontologias
Médicas publicámos o parecer,
homologado em CNE, referente
à confidencialidade de registos
médicos em que esse órgão consultivo refere que “é da competência dos médicos definir a que tipo
de informação clínica podem ter
acesso os profissionais de saúde
não médicos; os graus de restrição
e acesso devem ser preferencialmente definidos em abstracto e

objecto de regulamentação escrita;
nos casos eventualmente conflituantes os médicos envolvidos devem obter dos respectivos doentes, declaração de consentimento
informado, onde conste quais os
elementos do respectivo processo
clínico que podem ser revelados
a profissionais não médicos bem
como os elementos de acesso restrito a médicos”. Refere ainda o
CNEDM que “os mesmos princípios devem ser aplicados aos
outros técnicos, designadamente
àqueles que se encontram envol-

vidos na utilização de meios de
diagnóstico ou terapêutica”.
Outras áreas do site nacional em
que são feitas importantes actualizações diárias são a legislação relevante para os médicos e a bolsa
de emprego onde são divulgadas
diversas ofertas de emprego para
médicos quer a nível nacional quer
internacional.
Todos estes documentos devem
ser consultados, na sua versão integral, no site nacional em:
www.ordemdosmedicos.pt

Concursos com obrigatoriedade
de permanência por 3 anos

Na sequência de uma informação pedida ao departamento jurídico, publica-se este resumo
pela sua relevância, alertando os colegas para o facto de, em alguns concursos, ser aplicada a
regra de obrigatoriedade de permanência durante três anos, sob pena de impedimento – durante 2 anos – de trabalhar para o SNS, caso haja lugar a rescisão antecipada.
Em determinados concursos “…se, por alguma razão, tiver que rescindir contrato nos três primeiros anos, fica
o médico impedido de voltar a ser contratado por qualquer entidade do Serviço Nacional de Saúde durante o
período de dois anos, contados da data da cessação do contrato. É uma medida recente (de 1 de Janeiro de 2014),
que não é aplicada em todos os concursos mas que visa fixar os médicos nas zonas do país em que alegadamente
existe uma carência de meios humanos. Porventura ciente de que este tipo de medidas não encoraja a fixação dos
médicos, o Governo apresentou na proposta de Orçamento de Estado para 2015 o seguinte aditamento ao Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde:
“Artigo 22.º-D
Incentivos à mobilidade geográfica em zonas carenciadas
1 - Aos trabalhadores médicos com contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou a contratar, mediante vínculo de emprego público ou privado, com serviço ou estabelecimento integrado no Serviço Nacional de Saúde
situado em zona geográfica qualificada, por despacho dos membros dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, da Administração Pública e da saúde, como zona carenciada, podem ser atribuídos incentivos,
com a natureza de suplemento remuneratório ou de carácter não pecuniário.
2 - Os termos e condições de atribuição dos incentivos referidos no número anterior, são fixados por decreto-lei”.
Aparentemente, mesmo os médicos já contratados poderão vir a receber incentivos.
Certo é que, hoje, a regra é precisamente: se, por qualquer razão, tiver que cessar o contrato, fica impedido de ser
contratado por qualquer entidade do SNS por um período de 2 anos.”

Condições do exercício da medicina
A Ordem dos Médicos assinou no primeiro semestre deste ano um protocolo com o ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa para a cooperação na realização de um trabalho de tratamento estatístico,
análise científica e divulgação dos resultados de um inquérito - a enviar pela OM – a respeito das
condições do exercício da medicina em Portugal. O trabalho será a desenvolvido por parte do CIES
(centro de investigação do ISCTE), por Tiago Correia, professor auxiliar convidado da Escola de
Sociologia e Políticas Públicas, como parte integrante do seu programa de trabalhos de pós-doutoramento.omo regra, não devam ser recomendados nesse contexto.
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Parecer sobre substituição
de medicamentos por biossimilares

Publicamos em seguida o parecer da Direcção do Colégio de Farmacologia Clínica sobre
Substituição de medicamentos por Biossimilares, o qual foi homologado em reunião do Conselho Nacional Executivo de 26 de Setembro.

1. A informação científica actualmente disponível não permite garantir a intermutabilidade de qualquer
medicamento biológico, independentemente de ser o original ou o biossimilar. A justificação está relacionada com a segurança e a eficácia, dado que a equivalência entre os originais não está estabelecida, e que
relativamente aos biossimilares, nem os limites de equivalência, nem a definição de “similar” em si são claras. Estas particularidades dos produtos biofarmacêuticos podem condicionar a resposta clínica, incluindo
a ocorrência de efeitos adversos, os quais podem ser particularmente graves se a substituição ocorrer sem
o conhecimento do médico prescritor. Deste modo, relevamos que substituição automática pode afetar a
farmacovigilância, ao omitir a identificação da marca ou fabricante dos produtos biofarmacêuticos.
O tratamento iniciado com um medicamento biológico deve, por conseguinte, ser continuado com o mesmo biofarmacêutico.
Vários países, como a França, os Países Baixos, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Suécia, por exemplo, adotaram legislação que proíbe a substituição automática de produtos biológicos. (Huub Schellekens.
Biosimilar therapeutics—what do we need to consider? NDT Plus 2009; 2 (Suppl 1): i27–i36; Zuñiga L,
Calvo B. Regulatory aspects of biosimilars in Europe. Trends in Biotechnology 2009; 27:385-7).
2. No que concerne ao tratamento dos doentes “naïves” com um biossimilar recomenda- se a adopção de
medidas adequadas tendo em consideração que se trata de um novo produto biológico que poderá apresentar diferenças clínicas na eficácia e segurança relativamente ao biofarmacêutico original.
O desconhecimento do real benefício/risco dos biossimilares em doentes com patologias em que não tenham sido estudados justifica que, como regra, não devam ser recomendados nesse contexto.

Práticas publicitárias de prestadores de cuidados de saúde
A Entidade Reguladora da Saúde elaborou uma recomendação relativa a práticas publicitárias de
prestadores de cuidados de saúde, a qual visa garantir que toda e qualquer mensagem publicitária
alusiva a serviços de saúde, veiculada no contacto com um qualquer potencial utente, e independentemente do seu formato ou meio de divulgação, obedeça aos princípios da licitude, veracidade e
transparência, para a defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes. Esta recomendação, que
esteve aberta a audição pública e contou com diversos contributos, nomeadamente da Ordem dos
Médicos, pode ser consultada no site da ERS (www.ers.pt)
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Conselho Disciplinar

Manuel Rodrigues e Rodrigues
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Norte (CDRNorte)

Erro de perito médico?

Publicamos a proposta de arquivamento de um processo em que se sugeria erro dos médicos
que intervieram como peritos no âmbito de um processo de doenças profissionais por alegada
contradição da respectiva decisão com o diagnóstico de outros clínicos. O CDRNorte explica
a natureza pericial da deliberação e conclui pela ausência de factos que impusessem decisão
diferente da tomada pelos peritos em causa.
Proposta de arquivamento
1. O presente processo foi instaurado na sequência do recebimento
de um ofício de … que deu entrada neste Conselho Disciplinar em
… , que capeava uma exposição do
Exmo. Senhor … .
2. Nos termos da referida participação, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, vem sugerido erro dos médicos que intervieram como Peritos no âmbito do
processo de doenças profissionais
que correu termos pelo … de …
, sob o nº … , por alegada contradição da respectiva decisão com o
diagnóstico de outros clínicos.
3. A participação vinha instruída
com os documentos constantes de
fls. dos autos, os quais aqui igualmente se dão por reproduzidos.
4. Em resposta a solicitação deste Conselho Disciplinar, e com
vista à instrução do processo, foram ainda junta pelo Participante
documentação suplementar, que
acompanhou os seus requerimentos de … , o que tudo aqui se dá
por reproduzido.
5. Ainda com vista à instrução do
processo foi remetido um ofício
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ao Exmo. Presidente do Colégio
da Especialidade de … da Ordem
dos Médicos, com pedido de Parecer fundamentado sobre a questão
de saber «se a assistência prestada ao
doente foi adequada e/ou antes indicia
e/ou consubstancia negligência ou má
prática».
6. Em resposta, o Colégio da Especialidade emitiu o Parecer que se
transcreve:
«(…) após análise dos elementos de
ordem clínica e relatórios médicos que
acompanham o processo disciplinar nº
… é opinião da Direcção do Colégio
de … que não se detectaram quaisquer
factos que indiciem a prática de negligência ou má prática clínica no atendimento médico do doente Sr. … .»
7. Cumpre apreciar e decidir.
8. Cabia aos médicos Participados, enquanto Peritos, avaliarem,
no contexto do processo judicial, o
estado clínico do doente e as possíveis causas da patologia invocada
e que suportou o pedido.
9. A deliberação em causa tem natureza pericial com o fim específico
de verificação de eventual patologia e respectiva causa, pelo que a
constatação de uma qualquer

doença só por si não é bastante
para indiciar qualquer erro na conclusão da Peritagem, atento aquele
seu fim específico.
10. Os elementos clínicos disponíveis não permitem questionar a
avaliação feita pelos Peritos, antes
são consentâneos com a mesma,
pelo que não se vislumbra qualquer facto que se lhes impusesse
decisão diferente da tomada.
11. No caso, como já se expendeu,
não ressalta qualquer elemento e/
ou dado clínico que sugira erro dos
Participados na decisão tomada o
que, de resto, foi corroborado pelo
Colégio da Especialidade, a cujo
Parecer se adere.
12. Assim, sem necessidade de
mais considerações, inexiste crítica
a tecer à actuação dos médicos Peritos visados e, como tal, concluímos como não integrado qualquer
ilícito disciplinar.
Em face do exposto, proponho o
arquivamento do presente processo.
Porto, … de … de …
O Relator, Dr. Manuel Rodrigues
e Rodrigues

actualidade

Saúde nos Açores:

desorganização origina conflitos
A visita do presidente da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, aos Açores terminou na ilha de
São Miguel, nos dias 18 e 19 de Junho, onde foram visitados o Hospital do Divino Espírito Santo de
Ponta Delgada EPE e diversas unidades dos cuidados de saúde primários dessa ilha. A visita a São
Miguel incluiu um encontro com os médicos da ilha e uma reunião com a Direcção do Conselho
Médico na Sede da Ordem dos Médicos, onde inaugurou uma exposição de fotografia.

Reunião com a administração do Hospital do Divino Espírito Santo

A visita ao Hospital do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada,
na ilha de São Miguel, começou
com uma reunião com o Conselho de Administração (CA) onde
o sistema de financiamento hospitalar foi focado. “O financiamento com base na produção é
uma falácia”, afirmou José Manuel Silva, bastonário da OM, explicando que esse sistema por se
basear no valor atribuído a uma
linha de produção não tem apli-

cação na área da saúde onde não
existem linhas de produção: “o
que acontece é que acabam por
existir actos subvalorizados e
outros sobrevalorizados”, o que
introduz erros nos dados estatísticos, referiu, exemplificando
com o caso do Hospital do litoral
alentejano que foi considerado o
melhor quanto a doenças genitais masculinas mas nem sequer
tem um serviço de Urologia (!),
pois tem apenas um colega des-

Jorge Santos e Correia da Cunha
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Gracinda Brasil

sa especialidade. “Há muitas
formas de manipular as estatísticas. Só as podemos ter em consideração se forem auditadas”. O
presidente do CA, o economista
Fernando Mesquita, explicou
que o modelo de financiamento
aplicado não está directamente
ligado à prestação mas é, antes,
baseado no histórico do último
ano e acrescentou que existem
dificuldades por causa de “dívidas acumuladas por falta de
financiamento público ou por
excesso de recurso ao financiamento bancário”. Segundo o presidente do CA, o maior problema
do Hospital de São Miguel são as
listas de espera cirúrgicas: “esse
é o principal problema porque
têm aumentado constantemente
por falta de anestesistas, além
da falta de financiamento”. O
bastonário da OM, referindo-se a
algumas manipulações administrativas que têm sido usadas em
unidades hospitalares para induzir uma falsa redução das listas
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Gabinete de Cirurgia: Rita Castro, interna de 1º ano de Cirurgia Geral e Ana Bicho,
interna do ano comum

de espera, defendeu que também “as listas de espera deviam
ser auditadas”. Algo crítico das
opções quanto à dimensão dos
hospitais que foram construídos
nas ilhas, Fernando Mesquita
define como “inadmissível” que
não haja dinheiro para tratar os
doentes, quando existem verbas
desperdiçadas ou mal aplicadas
(“felizmente não vão construir
no Hospital da Horta tudo o que
foi inicialmente planeado”…).
Sobre a falta de anestesiologistas, José Manuel Silva foi claro:
“se continuarmos a fazer o mau
planeamento que tem sido feito,
vamos continuar a formar médicos a mais mas continuaremos,
simultaneamente, a ter falta de
médicos! Temos problemas organizacionais e falta de capacidade para fixar os médicos em
zonas periféricas como os Açores
e a Madeira. (…) Temos que ter
medidas de discriminação positiva”. Da parte do CA foi explicado que têm sido tomadas al-

gumas medidas, como a criação
de um subsídio por três anos em
contratos com obrigatoriedade
de permanência por cinco anos.
Ainda assim, como a carência se
mantém, conclui-se que têm que
ser estudadas outras medidas.
José Manuel Silva acrescentou a
esta reflexão o facto de, perante
os cortes orçamentais na saúde, “o financiamento hospitalar
obrigar à redução de actos médicos e consumo de material clínico”, sendo, portanto, por vezes,
a questão da falta de anestesiologistas “usada como desculpa”.
Uma situação que, segundo o
CA, não se verifica no Hospital
de Ponta Delgada pois, apesar
do contrato programa formal, o
financiamento não está, na prática, a ser feito com base na produção. “Não há um modelo de financiamento perfeito mas o rigor
da gestão em função das necessidades do doente é essencial”, referiu José Manuel Silva, frisando
que “se compararmos os custos

entre instituições, devemos analisar a razão das diferenças” e
defendeu um modelo de financiamento por histórico, sempre
com base numa gestão rigorosa,
e, quando possível, com determinação do custo real de cada acto.
Usando o exemplo dos doentes
com Hepatite C e a obstinação injustificável do Ministro da Saúde
quanto a essa questão, o bastonário da OM concluiu: “não tratar
é criminoso”. Em Ponta Delgada,
segundo foi referido por elementos do CA, existem 33 doentes a
fazer terapêutica tripla e, aparentemente, nas outras ilhas não
haverá ninguém em tratamento.
A delegação da OM que acompanhou o bastonário nesta visita incluía representantes locais (Maria Amália Carrapa e João José
Esteves, ambos da Mesa da Assembleia Distrital; e Jorge Santos,
presidente do Conselho Distrital
do Conselho Médico da Região
Autónoma dos Açores) e regionais (Jaime Mendes, presidente
do Conselho Regional do Sul, e
Correia da Cunha, presidente da
Mesa da Assembleia Regional do
CRS).

“Falta uma urgência
interna”
A visita à unidade hospitalar,
inaugurada em 2000, começou
pela urgência, onde a delegação
da Ordem dos Médicos foi acompanhada pela internista Gracinda Brasil, directora desse serviço.
No SO, que tem 11 camas, todos
os doentes são monitorizados
com telemetria. Existe uma unidade de cuidados intensivos mas
não de intermédios. Perante a
estatística que nos foi referida de
que 50% dos utentes na urgência
são classificados como “verdes”,
José Manuel Silva não hesitou:

“as pessoas vão onde são bem
atendidas e não há educação
que mude isso. Enquanto muitos doentes não tiverem médico
de família atribuído, essa situação não vai mudar”, concluiu.
Correia da Cunha, presidente da
Mesa da Assembleia Regional do
CRS, acrescentou a sua análise
quanto à especialidade de MGF:
“quando a carreira foi criada era
muito apelativa e os melhores
alunos iam para a especialidade
de MGF. Mas, nos últimos anos,
não tem sido assim: as vagas
que sobram são precisamente de
MGF”… A directora do serviço
de urgência referiu que em 2013
tiveram 102 mil episódios de urgência para uma população de
150 mil habitantes e que o serviço dá resposta a uma média de,
mais ou menos, 400 doentes por
dia (“o serviço é pequeno mas o
volume de doentes é grande”).
Para fazer face à falta de recursos
humanos, os doentes classificados como verdes e azuis são muitas vezes vistos por “tarefeiros”.
A equipa da urgência nocturna
foi reforçada desde Janeiro e passou a ter 4 elementos, com Cirurgia em presença física 24 horas
por dia e Ortopedia, uns dias até
às 24 horas, outros de prevenção. Relativamente aos médicos

contratados através de empresas, Gracinda Brasil explica que
desde há alguns meses tem um
grupo estável pois aconteceu no
passado ter que recusar colegas
por demonstrarem desconhecimento quanto ao tratamento de
patologias simples. Foi referido
que alguns internos que queriam
trabalhar na urgência, viram os
seus pedidos recusados, “mesmo
sendo importante para a sua formação”.
Gracinda Brasil explicou que não
há espaço para cumprir a lei dos
acompanhantes e, consequentemente, “na ausência de condições, a lei não é aplicável”. A sua
prioridade é o direito à privacidade e dignidade dos doentes
e não dos acompanhantes. José
Manuel Silva realçou que, desde que existam condições físicas
para a sua presença, os acompanhantes até podem ser uma ajuda por vigiarem os doentes.
Na urgência pediátrica – que
está excessivamente próxima da
urgência geral o que pode trazer
dificuldades no caso de um episódio psicótico – é referido que
“falta colaboração, aprendizagem e serenidade entre serviços”.
Mas, independentemente disso,
houve melhorias pois antes juntavam-se crianças e adultos no

João José Esteves, Maria Amália Carrapa, Correia da Cunha e Jaime Mendes
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Reunião com os colegas de Medicina Intensiva

Anuschka Langner e Ana Magro

atendimento urgente e, actualmente, existem duas urgências
separadas. Segunda a directora
do serviço de urgência, uma falha importante é o facto de não
existir uma urgência interna.
“Quem está de prevenção é que
responde às intercorrências das
enfermarias e qualquer problema telefonam a quem está de
prevenção; estamos a falar de
mais de mil chamadas às enfermarias por ano”, num hospital
que possui 390 camas.

Profissionais
desmotivados reclamam
pela sua dignidade
Dionísio Maia, director da Unidade de Cuidados Intensivos,
explicou que a sua é a primeira
unidade do país “sem papéis”
mas que, em contrapartida, faz
falta rever os equipamentos que
têm 12 anos. “É uma unidade
polivalente, gostamos de evoluir. Temos cirurgia, cirurgia
vascular, politrauma, damos
resposta em cuidados intensivos”. Apesar desse gosto em
evoluir e do empenho profissional, os colegas sentem algum
desalento perante os obstáculos
que se mantém: “por falta de
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Dionísio Maia, Jorge Santos e Manuela Henriques

Serviço de Medicina Intensiva

contratualização de 8 enfermeiros, têm adiado a implementação do projecto de Unidade
de Cuidados Intermédios”. No
serviço existem 3 internistas e 3
intensivistas, colegas que participam nas comissões hospitalares e, apesar de não serem uma
equipa de urgência interna,
“são chamados para tudo”…
Também neste serviço, a questão da formação foi referida
como essencial: “se só em Lisboa, Porto ou Coimbra há idoneidade total para a formação
de intensivistas, o que acontece

é que os colegas são deslocados
durante 2 anos…” Outra área
em que os colegas sentem falta de apoio é na formação de
formadores e apelaram a um
papel mais activo da Ordem
nessas matérias. José Manuel
Silva explicou que em termos
orçamentais a OM não consegue fazer esse tipo de formação
e frisou que a instituição nada
tem a ver com os cursos Euract.
O bastonário referiu ainda aos
colegas as dificuldades em aumentar capacidades formativas
numa fase em que, por causa

Maria Amália Carrapa e Conceição Soares, directora do Serviço de Anestesiologia

António Correia Silva Melo,
Cirurgia Geral

Luís Amaral e Maria Inês Leite, cirurgiões gerais

dos cortes orçamentais, estão a
fundir-se serviços e a destruir
outros. Humberto Costa, director do Internato Médico, referiu
ser apologista de um aumento
das quotas da OM para permitir aumentar o orçamento para
este tipo de actividades formativas. O responsável pelo Internato falou sobre o acompanhamento dos jovens médicos
e foi secundado nos elogios à
formação que se faz no hospital por vários médicos internos
que também acompanhavam a
visita. Ainda assim, Humberto
Costa alerta: “os internos têm
um excelente acompanhamento
e julgo mesmo que este hospital
pode servir de modelo; contudo, sente-se uma degradação
no último ano e meio e não é
só por razões económicas. São
questões de dignidade! Pede-se
muito rigor mas não se retribui
com o mesmo rigor. Sente-se
a desorganização e os profissionais estão mais desmotivados e quando reclamam é mais
pela sua dignidade do que por
razões monetárias”. O médico

Abel Alves reforçou esta ideia:
“O que não é aceite pelos médicos é o desrespeito pelas suas
funções”. “Não se pode tratar
com dignidade se não somos
tratados com dignidade”, ouvimos de outro colega.

Aumento das listas
de espera cirúrgica
Algumas medidas como a retirada de pequena cirurgia dos
cuidados de saúde primários,
“sem que verificasse qual a capacidade de resposta hospitalar
para essas situações”, têm originado dificuldades no Serviço
de Cirurgia, onde nos foi referida a dificuldade de resposta de
Anestesiologia, que tem muitas
solicitações, desde o bloco de
partos a exames de diagnóstico.
Tem acontecido o cancelamento de muitas salas. “A lista de
espera está a crescer e temos
restrições de tempos definidas
na secretaria. O problema é que
no meio das listas de espera podem estar casos graves. E nem

sequer se avisam os doentes do
que está a acontecer”. Foi referido que um colega foi para a reforma mas que estaria disposto
a continuar a trabalhar mas que
não foi aceite por razões financeiras. Neste serviço o problema da fixação de médicos não
tem a ver com a formação de
especialistas no continente: “temos vários internos e em Anestesiologia há dois. Quase todos
os anos temos tido jovens especialistas em formação mas não
conseguimos que se fixem na
região: ainda o ano passado terminaram 3 novos especialistas
mas… foram para outras paragens!” José Manuel Silva voltou
a frisar que “em Portugal não
há falta de médicos, há má organização” e, em resposta a um
colega, relembrou que é essencial que os colegas mais jovens
treinem amplamente em modelos (“não é aceitável que treinem nos doentes”) e explicou
que o ano comum vai manter-se
e que o programa de Cirurgia
Geral está em revisão. Os colegas do Hospital de São Miguel
explicaram que têm simuladores construídos por internos
dos serviços para o treino, por
exemplo, da destreza das mãos
na cirurgia laparoscópica. Jorge
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(Des)organização e planeamento

Ana Maria Ventura

Médica de MGF
a tempo inteiro
na urgência
Ana Maria Ventura escolheu a
especialidade de Medicina Geral e Familiar por ser o tipo de
medicina que mais a motivava.
No entanto, a colega trabalha
a tempo inteiro na urgência do
Hospital de Ponta Delgada: “a
carreira é muito desrespeitada e
isso desmotivou-me… (…) Fiz
concurso para o Centro de Saúde e fui colocada; na sequência
dessa colocação, ainda sem sequer ter visto um contrato, telefonou-me uma administrativa a
informar o dia em que deveria
começar a trabalhar. O anúncio
para essa vaga referia incentivos mas, afinal, não havia nenhuns… Fiquei pelo hospital.”

Santos, presidente do Conselho
Distrital do Conselho Médico
da Região Autónoma dos Açores, recordou a existência de
um centro de simulações na Madeira, e demonstrou alguma estranheza com a falta de articulação e de procura de projectos
conjuntos que resolvam as situações. Nesse mesmo sentido,
mas centrando-se nos Açores,
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O jovem neurologista Leandro Valdemar considera que a saúde em
Portugal, de um modo geral, está a passar por uma fase preocupante,
nomeadamente devido aos erros de gestão e planeamento. “Estou a
tentar desenvolver uma unidade de neurofisiologia clínica mas com
os cortes orçamentais é quase impossível. Avariou o aparelho de electromiografia e foi mandado para o Porto. Neste momento, estamos
dependentes de haver espaço para a unidade e para os aparelhos. E,
enquanto se descuida o hospital - que precisa crescer para outras áreas
funcionais -, vão construir um centro de saúde novo com 60 consultórios e um centro de radiologia mesmo aqui
ao lado…” De referir
que em Angra do Heroísmo já existem instalações de Radioterapia - que nunca funcionaram - e que agora se
pretende fazer a instalação desse serviço em
Leandro Valdemar
São Miguel…

José Lopes, neurologista, João Vasconcelos,
director do Serviço de Neurologia e Jorge Santos

um colega referiu: “não funcionamos como um arquipélago.
Por exemplo: podia haver uma
equipa especializada que se
deslocava entre ilhas e melhorava os cuidados prestados. Em
vez disso, parece que andamos
de costas voltadas e com multiplicação de recursos. Temos
3 hospitais e nenhum plano interhospitalar”…
Os últimos serviços que visitámos foram os de Medicina. Recentemente a visita do Colégio

atribuiu idoneidade parcial a
este serviço. Um dos colegas,
João Vasconcelos, explicou a
mesma situação que já tinha
sido relatada na Terceira: “costumávamos ter um plano anual
de deslocações. Agora queriam
que fizéssemos a deslocação
às ilhas sem subsídio, como se
fosse o nosso trabalho normal.
Então e quando, por exemplo
numa ida ao Faial, não podemos regressar a nossa casa à
noite?!” Jorge Santos reforçou

Internos: ficar ou partir?
Medicina Interna tem 9 médicos
internos. Desses, Mariela Rodrigues, interna de 5º ano, é uma
das que refere que gostava de
ficar nos Açores, mas… “A perspectiva de sair do país é aliciante
embora tenha receio que, se sair,
por exemplo, para melhorar os
meus conhecimentos depois não
possa voltar. Se por um lado gosto muito do meu país e quero cá
Reunião com médicos internos
ficar, por outro receio que as condições contratuais e as perspectivas de progressão na carreira
que me possam propor não sejam suficientes para me manter”.
Mesmo nesta fase de formação,
Mariela Rodrigues explica que já
sente algum desânimo pela falta
de incentivos: “na questão das
bolsas, com os cortes e o seu efeito retroactivo, apanhámos ‘um
balde de água fria’. As formações
Carolina Ponte e Joana Carreiro
Mariela Rodrigues
são importantes para nos valorizarmos mas também são obrigatórias em termos de currículo final e 3.500 euros em formações, num ano, é uma despesa muito grande”.
Joana Carreiro, interna do ano comum, complementa: “é injusto a alteração das regras das bolsas ‘a meio
do jogo’”. Carolina Ponte, outra interna do ano comum, queixa-se da incerteza – “ainda não sei para onde
vou em 2015, há muita indefinição”. Uma parte do desalento destas jovens colegas prende-se com o facto
de, retroactivamente, terem passado a taxar as bolsas em sede de IRS o que implicou devoluções na ordem
dos 40%.
a ideia de que os médicos dos
Açores não se vão conformar
com estas medidas: “não pretendemos discutir o preço mas
exigimos uma solução!”, caso

contrário quem sofre é a população que fica mais desprotegida sem essas visitas de algumas especialidades. No serviço,
com 14 internistas, fala-se da

Rui Fontes, da Unidade de Saúde de Lagoa, e Carlos Estrela,
coordenador da Unidade de Saúde dos Arrifes

necessidade de “estruturar e
planear” para que estes médicos, daqui a 4 anos, continuem
a prestar cuidados de excelência.

O médico Pedro Paulo trabalha num gabinete
demasiado pequeno, degradado onde estava
demasiado calor
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CSP em São Miguel:
falta de médicos
A delegação da OM visitou a
Unidade de Saúde da Matriz, situada num prédio antigo, onde foi
recebida pelo médico Rui Fontes
que fez um breve enquadramento referindo que a população não
tem capacidade económica para
recorrer ao sistema de saúde privado e que a região tem taxas de
desemprego muito elevadas. Por
isso mesmo, o Concelho de Ponta
Delgada tem 4 dentistas que fazem também saúde escolar, com
rastreio a todas as crianças do 1º
ano do 1º ciclo. Cerca de 30% da
população não tem médico de família. Carlos Estrela, coordenador
da Unidade de Saúde dos Arrifes,
que também acompanhou a visita, referiu ter uma lista de 1800
utentes com a qual “faz o possível” pois ainda tem que orientar e
acompanhar um IAC, um interno
da especialidade e 2 estudantes.
Este colega tem ainda 9 extensões
a seu cargo, entre as quais a das
Sete Cidades que fica a mais de
30 km. Para agravar, o programa
informático apresenta as mesmas
dificuldades que temos visto um
pouco por todo o país: “Às nove
da manhã bloqueia mas, mesmo
quando funciona, não permite retirar estatísticas, razão pela qual tive
que fazer um ficheiro de excel para
manter actualizadas as estatísticas
dos doentes”, isto para não falar
do problema crónico que parece
ser a falta de qualquer ligação da
informática dos CSP aos hospitais.
“Temos muita falta de médicos na
Unidade e há cerca de 17 internos
de MGF em formação. (…) Não
precisamos de importar médicos,
o que precisamos é de abrir vagas e
ter condições para os nossos médicos internos”. Rui Fontes também
é orientador. Diz que assumiu
essa função “por acaso, quando
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José Carvalho conversa com o presidente da OM, José Manuel Silva

Diana Freitas, interna de 4º ano de MGF, Vanessa Aguiar, IAC, e April Machado,
interna de 3º ano de MGF

Maria João Carreiro, Jaime Mendes e José Manuel Silva em reunião no Centro de
Saúde de Vila Franca do Campo

um interno ficou sem orientador;
mas, actualmente, sinto-me muito
motivado para a função formativa”. Existem reuniões mensais de
orientadores e consideram os internos muito importantes. A este
propósito, alguns colegas comentam o investimento que se fez em
estruturas e concluem: “um bom
investimento na formação e nas
pessoas é muito mais importante
do que estruturas”…
Já na Unidade de Saúde de Capelas, a OM é recebida pelo especia-

lista José Carvalho que é orientador de vários médicos internos.
A questão das bolsas preocupa-o:
“Tínhamos acordos com o norte e
com o sul mas agora nenhum funciona. Neste momento não temos
como garantir a formação a não
ser às prestações…” Algumas das
suas internas, com quem falámos,
manifestaram o gosto e interesse
em permanecer na região. Sobre os
seus internatos foi-nos explicado
que, a partir do segundo ano, começam a fazer consultas e que po-

Eduardo Amorim e João José Esteves

A área de fisioterapia do CS tem internamento

Apesar de existirem condições físicas e estruturais, deixou de haver SAP em Vila
Franca do Campo

dem fazer videogravação das mesmas para posterior análise e estudo. Em Capelas, o centro de saúde
vai sofrer obras e será criado mais
um gabinete e haverá espaço para
acolher mais um interno. “Desde
que os internos sejam de anos diferentes, podemos ter mais”, explica José Carvalho, o que é desejável
pois “para termos mais médicos
a solução é formando novos especialistas. É essencial investir no
internato. (…) As minhas internas
são boas técnicas quanto à medicina e pessoas muito dedicadas que
sabem o que querem e lutam por
isso”. A falta de médicos é aqui tão
sentida como na anterior unidade:
“não é possível fazer tudo: ver os
doentes da lista, fazer consulta
aberta para os doentes sem médico de família, etc. Assim prejudico os meus doentes pois quando
estou a dar consulta aberta, não

posso fazer o seu seguimento”.
Acresce que também houve cortes
nos pagamentos das deslocações
dos médicos: “agora posso ser colocado em qualquer concelho sem
que me seja paga a deslocação”.
Embora o médico Rui Fontes considere que a tutela está sensível à
necessidade de dar um médico de
família a todos os habitantes, José
Carvalho desabafa: “já ouço essa
conversa há 25 anos…” E, conforme foi referido por Carlos Estrela,
a situação vai agravar-se dentro de
cinco anos quando vários colegas
se reformarem por terem atingido
36 anos de serviço.

Dificuldades
de coordenação
com enfermeiro de família
No Centro de Saúde de Vila Fran-

ca do Campo os colegas parecem
estar de acordo que não se justifica a manutenção de um SAP 24h
a não ser no caso de Povoação
porque aí não há uma alternativa
de assistência rápida (as restantes
localidades são, na opinião dos
colegas, servidas em tempo útil
com a SIV que, desde que começou a funcionar, “reduziu a quase
zero o número de emergências”).
Questionados por José Manuel
Silva sobre que estudos foram
feitos, explicam que o projecto
inclui estatísticas e consultas de
opinião diversas e que a dúvida
será “apenas” se o hospital poderá dar resposta às situações que
deixam de ser atendidas nos SAP
que encerram. Vila Franca, Ribeira
Grande e Nordeste: todos tinham
internamento e todos os SAP vão
fechar… João José Esteves, da
Mesa da Assembleia Distrital do
Conselho Médico dos Açores,
explicou que a pior situação será
fechar Ribeira Grande onde com
38 mil habitantes há mais de cem
atendimentos urgentes por dia, o
que, no entender de José Manuel
Silva, já justificaria a existência de
um serviço de urgência básica. O
bastonário da OM considera que
não se está a aprender com os erros pois esta solução irá “piorar
a qualidade assistencial e tornar
a saúde mais cara para a região
porque os doentes vão estar a ocupar camas hospitalares que são,
por definição, mais caras e que se
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Felipe Ventura, director do
CS da Ribeira Grande

tornarão insuficientes”, tal como
aconteceu no continente com o encerramento de camas nos hospitais concelhios que depois transitaram para hospitais centrais onde
as camas não são suficientes para
os doentes agudos, além de serem
muito mais caras. Neste CS a médica mais nova é a directora, Maria João Carreiro, com 58 anos; Se
recordarmos que este ano duas colegas foram para a reforma e que
aqui não existem internos em formação, percebe-se facilmente que
a situação de falta de especialistas
em MGF vai piorar. Questionada
sobre a figura do enfermeiro de família, Maria João Carreiro diz que
em teoria é uma boa ideia mas o
problema é que na prática não resulta porque o enfermeiro não tem
o mesmo grupo de famílias que o
médico com quem trabalha porque definiram as suas listas geograficamente. “Se as listas fossem
coincidentes seria um trabalho
de equipa complementar, eficiente e interessante mas como está é
muito difícil de coordenar porque
a minha lista está a ser trabalhada
com 4 enfermeiros diferentes!”
Alguns colegas consideram que a
elaboração de listas dos enfermeiros de família por área geográfica,
mais do que uma rentabilização
das deslocações, representa uma
tentativa de forçar autonomias desadequadas às funções desses pro26 | Outubro| 2014

Mário Tavares, interno de 3º ano de MGF, e Graça Eleutério, interna de 4º ano de MGF

fissionais. De uma forma geral, todos os presentes concordam que o
trabalho em equipa é mais proveitoso e apenas expressam apreensão quanto à forma como a figura
do enfermeiro de família está a ser
implementada na prática.
O CS de Vila Franca do Campo
tem fisiatra e uma área de fisioterapia com internamento, raio-X,
mais de 20 enfermeiros e 4 gabinetes de enfermagem, 5 gabinetes
médicos ocupados por cinco clínicos, medicina dentária, assistente
social, terapia da fala e enfermarias
com 20 camas das quais apenas 12
estão activas - “porque não havia

necessidade de mais”. Agora vão
ser implementados, à semelhança
de outros locais, cuidados continuados como rede independente,
situação que traz alguma preocupação ao bastonário da OM por
podermos estar, potencialmente,
a assistir à desestruturação do que
já existia, sendo certo que “nos
cuidados continuados não haverá,
por exemplo, capacidade de resposta para uma pneumonia da comunidade e ao levarmos o doente
para o hospital estaremos a expô-lo a bactérias multirresistentes”.
Uma área em que os Açores são
um modelo a seguir, é a medicina

Tentativas de taskshifting
As tentativas de taskshifting também têm acontecido nesta ilha, com
casos, por exemplo, de tentativas de pôr enfermeiros a fazer a renovação de receituário de doentes crónicos, mas esse é um assunto em que
José Manuel Silva não deixa margem para dúvidas: “não aceitamos o
taskshifting. Essa é uma das razões que nos levou a apoiar a greve e já
ficou definido, por exemplo, que o enfermeiro de família continuará a
ser coordenado por um médico”, mas recordou situações inaceitáveis
que encontrámos nos Açores como administrativos que não atendem
o telefone aos médicos, médicos que têm que fazer trabalho administrativo de actualização de dados, etc. Outro exemplo de taskshifting
que nos foi referido prende-se com a realização de citologias, por enfermeiros, em doentes sem médico de família… “Os enfermeiros querem ser médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. etc.”
Jaime Mendes, o presidente do Conselho Regional do Sul da OM, lembrou os colegas que a Ordem, além dos representantes locais, estará
sempre disponível para responder a todas as questões e que nenhum
contacto ficará sem resposta.

dentária, e José Manuel Silva não
hesitou em referir que o continente
devia seguir o exemplo.
No Centro de Saúde da Ribeira
Grande os representantes da OM
foram recebidos pela administradora, Teresa Brito, e pelo director
do CS, Felipe Ventura, que explicou que a unidade tem internamento com 56 camas, mas só 44
activas, na sua maior parte com
doentes referenciados pelo hospital para fisioterapia. Como o SAP
também ia fechar em Julho deste
ano estava prevista a passagem a
cuidados continuados, tal como
nas outras unidades de saúde.
Felipe Ventura explicou algumas
das implicações do encerramento
do SAP, nomeadamente o facto
de não se poder manter o internamento se, depois das 24h, não houver médico. Apesar da opinião de
vários colegas ser que, se tudo funcionar devidamente, o SAP não
fará falta, José Manuel Silva recordou que estes são factores que
contribuem para a desertificação
do interior porque as populações
sentem-se desprotegidas e voltou
a questionar os colegas se tinha
sido feito algum estudo que tivesse medido o impacto quer para a
população quer para a capacidade
de resposta do hospital… Da falta
de resposta, concluímos que não
houve qualquer estudo desse tipo.
Outra situação preocupante, e que
foi referida por João José Esteves
do Conselho Médico dos Açores,
é que haverá doentes que neste
momento estão a ocupar as camas do CS mas que pelos critérios dos cuidados continuados
terão que sair, como será eventualmente o caso dos doentes de
ortopedia em recuperação… De
realçar que a medida de encerramento do SAP foi anunciada
precisamente no decorrer desta
visita, no dia 19 de Junho, para se
tornar efectiva em Julho.

Conferência de imprensa

O encontro com os médicos dos Açores terminou na Sede da Ordem
dos Médicos em São Miguel onde teve lugar uma conferência de
imprensa que resumiu esta visita de vários dias e onde foi realçada
a desmotivação dos profissionais e a preocupação, natural, com o
futuro, preocupação essa que é agravada pela falta de abertura da
tutela e administrações para o diálogo com os profissionais.
Dos cuidados de saúde primários referiu-se a falta de coordenação
que prejudica a prestação de cuidados, os problemas originados pela
não correspondência entre a lista do enfermeiro de família e a do
médico de família, situação que tem que ser revista para benefício da
eficiência do sistema e dos açorianos. A realidade da emigração médica foi igualmente focada, por se tornar particularmente inaceitável
quando estamos numa região do país onde há falta de especialistas e
não estão a ser criados os apoios suficientes para fixar os médicos necessários. O encerramento dos SAP, amplamente debatido nas unidades visitadas, foi apontado por José Manuel Silva como “um erro
tremendo” pelas razões já anteriormente referidas. “Os açorianos e o
Serviço Regional de Saúde estão a ser prejudicados: criando a ficção
de que uma viatura com um enfermeiro e um bombeiro substitui um
atendimento médico…”
José Manuel Silva recordou o crescimento das listas de espera cirúrgicas e apelou a um investimento num plano de combate a essas listas e nos sistemas informáticos pois o facto de não haver circulação
de informação, nomeadamente no que se refere a exames complementares de diagnóstico, implica maiores gastos.
A existência de instalações de Radioterapia sem uso, em Angra, e a
intenção de construir outra instalação com a mesma finalidade em
Ponta Delgada foi igualmente questionada e criticada pelo bastonário da Ordem dos Médicos por ser uma medida de “má gestão
e de desaproveitamento de recursos por critérios políticos mal explicados”. A organização hospitalar foi, aliás, um dos pontos mais
focados nesta conferência de imprensa. “É inaceitável que não se
organizem devidamente os três grandes hospitais do arquipélago”
para rentabilizar recursos e melhorar o atendimento às populações.
Outro foco essencial são as necessárias medidas de discriminação
positiva quer para atrair internos, numa primeira fase, quer para os
fixar já após a especialização. José Manuel Silva deixou um “apelo
à Secretaria para que dê o máximo apoio à formação dos internos”.
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Carlos Cortes, Ana Cristina Rama, João Ataíde e João Nunes da Costa

Fórum Envelhecimento Ativo e Saudável
– razão, conceito, transformação

O Fórum Envelhecimento Ativo
e Saudável “Inovar é Viver, Olhares”, realizou-se nos dias 20 e 21
de setembro na Figueira da Foz,
no Centro de Artes e Espetáculos
(CAE) e encerrou, em si, um contributo, das Ordens Profissionais
- nomeadamente da Ordem dos
Médicos que aí se fez representar
na comissão organizadora, através
de Hernâni Caniço, e no plenário,
também pelo presidente da Secção
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos, Carlos Cortes.
O apoio da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, do seu presidente João Ataíde e do seu staff técnico, foi essencial para o sucesso do
evento multiprofissional, multidisciplinar e multicultural, constituindo um panegírico da temática,
da concertação de ciência e arte e
da conciliação de objetivos para as
pessoas mais velhas.

Razões e substância

Consideraram-se como razões
para a organização do Fórum pelas ordens profissionais em conjunto com a sociedade civil, o facto
de as Ordens serem Organizações
Não Governamentais para qualificação, desenvolvimento profissional contínuo, gestão do exercício e
desempenho técnico, mas também
agentes de serviço público, mesmo
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se liberal, serem elites em capacidade, rigor, competência e valor,
mas não em arrogância, pedantismo ou promoção da subserviência,
e serem parceiros das estruturas
organizadas da comunidade, a
quem se destina o seu trabalho, e
onde se encontra saber, experiência e recursos.
A polivalência do programa abrangeu a sua designação e conteúdo
(Inovar é viver, olhares), o debate
sobre as pessoas mais velhas (estatuto e função, saúde e vida, criar
é viver, canto sem idade), o envolvimento das estruturas comunitárias, e a abordagem da ciência, pedagogia e promoção dos estilos de
vida saudável.
Da reflexão sobre este o tema,
pretende-se que as conclusões que
daí decorreram “possam servir de
base à definição e estabelecimento
de projetos e programas de boas-práticas inovadoras no domínio
do Envelhecimento Ativo e Saudável”, manifestou Ana Cristina
Ribeiro Rama (Ordem dos Farmacêuticos), Presidente do Fórum
Regional do Centro das Ordens
Profissionais.
O tema adquire relevância face
à criação, em 2013, do consórcio
Ageing@Coimbra, conforme se
discrimina.
Em meados de 2012, a Comissão

Europeia, através da Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável, lançou
convite público à manifestação de
interesses conducente à admissão
de novos parceiros. Neste contexto, a Universidade de Coimbra,
através da Faculdade de Medicina
e da Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), apresentou compromissos de implementação de programas de intervenção
no domínio do envelhecimento.
Este programa serviu de substrato à apresentação da candidatura
da região de Coimbra (e de modo
mais abrangente da Região Centro
de Portugal) a Região Europeia de
Referência para o Envelhecimento
Ativo e Saudável (projeto Ageing@
Coimbra), tendo o estatuto sido
atribuído a 1 de Julho de 2013 na
cerimónia Reference Sites Star
Award em Bruxelas.
A região centro tornou-se assim a
única região portuguesa com esta
distinção e uma das 32 regiões europeias atualmente existentes.

Conceitos e polivalência

Desta forma, a escolha do tema central das atividades do Fórum para
2014 foi quase imediata automática:
o envelhecimento ativo e saudável.
A transversalidade do tema exige
uma reflexão aprofundada com

o contributo de profissionais das
mais diversas áreas, dos responsáveis políticos e da sociedade civil.
Assim, a 20 de setembro, o Centro
de Artes e Espetáculos (CAE) da
Figueira da Foz acolheu, durante
o dia, diversas personalidades convidadas a refletir sobre “o envelhecimento ativo e saudável”.
Seguiu-se a realização da feira solidária “Criar é viver” no foyer do
CAE, inaugurada pelo presidente
da câmara da Figueira da Foz, João
Ataíde, onde instituições de solidariedade social dessa cidade expuseram os seus trabalhos, elucidativos da mais-valia das pessoas
mais velhas, suas artes e ofícios, em
convergência com a motivação dos
participantes pelo espírito de proximidade.
À noite, o grande auditório do
CAE acolheu a atuação do Grupo
Coral David de Sousa e do Coro
das Pequenas Vozes da Figueira
da Foz, no espetáculo “Canto sem
idade”, que perpassou como ideia,
ação, abraço.
A ideia que a solidariedade intergeracional é possível e útil, e a
felicidade não é fútil. A ação, com
todas as forças, de valorizar, respeitar, cuidar as pessoas mais velhas, como promoção de direitos
humanos, ter dedicação e carinho
por quem precisa, ser alegria para
todos. O abraço, da ciência, da cultura, das artes, do lazer a todos que
fazem deste encontro um espaço
sem desencontro, um lugar para
criar, a vida que é viva.
No segundo dia de atividades, 21
de Setembro, foram muitos, mais
de uma centena de pessoas de todas as idades e gerações, os que
participaram numa caminhada ao
longo da Marginal da Figueira da
Foz, precedida de intervenção da
Escola do Riso e seguida de aula
de Tai-chi. O exercício físico, o convívio, a atitude foram paradigmas
da saúde e bem-estar.

Conclusões do Fórum
Envelhecimento Activo e
Saudável e mudança

Os painéis tiveram a moderação
de Armindo Carolino (Ordem dos
Advogados) e António Cunha (Ordem dos Economistas), de manhã,
e de Fernando Ramos (Ordem dos
Farmacêuticos) e Hernâni Caniço
(Ordem dos Médicos), à tarde.
No painel 1, “A Idade, Estatuto e
Função”, Catarina Seco Martins
(Instituto Superior de Economia
e Gestão da Universidade de Lisboa), a propósito do projeto “Tarde
demais para empreender?”, referiu
que em 2050 mais de 40% da população portuguesa terá mais de
60 anos, tornando Portugal o 2.º
país mais envelhecido do mundo.
O objetivo da reforma não pode
ser o fim da atividade profissional,
e o empreendedorismo pode ser
encarado como uma ponte entre o
regime de trabalho a tempo inteiro
e a passagem à reforma, evitando
perda de capital humano e social.
Verifica-se que os empreendedores mais velhos preferem adquirir
empresas existentes, em vez de
começar do zero, o que isto também denota que a propensão ao
crescimento diminui com a idade,
o que e tem implicações ao nível
económico.
Henrique Testa Vicente (Instituto
Miguel Torga), abordando a “A
Família, o Género e a Rede Social”,
apontou que as redes sociais dos
cidadãos com mais de 65 anos são
mais centradas nos familiares, e
menos em amizades, embora neste
aspeto os homens tenham maiores
relações sociais do que as mulheres.
Estas redes familiares de elevada
proximidade física e emocional são
muito pouco abertas ao exterior, o
que beneficia a entreajuda e solidariedade entre os membros da rede.
No futuro, teremos de ter em atenção que o menor número de filhos

das gerações atuais pesará negativamente nas vantagens que as
atuais redes sociais dos idosos proporcionam. Haverá que encontrar
alternativas para este problema,
pois os idosos sem rede social familiar sofrem mais de isolamento
e faltas de apoio. Os idosos são recetores mas também dadores, em
reciprocidade e satisfação.
João Carlos Loureiro (Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra) em “Os Direitos Humanos e o Idoso”, considerou que o
direito à reforma é um direito do
cidadão, constante de vários enquadramentos jurídicos.
Historicamente, o sistema de reformas foi criado para maiores de 70
anos, quando a esperança média
de vida era muito inferior.
Atualmente os 67 anos são os novos 65. O aumento da idade da reforma é inevitável, e eventualmente será necessário efetuar alguns
cortes em reformas já atribuídas.
De forma original, João Loureiro
propôs que o Centro de Artes e
Espetáculos da Figueira da Foz se
transformasse em Centro de Artes
do Envelhecimento.
No painel 2, “Saúde e Vida”, Manuel Villaverde Cabral (Instituto
do Envelhecimento da Universidade de Lisboa), dissertando sobre “Envelhecimento ativo: pragmática, ideologia e biopolítica”,
afirmou que a adoção de práticas
associadas às recomendações do

Hernâni Caniço e Lúcia Santos da Comissão Organizadora, Anabela Mascarenhas
(Ordem dos Farmaceuticos) e António
Tavares (Ordem dos Engenheiros)
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“envelhecimento ativo” por parte
dos seniores portugueses (50+) é
claramente minoritária.
Há uma predisposição favorável
ao “envelhecimento ativo” por
parte do segmento sénior mais jovem (50-64 anos), nomeadamente
no que respeita a cerca de metade
dos inquiridos profissionalmente
ativos, que revelam uma atitude
prospetiva favorável ao “envelhecimento ativo”, tanto no sentido
do adiamento da idade da reforma
como do trabalho após a reforma.
Sendo o emprego, o domínio em
que o desempenho dos seniores
portugueses é comparativamente
melhor à escala europeia, existe
uma dimensão fundamental da
ideologia do “envelhecimento
ativo”, cuja evolução permanece pouco definida, em virtude da
própria conjuntura económica e
financeira.
Há um carácter ideológico nas práticas do envelhecimento ativo, que
deveria relevar a noção de partilha
e distribuição, e poderia ser beneficiado pela criação de secretaria
de estado da terceira idade.
Manuel Teixeira Veríssimo (Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra), em “A Promoção da Saúde o Idoso”, identificou
o envelhecimento como uma conquista do homem e da sociedade,
mas também um desafio, quer
para os profissionais que trabalham no âmbito da promoção do
envelhecimento ativo e saudável,
quer para as instituições e profissionais que lidam com os idosos,
quer ainda para as famílias, que
têm que de se adaptar a assimilar
mais uma geração.
O envelhecimento pode ser contrariado. Entre as medidas que contrariam o envelhecimento estão a
atividade física regular, a nutrição
equilibrada, a evitação da exposição a tóxicos, o equilíbrio social, a
manutenção da atividade psíquica
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e a prevenção das doenças, em resposta holística.
Os objetivos da promoção da saúde no idoso são aumentar a expectativa de uma vida saudável, manter a autonomia e a independência,
evitar ou adiar o aparecimento de
doenças crónicas e ensinar a lidar
com as limitações inerentes ao envelhecimento.
Francisco Allen Gomes (Psiquiatra, sexólogo), em “A sexualidade
das pessoas idosas”, indicou que
a expressão da sexualidade ao
longo do processo de envelhecimento depende da interação de
fatores biológicos, psicológicos e
socio-culturais e, nesta perspetiva,
o envelhecimento é um fenómeno
bio-psico-social.
O tipo de expressão sexual na idade avançada reflete a interação entre o corpo, o espírito e o contexto
social, havendo o direito à sexualidade e à escolha.
Todos os estudos realizados até à
data são unânimes ao constatar
que, com a idade, há declínio progressivo, em homens e mulheres,
mas os estudos mostram igualmente que, mesmo nas idades
mais avançadas, ainda há um grupo significativo de homens e mulheres sexualmente ativos.
Mas será que se pode esperar uma
esperança de vida sexual ativa que
acompanhe a esperança média de
vida? Depende da presença de três
condições: bom estado de saúde
física e mental, existência de um
relacionamento íntimo e ambiente
sócio-cultural favorável.
Com estes três fatores presentes, uma vida sexual ativa
terá a duração de uma vida.
Margarida Pedroso de Lima (Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de
Coimbra), em “A Educação e o
Idoso”, anuíu que, face ao envelhecimento, não conhecemos quais os
nossos limites: um estilo de vida

saudável, para diminuir a probabilidade de condições patológicas;
evitar as soluções simplistas, dada
a considerável heterogeneidade,
direção e diversidade de formas
de envelhecer; aumentar a nossa
reserva pessoal através da educação, da motivação, do aumento
das nossas redes sociais; fomentar
ambientes e contextos proativos e
desenvolvimentistas; e aceitar que
a vida não é só um jogo onde podemos ganhar.
Envelhecimento ativo e melhores
práticas na otimização de oportunidades, nomeadamente reduzindo e eliminando barreiras, substituir “envelhecer” por “viver”, são
soluções da educação como ferramenta da desmistificação.

O futuro das pessoas
mais velhas

De facto, debateu-se o futuro das
pessoas mais velhas em estatuto
e função, saúde e vida, estímulo e
criatividade, artes sem idade, com
o envolvimento intenso e qualitativo das estruturas comunitárias,
incluindo a Universidade Sénior
da Figueira da Foz, e fez-se a abordagem da ciência e da pedagogia,
além da promoção dos estilos de
vida saudável.
O Fórum Regional do Centro das
Ordens Profissionais, com a excelência do trabalho de Lúcia Santos
e Ana Cristina Rama da Ordem
dos Farmacêuticos e de João Nunes da Costa da Ordem dos Advogados, e a colaboração assumida e
prestimosa da Ordem dos Médicos, contribuiu assim para o futuro
das pessoas mais velhas, assim seja
também entendido por responsáveis políticos, cidadãos organizados, famílias e cuidadores.
(texto de Sónia Morgado e Hernâni Caniço)
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Carlos Cortes, Presidente da SRCOM

OM preocupada com degradação da formação

I Encontro de Comissões de Internos
da Região Centro

O Internato Médico foi o principal tema do encontro que decorreu a 4 de outubro na Secção
Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Tratou-se do I Encontro de Comissões de Internos
da Região Centro, organizado pelo Gabinete de Formação Médica da SRCOM que conseguiu
mobilizar e juntar representantes de todas as Comissões de Internos da região, num encontro em
que a preocupação com a qualidade da formação foi transversal a todos os presentes, internos e
dirigentes da Ordem dos Médicos.
O encontro, que teve lugar na
Sala Miguel Torga, contou com a
presença do presidente da Secção
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos (SRCOM), Carlos Cortes, bem como dos representantes
do Gabinete de Formação Médica
da SRCOM, Luís Trindade e Filipe Pinheiro. Juntamente com as
comissões de internos, estes elementos da OM debateram o papel
da Ordem dos Médicos na defesa
do Internato Médico e reflectiram
sobre o presente e o futuro da formação pós-graduada. A preocupação com a qualidade (ou perda
da mesma) da formação foi transversal a todos os presentes e ficou
bem patente nas palavras de Carlos Cortes: “os recursos humanos
dos hospitais estão envelhecidos
e isso é uma preocupação, a nível

dos recursos humanos disponíveis
nos internamentos e nas consultas
mas também com um impacto negativo importante na constituição
das equipas de urgência”, sublinhou.
O que a Ordem dos Médicos pretende é que sejam dadas melhores
condições de formação aos médicos internos. “A presença de internos nos hospitais contribui para
uma maior dinamização dos mesmos e ajuda, em muitos casos, para
o aumento do nível de exigência
dos próprios serviços. A presença
de médicos internos constitui uma
mais-valia importante para o serviço e é nessa perspetiva que deverá ser visto o Internato Médico,
não como o fardo para o hospital”.
Foi também focada a importância
de preservar o objetivo da coloca-

ção de médicos internos nos hospitais e centros de saúde: “o papel
das instituições de saúde é formar
os especialistas que o país precisa,
estas devem resistir à tentação de
usar os médicos internos como
mão-de-obra barata e disponível
para colmatar falhas nas escalas de
urgência ou outras insuficiências
em recursos humanos que devem
ser corrigidas com contratação de
médicos especialistas. Em muitos
casos essa má prática prejudica a
formação específica do interno.”
Numa breve análise que fez ao
passado, presente e futuro do Internato Médico, o presidente da
SRCOM realçou que “em 2006
havia muito mais vagas que licenciados em medicina” e, gradualmente, com o passar dos anos,
começaram a sobrar menos vagas
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no internato médico, facto que se
deve a dois principais fenómenos:
por um lado há cada vez mais licenciados em medicina e, por outro lado, fruto da reorganização
de várias unidades hospitalares
(fusões, concentração e centralização de serviços) existe uma dificuldade crescente em manter ou
aumentar a capacidade formativa
por parte dos hospitais.
Desta forma, muitos vêem-se sem
opções de futuro em Portugal e
decidem emigrar. Só na SRCOM

foram recebidos 271 pedidos de
médicos para irem para o estrangeiro, “31 dos quais conseguimos
apurar que emigraram efetivamente mas ainda aguardamos a
confirmação dos restantes”.
Por todos estes motivos, Carlos
Cortes desafiou todos os membros
das Comissões de Internos a continuarem a apostar e a acreditar: “O
esforço da Ordem dos Médicos,
do Conselho Nacional do Médico
Interno e dos próprios internos,
através das Comissões de Internos

e do seu envolvimento pessoal,
são essenciais para travar a degradação das condições da formação
médica nos hospitais e centros de
saúde” - preocupações igualmente
relevantes no contexto do Conselho Nacional da Pós-graduação,
órgão consultivo do CNE, coordenado por Carlos Cortes e do qual
fazem parte igualmente os membros do Gabinete de Formação
Médica da SRCOM que estiveram
presentes neste encontro - Filipe
Pinheiro e Luís Trindade.

agenda

III Simpósio Acta Médica Portuguesa
22 de Novembro em Lisboa

Informações: www.actamedicaportuguesa.com

XVII Congresso Nacional de Medicina
VIII Congresso Nacional do Médico Interno
25 a 27 de Novembro em Lisboa

Informações: congresso2014@omsul.pt | 215 917 500

15º Congresso do Núcleo de Estudos da Doença
Vascular Cerebral da SPMI
28 e 29 de Novembro em Lisboa

Informações: www.spmi.pt/nucleos/nedvc | Cristina@spmi.pt

Congresso sobre Responsabilidade Médica
em Portugal - 2015
16 e 17 de Janeiro em Coimbra

Informações:
http://www.centrodedireitobiomedico.org/congresso-sobre-responsabilidade-médica-em-portugal
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Jaime Mendes, Presidente do CRS

Entrega de medalhas de 25 anos da SRS

“Boas práticas em benefício dos doentes”
Na cerimónia de entrega de medalhas aos médicos com 25 anos de registo na Ordem, o presidente do Conselho Regional do Sul (CRS) advertiu que há hoje “um conjunto importante de
princípios a defender, do qual o primeiro é o das boas práticas em benefício dos doentes”.
Jaime Teixeira Mendes referia-se aos desafios mais importantes que os médicos enfrentam
nos tempos de hoje e exortou os
seus colegas a defender os mais
importantes princípios dentro
da Ordem, dizendo: "E para que
seja possível fazê-lo a Ordem
precisa de todos os médicos,
particularmente dos da vossa
geração, que estão numa fase da
carreira pujante”.
A cerimónia decorreu no dia 19
de setembro no Salão de Festas
da Ordem dos Médicos, em Lisboa, e antes da entrega das medalhas o presidente do CRS falou aos seus colegas, recordando
a importância que a geração que
hoje está nos 50 anos teve para
o desenvolvimento do SNS e os
problemas que hoje enfrenta.
Jaime Teixeira Mendes começou
por recordar: "Recebem hoje as
merecidas medalhas os médicos que se inscreveram há 25
anos na Ordem. Foi portanto em

1989, final dos anos 80, período
que em Portugal está associado
ao que o primeiro-ministro da
altura (agora Presidente da República) designava como "democracia de sucesso", um país
que investia em autoestradas e
pontes, celebrado por sindicatos
financeiros e mercados, os milhões que recebia todos os dias a
fundo perdido fruto da recente
adesão à Comunidade Económica Europeia, como se chamava ao tempo. Percentagem
elevada destes milhões entrava
nos bolsos dos que montavam o
negócio das obras públicas e da
fraude generalizada da formação profissional, provada várias
vezes em tribunal e em diversas
circunstâncias”.
Naquela altura, segundo o dirigente, assistia-se a “um cenário
que comportava também a edificação de hospitais, muitas vezes
a escassas dezenas de quilómetros uns dos outros, para orgu-

lho de populações mal informadas, de autarcas que se pretendiam eternizar no poder local e
de governos que não faziam um
planeamento sério das necessidades em saúde”.
A medicina de há 25 anos praticava-se num ambiente de “consolidação do Serviço Nacional
de Saúde, muitas vezes, e bem,
apoiado na pequena medicina
privada”.
“Na generalidade, os médicos
eram profissionais que dispunham das suas competências de
acordo com os princípios da medicina, privilegiavam a relação
com os seus doentes, assistindo-os da forma que consideravam
mais benéfica; podiam no SNS
manter consultas pelo tempo
que achassem necessário, tinham dentro do próprio serviço
público uma força instalada e
crescente de meios tecnológicos
que permitiam complementar
o trabalho de diagnóstico sem
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sobressaltos de maior e viviam
um ambiente em que se sentiam
relevantes para a causa maior
do desenvolvimento social do
país”, recordou Jaime Teixeira
Mendes.

Ambiente
de "desânimo geral"
Mas a avaliação que o presidente
do CRS faz da medicina de hoje
é bem diferente. “Um quarto de
século volvido, os colegas estão
no pleno das vossas capacidades e competências, asseguram
muito do trabalho que vos exige
o SNS, quer nos hospitais quer
nos centros de saúde, as seguradoras ou os serviços privados
onde trabalham; em favor dos
doentes procuram driblar como
podem actos de gestão inaceitáveis mas vigorosos e consequentes e vivem num ambiente
de desânimo geral, vêem partir

os mais novos para países onde
acreditam atingir a realização
pessoal e os pouco mais velhos
para a reforma, desiludidos e
ofendidos”.
Os gestores sustentam hoje a sua
acção “em teorias economicistas
da saúde”, ditadas “por um Governo determinado a destruir os
pilares sociais do país”, considerou o dirigente, regressando
ao exemplo das consultas, que
“hoje, mesmo no SNS, já não são
as de há 25 anos, são controladas pelos critérios do desempenho em vez de o serem pelos
critérios de cada médico na sua
relação com o doente”.
Jaime Teixeira Mendes alertou
para as consequências "das medidas de gestão num quadro
de restrições orçamentais” e
sublinhou o papel da Ordem,
que “tem procurado apoiar os
médicos na contestação a essas
medidas quando nos seus lo-

cais de trabalho as enfrentam e
registam os malefícios para os
doentes”.
O presidente recordou, no final,
um dos princípios que orientou
a candidatura dos actuais dirigentes: "Desde a eleição deste
Conselho Regional do Sul que
venho dizendo que a nenhum
médico se fechará a nossa porta.
Sabemos que há problemas de
comunicação entre nós de vez
em quando, mas isso tem como
causa apenas o imenso trabalho
a que temos que nos dedicar
aqui. São pareceres, são respostas, são percursos administrativos, são as cédulas novas, são as
inscrições, são as iniciativas e as
representações. Somos poucos
para tanto trabalho e precisamos da vossa colaboração para
que tudo corra de forma mais
fluida”.

Rectificação artigo “SNS: 35 anos a melhorar a saúde em Portugal”
Na ROM de Setembro, ao publicarmos o resumo de actividades organizadas pela Secção Regional do
Centro da OM para as comemorações dos 35 anos do SNS, tentámos ser abrangentes e apresentar um
quadro geral dessa intensa semana. Contudo, por mero por lapso, não foram referidas nenhumas das
actividades que tiveram lugar no dia 11 de Setembro. Além de diversas iniciativas em Coimbra, mas
que o espaço não permite a exaustiva publicação, foi também nesse dia que se juntou às comemorações o Distrito Médico de Viseu, com a organização de uma palestra - 2 olhares sobre o SNS - e uma
exposição do escultor Francisco Lucena, ambas na sede distrital da OM em Viseu. Vimos rectificar
essa omissão, publicando imagens desses eventos.

Palestra 2 olhares, com a participação do médico
Álvaro Moreira da Silva, de Carlos Cortes (presidente da SRCOM)
e Carlos Daniel (presidente do Conselho Distrital de Viseu).
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Inauguração da exposição do escultor
Francisco Lucena na Sede Distrital de
Viseu - 11 setembro
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Ana Cristina Rama, Manuel Teixeira Veríssimo, Helena Saldanha e Carlos Cortes

Geriatria fundamental

Casa cheia na apresentação do livro de Teixeira Veríssimo

Com sala cheia e grande interesse, Manuel Teixeira Veríssimo, professor da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra (FMUC), apresentou, no dia 1 de outubro, na Sala Miguel Torga da
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), o livro Geriatria Fundamental – Saber
e Praticar, do qual é coordenador e autor.
“Este livro representa para mim
um gosto, uma necessidade e
também um desafio”, afirmou,
explicando que foi “um gosto
poder contribuir modestamente com esta obra que irá fazer
com que os idosos possam ser
melhor tratados. Mas ao mesmo tempo era uma necessidade.
Não há nenhuma (obra) do género em Portugal feita por autores portugueses, todos cientificamente reconhecidos nas
suas respetivas áreas, e que deste modo contribuíram para esta
obra que penso ser de fácil acesso e que poderá ser útil aos alunos de medicina e outros profissionais da saúde que lidam com
os idosos. Todos eles precisam
saber e conhecer que há pormenores necessários a adaptar nas
pessoas mais idosas”.
Quanto ao facto de ter sido
um desafio pessoal, Manuel
Teixeira Veríssimo reconhe36 | Outubro| 2014

ceu que “não é fácil coordenar
42 autores principais, e outros
co-autores, na organização de
um livro deste género. Foi para
mim enriquecedor contactar
com eles com a certeza de que
colaboraram com uma vontade
extrema”.
O presidente da SRCOM, Carlos
Cortes, presidiu à cerimónia,
aproveitando a ocasião para
enaltecer o que o autor/coordenador desta obra representa
para ele próprio e para todos os
médicos. Desta forma, realçou
a sua grandeza científica - que
soube demonstrar ao longo dos
anos através do trabalho empenhado no HUC (hoje CHUC), e
através dos vários cargos que
ocupou ao serviço da saúde nas
diversas instituições onde trabalhou - e a sua dimensão como
formador - nomeadamente
como professor/regente cadeira
de Geriatria da FMUC e como

Coordenador do mestrado de
em Geriatria. Por último, mas
não menos importante, realçou
a sua dimensão humana “condição essencial para a publicação de uma obra destas”.
Na data em que se comemorou
o Dia Internacional do Idoso,
a apresentação deste livro não
podia ser mais pertinente. Carlos Cortes terminou “felicitando os 42 autores pelo importante contributo que dão à ciência, aos médicos que todos os
dias se empenham para tratar
o doente idoso e, sobretudo, o
importante contributo que vão
dar à sociedade.
A apresentadora da obra, Helena Saldanha, professora jubilada da FMUC, foi ao encontro
da ideia transmitida por Carlos
Cortes, ao realçar, na sua interessante intervenção, que “nos
42 capítulos deste livro está
toda a informação necessária

para que os médicos possam
aconselhar os seus doentes a viverem o maior tempo possível
mas de forma independente e
feliz”.
A apresentação da obra “Geriatria Fundamental – Saber e
Praticar” foi integrada no programa de eventos realizados
este ano pelo Fórum Regional
do Centro das Ordens Profissionais (FRCOP) sobre o envelhecimento ativo e saudável, a
cuja Comissão Executiva a SRCOM pertence, marcando presença no encontro a presidente
do FRCOP, Ana Cristina Rama,
professora da Faculdade de
Farmácia da Universidade de
Coimbra, que saudou o autor
da obra e as instituições envolvidas.
Manuel Veríssimo demonstrou
assim, mais uma vez, a sua sapiência, probidade, espírito de
equipa, coordenação e liderança, a par da sua humanidade
e interesse comum pela transmissão do conhecimento e sua
abrangência em sociedade.
(texto de Sónia Morgado e Hernâni Caniço)
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Jaime Mendes, Adriano Moreira, António Gentil Martins, Marta F. Reis e Cristina Ovídio

Autobiografia de A. Gentil Martins

Ser bom aluno não chega…
O dia 24 de Setembro foi a data escolhida para a apresentação da obra autobiográfica da autoria de
António Gentil Martins (em parceria com Marta F. Reis). O livro celebra a forma como António Gentil
Martins, ex-bastonário da OM, soube transformar o tempo biológico em tempo de oportunidades
que usou para se realizar como homem, como médico de excepção e como cidadão empenhado
e interveniente desde sempre, até hoje. A apresentação da obra ficou a cargo de Adriano Moreira.
O lançamento da obra teve lugar no auditório da Ordem dos
Médicos, numa cerimónia presidida pelo presidente da Secção
Regional do Sul, Jaime Mendes,
em representação do bastonário
da OM, José Manuel Silva. Jaime
Mendes fez questão de felicitar o
ex-bastonário da Ordem dos Médicos, relembrando a amizade e
respeito que ambos nutrem um
pelo outro, na consciência de que
são “amigos com perspectivas antagónicas quanto à sociedade”.
Cristina Ovídio, em representação da editora Clube do Autor,
começou por agradecer à Ordem
dos Médicos como anfitriã do
evento, e explicou como esta obra
retrata os grandes desafios e emoções da vida de um medico invulgar,
António Gentil Martins, mostrando “pedaço a pedaço, os vários
mundos do cirurgião pediátrico
que separou em 1978 as primeiras
gémeas siamesas e foi bastonário
da Ordem dos Médicos de 1977 a

38 | Outubro| 2014

1986”. Confessando ter crescido a
ouvir o nome “Gentil” por seu pai
ter sido
director do Laboratório de Isótopos de Abílio Lopes do Rego
de 1961 a 1994 do Instituto Português de Oncologia, e a mãe
farmacêutica, o que fez dos jardins do IPO parte do quotidiano
de menina de Cristina Ovídio.
“Cresci a ouvir as histórias do
Professor Francisco Gentil e não
resisto a citar Fernando Namora,
referindo-se ao fundador do IPO:
‘(…) o doente importava acima
de tudo. O doente, no Instituto,
tal como nos vários serviços que
o Prof. Gentil comandou, era alteza; nada parecia de mais em seu
proveito: conforto e solicitude,
terapêuticas e dedicação. Todas
as criações de Francisco Gentil foram, aliás, alicerçadas nessa divisa: o enfermo em primeiro lugar.’
É sua a expressão ‘O Doente é o
rei’”, sublinhou. Talvez por essa
ligação, do livro a editora desta-

cou a seguinte passagem: “São
muitas as histórias que se contam
do meu avô, mas todas elas reforçam esse espírito, que creio continuar a existir nos institutos de oncologia, não só pela natureza da
própria doença, mas porque essa
cultura sempre foi incutida às
equipas. O meu avô, director do
hospital mas também cirurgião,
após as operações não deixava de
passar pela enfermaria para ver
os doentes que operara. Uma vez
lembrou- se de perguntar a um
doente que operara o que achara
da alimentação que lhe tinham
dado. Como usava uma espécie
de touca branca, o doente terá comentado: ‘este hospital é tão bom,
que até o cozinheiro me vem visitar’.”
A obra fala por si e pelo autor,
quando se lê sobre a postura de
António Gentil Martins: “Gostava de deixar um mundo diferente, mas só posso ter a expectativa
de ter contribuído, pelo menos,

para o bem de alguns. A história
é o que fica escrito e nem sempre
o que realmente acontece. Tenho
lidado com isso, com alguns episódios públicos ao longo da minha vida, mas cada vez me custa
mais perceber a fragilidade da
memória, nas pequenas e grandes
coisas, até porque é crucial, para
não cometermos os mesmos erros
e avançarmos.”
A editora realçou o papel da jornalista Marta Reis, a quem António
Gentil Martins contou o seu percurso de vida e as suas reflexões
da nota introdutória: “E serão as
memórias de um médico, de um
homem, úteis? Quem as guardará quando partir? (…) Com este
espírito inquieto, cada vez mais
inquieto, viveu uma vida a tentar
ser e fazer o melhor possível, procurando respeitar o espírito olímpico e a tradicional frase mens sana
in corpore sano.” Marta Reis que
passou para o papel as horas de
conversa com o ex-bastonário da
OM, dando corpo à obra, falou,
nesta cerimónia de lançamento,
com a mesma paixão e entrega
com que escreveu, tendo referido o “mundo de memórias” com
que se deparou no decorrer desses encontros marcados com um
verdadeiro exemplo de “envelhecimento activo”. Foi do encontro
entre a história de uma vida plena e de uma jornalista que nasceu
este livro que regista as memórias
do descendente do matemático
Pedro Nunes, de Soares Franco,
cirurgião da corte e fundador da
Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa, em 1850, do neto de
Francisco Gentil, do filho do cirurgião e atleta António Augusto
da Silva Martins e da voluntária
por mais de 50 anos na Liga Portuguesa Contra o Cancro, Madalena Gentil da Silva Martins.
Adriano Moreira, que fez a apresentação da obra, começou por

recordar a primeira vez que conheceu António Gentil Martins,
há mais de 4 décadas, numa situação em que estava preocupado com a saúde de um filho, tendo o ex-bastonário sido indicado
como um excelente médico. Mas
mais do que o médico, Adriano
Moreira quis realçar que o que
mais o impressiona é o exercício
de cidadania que António Gentil Martins representa e como na
sua herança vão ficar, essencialmente, valores fundamentais e a
sua defesa dos mesmos. Adriano
Moreira referiu a importância
histórica das ordens profissionais, mas frisou que hoje em dia
estão com um pendor maior de
sindicato, afirmando que “se se
perder a função das Ordens na
defesa da liberdade, da intervenção responsável, da relação ética
e da liberdade de pensamento, o
mundo vai ficar empobrecido”, e
afirmou a sua convicção de que
António Gentil Martins teve um
papel fundamental na manutenção da identidade da Ordem dos
Médicos. Do livro salientou ainda
a importância que o mesmo trás à
educação pois, ainda que ser bom
aluno não baste, “hoje em dia parece que se estão a esquecer que
a educação é um elemento da soberania”. Sobre o amor à família,
patente nas linhas que compõem
esta obra autobiográfica de António Gentil Martins, Adriano Moreira chamou-lhe “um traço de
aristocracia” ao qual esteve sempre associada a alegria de viver,
patente nos feitos desportivos,
a nível olímpico, atingidos por
Gentil Martins, pessoa que definiu como “um homem independente que toma partido porque
acredita nos valores e nos objectivos e assume as suas responsabilidades”. Adriano Moreira terminou a sua intervenção realçando
que é no depoimento de doentes

e médicos mais jovens que se escreve a grandiosidade do médico:
“os que receberam o carisma de
ensinar nunca morrem porque
passam de geração em geração o
que ensinaram e isso permanece,
mesmo depois do nome ser esquecido”…
António Gentil Martins, além dos
agradecimentos a todos – editora,
jornalista e Ordem dos Médicos
– referiu uma das marcas da sua
vida enquanto médico e bastonário da OM: “lutei por um SNS
geral, universal e com liberdade
de escolha onde o doente possa
ir onde se sentir bem”, palavras
que de forma coerente sempre
defendeu ao longo da sua vida
porque é um defensor da máxima
“faz aos outros aquilo que gostavas que te fizessem a ti” e que
traduzem uma das perguntas a
que este livro dá parte da resposta: “o que move as pessoas”? Em
“Ser bom aluno não chega” podemos descobrir, pelo menos, o que
move, e sempre moveu, António
Gentil Martins: os valores em que
acredita.

Outubro | 2014 | 39

a

actualidade

“Era uma vez um professor...”
foi “a cereja no topo do bolo”
A apresentação do novo livro de Júlio Machado Vaz, na sala Braga da SRNOM, culminou com uma
homenagem não só ao “excelente professor”, cuja atividade inspirou a obra, mas também ao escritor, ao médico e ao homem que personificam este “extraordinário observador”.

Aconteceu a 24 de setembro e
fez a sala Braga da SRNOM parecer demasiado pequena para
a dimensão do autor Júlio Machado Vaz, que ali apresentava
a sua mais recente obra, “Era
40 | Outubro| 2014

uma vez um professor...”. Conhecido por mobilizar multidões, com o estilo coloquial e a
simplicidade na voz, neste caso
não foi diferente.
Miguel Guimarães , presidente

da SRNOM, fez as honras da
casa e congratulou Júlio Machado Vaz pela escolha do espaço,
que o médico psiquiatra descreveu como sendo, “em termos
simbólicos, muito importante”.

Afinal, Machado Vaz nunca ambicionou ser médico nem nasceu para a profissão. “Desaguei
em Medicina por motivos irracionais”, lembra, “e a Psiquiatria foi a minha salvação”.
Depressa se tornou docente da
“particular” cadeira de Antropologia Médica, na Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto, mas o tempo e a recusa da área “pensar sobre a sua
ideologia e as suas práticas” encarregaram-se de lhe criar “um
certo azedume com a Medicina” e com a Antropologia.
“Hoje gosto de pensar que estou apaziguado”, afirma. “Os
últimos anos têm sido extremamente gratos. Houve um processo de aproximação que era
muito desejado, embora o meu
mau feitio só me permitisse
percorrer meio caminho”, admite. “Era uma vez um professor...” foi “a cereja no topo do
bolo”, diz.
Um livro que “não foi escrito de
rajada” e que Júlio dedica inteiramente aos netos, com quem
aprende “a difícil e saborosa
arte de ser avô”. “Não sou suficientemente sádico para achar
que o vão ler agora”, brinca”.

Um professor
que escreve ou
um escritor que ensina?
Assim, na mesa principal estava
a “tribo”, como ele próprio descreveu, e não a família de sangue - ainda que Jaime Milheiro
e Sobrinho Simões sejam, para
ele, “um pai e um irmão”. Convidados a apresentar a obra,
não pouparam elogios ao amigo
de longa data. “O Júlio merece
cuidado, respeito e admiração”,
começou Jaime, lendo as longas
notas recheadas de palavras

As expectativas
“Tenho muitas expectativas, porque de facto o professor é um excelente comunicador e a forma simples como comunica e as metáforas que utiliza acho que vão proporcionar uma leitura quase
compulsiva”. - Isa Veloso
“Sou professora e sou admiradora incondicional do trabalho do
professor Júlio Machado Vaz. Quanto ao novo livro, seguramente
vou aprender muito com ele”. - Conceição Pires
“Tive o Dr. Machado Vaz como professor e sempre gostei de ler
aquilo que ele escrevia. Sou, no fundo, um médico fã incondicional
do professor e tinha de estar presente”. - Salazar Coimbra
“Pelo que já li, vai ser interessantíssimo”. - Isabel Moura

A obra
“Era uma vez um professor...” é uma obra composta por 12 textos
referentes às conferencias preferidas que Júlio Machado Vaz dirigiu – e um pequeno prefácio, para além do grande inicial, para
cada um deles.
“Este livro é uma pessoa a pensar, a escrever, a dizer”, descreve
Jaime Milheiro, que “fala de pessoas e fala de si mesmo quando
parece falar de outros”. Uma obra que distingue a “capacidade
de observação muito bem treinada” que caracteriza Júlio. “É dos
livros mais engraçados de se ler e com ele aprende-se imenso”,
descreve Sobrinho Simões. Sem dúvida, “retrata o gosto de ser
professor”.
que lhe decidiu dedicar. “Faz
parecer simples escrever sobre
estes assuntos, tratados com
subtileza e humor”, “sem academismos, com autenticidade e
sabedoria”.
Uma mestria que lançou uma
questão premente: “Acredito
que se devia antes chamar ‘Era
uma vez um escritor...’”, começa. “Porque o professor apenas debita escrita académica”,
e sendo “escrever e professar”
duas ciências distintas, será Júlio Machado Vaz “um professor que escreve ou um escritor
que ensina?”, interroga Jaime.
“Lendo, perceberão as minhas
suspeitas obre as capacidades

do escritor Júlio Machado Vaz”,
justificou.
E desafia: “Experimentem lê-lo
de olhos fechados, depois de o
terem lido de olhos abertos. Há
partes que o merecem”. Muitos
tentaram fazê-lo, ainda durante
a apresentação, aproveitando
pequenas pausas para folhear e
refletir ou folhear e sorrir.
E riram, também. Porque Sobrinho Simões gosta sempre
de simplificar e, neste caso, foi
igual a si próprio: “Eu acho que
este livro é a aceitação do Júlio
de que está a envelhecer e vai
morrer. Porque como sabem, é
raríssimo não se morrer”, brincou. Mas se o “irmão” espicaça
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Quatro questões a Júlio Machado Vaz
1.
Em poucas palavras, como
descreveria esta obra, "Era uma vez
um professor..."?
É uma compilação de algumas das
minhas conferências favoritas, para
cada uma das quais escrevi um pequeno "prefácio". Além do grande,
dedicado aos destinatários afectivos do livro, os meus netos.
2.
O que o levou a escrevê-la?
A necessidade de, por escrito, me
distanciar da imagem de especialista apenas dedicado à Sexologia e à
Toxicodependência. Antes de tudo
o resto, e muito mais importante
para mim!, fui e sou professor de
Antropologia Médica.
3.
Neste momento, o que define mais Júlio Machado Vaz? A
escrita, a docência ou a medicina?
A Medicina, praticada ou meditada, infeta todas as minhas outras atividades.
4. Qual é o futuro de Júlio Machado Vaz enquanto escritor? Que temas faltam abordar?
Falta cumprir uma promessa antes do fim do ano, em princípio - publicar as Cartas a Maria, escritas
no blog e no Facebook. Depois... Francamente não sei. Tanto posso regressar ao romance vinte anos
depois como não voltar a publicar nada, há balanços a fazer.
com um “professor a envelhecer”, o “pai” sai em defesa com
um “ou um escritor a crescer!”
Mas está tudo bem: no final de
contas, Júlio “está apaziguado
e feliz” com a condição, acredita Sobrinho Simões. E fora de
brincadeiras, declarou o “orgulho por interposta pessoa”,
porque o amigo “sabe muito,
faz o que gosta e fá-lo muito
bem”. Afinal, “é um tipo fino
como um alho”, como o descreve Sobrinho Simões, que muitos
dizem “ter sido o melhor aluno
que tiveram na Faculdade de
Medicina”.
Ele “escreve muito bem”, é um
“excelente professor” e um “ex-
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traordinário observador”, afirma. “Cruza universos que nos
surpreendem”, usa “metáforas
certeiras” e é, sem dúvida, um
“caso raro na cultura portuguesa”, finaliza.

“Uma pessoa
extremamente
interessante”
Talvez por tudo isto, tantos lhe
reconheçam o mérito e tenham
feito questão de “o cumprimentar pessoalmente e felicitá-lo”
por mais esta conquista. É o
caso de Isa Veloso, que conhece
Machado Vaz “desde a adoles-

cência” e nunca mais quis perder-lhe o rasto. “Acho-o uma
pessoa extremamente interessante”, afirma. Isabel Moura,
“fã incondicional” de Machado
Vaz também “não podia perder
a oportunidade de estar presente”. “Admiro-o imenso e gosto
muito de o ouvir falar”, diz.
Um sentimento partilhado por
Salazar Coimbra, ex-aluno de
José Machado Vaz: “Admirei-o
muito como professor e no que
diz respeito à intervenção social. Não perco nenhum programa dele, por isso também não
posso perder nenhum livro”,
afirma.

actualidade

Ordem dos Médicos solidária
com colegas peruanos
A CONFEMEL – Confederação Médica Latino-americana e do Caribe reuniu em Assembleia Geral
Extraordinária em La Paz nos passados dias 4 a 6 de Setembro. Dessa assembleia, em que a
Ordem dos Médicos portuguesa participou como convidada e foi representada pelo dirigente Caldas Afonso, foram adoptadas duas declarações de apoio aos colegas do Paraguai e do Peru, em
consequência do reconhecimento de que a crise financeira e os cortes na saúde na região estão
não só a causar transtorno directo a esses profissionais mas também a pôr em risco a prestação
de cuidados de saúde às respectivas populações. Desse encontro emanou ainda uma declaração
conjunta em que se rejeita os cortes na área da saúde e se reivindica o direito humano de acesso
aos medicamentos, instando os governos a que cumpram as suas obrigações garantindo que
os medicamentos estejam disponíveis e acessíveis. Apreensiva com a situação que enfrentam os
colegas, a OM pediu uma audiência ao Presidente da República do Peru.
A Confederação Médica Latino-americana e do Caribe, reunida
em assembleia na Bolivia nos
dias 4,5 e 6 de setembro com a
presença como convidados dos
países da península Ibérica,
subscreveu a Declaração de La
Paz, na qual teve em conta que
as políticas de ajuste económico
e de privatização do sector da
saúde que estão a ser aplicadas
por diferentes governos da re-

gião, afectam as infraestructuras e em especial a situação dos
recursos humanos, com condições de trabalho e salariais desadequadas. Esse é o contexto
em que se encontra uma grande
parte dos médicos da América
Latina e do Caribe, em especial
no sector público e na segurança
social. Na declaração reconhece-se – e lamenta-se – a crescente
litigiosidade e o consequente

aumento da medicina defensiva bem como a falta de critérios comuns e respeitadores da
lei vigente em muitos casos de
imigração de profissionais entre países, consubstanciados em
acordos governamentais. Também foram referidas as dificuldades na formação em resultado
de sistemas fragmentados, desregulamentados e orientados
para o lucro, o que atenta contra
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a qualidade da formação e do
exercício profissional.
Os subscritores da Declaração
de La Paz condenaram as medidas governamentais de cortes
na saúde, que tornam o trabalho
médico precário e põem em causa a sustentabilidade do sistema, a prestação de cuidados de
saúde com qualidade e a dignidade das condições do exercício
da profissão médica. Condena-se igualmente quaisquer restrições à liberdade de associação
e os actos de repressão policial
– como no caso dos médicos do
Peru em que se tenta criminalizar situações de protestos justos
das equipas médicas e em que
se fazem constantes ameaças,
nomeadamente de despedir médicos que persistam em fazer
greve.
Na declaração a CONFEMEL
reivindica, como o direito humano que é, o acesso à saúde
e, especificamente, aos medicamentos, instando os governos
a que cumpram as suas obrigações garantindo a sua disponibilidade e acessibilidade.
Ficou igualmente decidido organizar, durante a próxima assembleia da CONFEMEL que terá
lugar em Buenos Aires, um Simpósio sobre os efeitos da imigração de profissionais médicos
na região, e apoiar os processos
de formação médica contínua e
de recertificação médica como
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instrumentos que permitam actualizar o conhecimento médico
e permitir à população as necessárias garantias da qualidade
dos cuidados de saúde que lhes
são prestados. No que se refere
à recertificação defende ainda
a CONFEMEL que se devem
respeitar as realidades sociais e
epidemiológicas de cada país e
região, garantir o devido financiamento do processo e a remuneração dos médicos que procedam a esse trabalho.
Na declaração de apoio aos médicos do Paraguai lia-se o amplo apoio aos colegas nos “difíceis momentos que atravessa a
equipa de saúde desse país”. A
CONFEMEL disponibilizou-se
igualmente para colaborar dentro do que lhe for possível para
ajudar a superar esta crise em
benefício da população em geral
– “objetivo último do desempenho profissional e dos médicos
em particular”.
Quanto à declaração de apoio
aos médicos do Peru refere a
mesma que existem uma experiência negativa em vários
países da região com reformas
privatizadoras da saúde pública e que no Peru tal tentativa de
reforma conta com a oposição
dos médicos e da sociedade civil que consideram que a privatização terá como consequência
a degradação dos cuidados e a
diminuição da acessibilidade.

Acresce que os médicos do Peru
foram excluídos da Reforma da
Saúde e têm sofrido pressões e
ameaças, nomeadamente com
inusitada e inaceitável violência
de repressão policial contra os
médicos que fazem uso do seu
direito constitucional à greve.
Entre os vários apelos, a CONFEMEL determinou interceder
junto do Governo peruano para
obter a imediata solução da gravíssima greve médica peruana
que na altura desta assembleia
da Confemel durava já há 116
dias.
José Manuel Silva, presidente
da Ordem dos Médicos, dirigiu
no início de Outubro uma carta ao Presidente da República
do Peru, Ollanta Humala Tasso,
expressando preocupação com
a situação que os colegas estão
a enfrentar nesse país, situação
essa que gera não só instabilidade emocional e económica aos
médicos e respectivas famílias
mas também repercussões negativas no tratamento dos doentes.
Numa tentativa de contribuir
para a resolução do conflito, foi
solicitada uma audiência ao presidente peruano com vista a um
entendimento pacífico que ponha termo aos conflitos que se
têm verificado.

actualidade

Retratar doenças
tropicais:
Imagens escolhidas
de histórias diversas
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical organizou uma exposição que visa celebrar o 40º aniversário da assinatura do Programa Especial para Investigação e Formação em Doenças Tropicais
da Organização Mundial de Saúde, juntando uma série de cartazes, imagens e peças que mostram a evolução do estudo, combate e tentativas de erradicação de doenças tropicais no mundo
até ao presente, bem como o papel que o IHMT desempenhou neste contexto.
A exposição 'Retratar as Doenças
Tropicais: imagens escolhidas de
histórias diversas', organizada pelo
Centre for Global Health Histories
(CGHH) da Universidade de York,
no Reino Unido, foi concebida
em colaboração com uma equipa
multidisciplinar de especialistas
oriundos de vários países no âmbito das comemorações do 40°
aniversário do Programa Especial
de Investigação e Formação em
Doenças Tropicais (TDR), apoiado
pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD),
o Banco Mundial e a Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Com sede na OMS, em Genebra,
o programa TDR empenhou-se na
criação de novos instrumentos de
controlo e combate das doenças
endémicas nos trópicos, permitindo assim reforçar a capacidade dos
países mais atingidos, para debelarem estas doenças. Para concretizar
estes objetivos, apostou significativamente na investigação em doen-

ças negligenciadas como a malária,
a doença do sono, a doença de
Chagas, a leishmaniose, a lepra, a
dengue, entre outras, direcionando o investimento para novas parcerias e fomentando a colaboração
entre entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de
novos meios de investigação, diagnóstico, fórmulas farmacêuticas e
práticas terapêuticas. Concomitantemente, estabeleceu redes de colaboração envolvendo também as
comunidades locais, no sentido de
se desenharem medidas de baixo
custo, práticas consensuais, necessárias para o sucesso da prevenção
e do controlo das endemias.
No sentido de valorizar esta efeméride, o IHMT complementa a
exposição original com uma seleção de elementos museológicos do
espólio da instituição. Pretende-se
assim enquadrar a singularidade
nacional no contexto internacional,
dando a conhecer a importância
da medicina tropical portuguesa e

a sua contribuição para a narrativa
das doenças tropicais à escala global. A exposição integra, portanto,
além de um conjunto de imagens
selecionadas sobre algumas das
doenças acima referidas, algum
equipamento como um laboratório de campanha original.
A Exposição 'Retratar as Doenças
Tropicais: Imagens escolhidas de
histórias diversas' está patente ao
público no IHMT e tem entrada livre. Coordenação
de Isabel
Amaral e
Philip J. Havik com colaboração de
Jorge Seixas,
José Luís Doria (na foto em
cima), Lenea
Campino, entre
outros.
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Espanha contesta abertura de faculdades
de medicina

Tal como em Portugal, Espanha começa a ter dificuldades na colocação dos recém licenciados nas
vagas de especialidade. Em consequência disso, em Setembro, o Conselho Estatal de Estudantes de
Medicina espanhol voltou a contestar a possibilidade de abertura de novas Faculdades de Medicina.
O CEEM exige que se faça uma correspondência coerente entre o número de vagas para medicina
e o número de vagas para formação pós-graduada e insiste na necessidade de se fazer um estudo
de demografia médica que evite a “super-produção" de futuros médicos, "tão nefasta para a sociedade", concluem.
O Conselho Estatal de Estudantes de Medicina (CEEM)
expressou, através de um comunicado, a sua oposição ao
planeamento da abertura de
novas Faculdades de Medicina,
neste caso em Burgos. Além da
Universidade de Burgos outras
instituições pedem uma nova
faculdade de medicina (Universidade das Ilhas Baleares,
Universidade de Vic, a Universidade Católica San Antonio
de Alicante e a Mare Nostrum
University e outras que já têm
planos de estudos aprovados).
O Conselho Estatal de Estudantes de Medicina pretende alertar para os efeitos perniciosos
dessa proliferação de cursos e
advoga que seja feito um estu-
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do demográfico estatal sobre as
necessidades futuras de médicos, o qual justificará, ou não, a
abertura dessas Faculdades de
Medicina. Segundo o CEEM a
serem abertas novas faculdades
de medicina estar-se-á a ceder
a pressões que não defendem
nem o interesse geral nem as
necessidade reais do país, especialmente numa altura em que
o numerus clausus já aumentou
nos últimos anos, por oposição
às vagas de especialidade que
diminuiram. Esta discrepância
no número de vagas irá, segundo refere o CEEM, originar um
número crescente de médicos
recém-licenciados que não terão acesso a uma especialidade
o que os impedirá se exercer a

prática clínica, uma situação
que tende a agravar-se nos próximos anos, mesmo sem a abertura de novas faculdades, e que
definem como “alarmante”.
O CEEM alerta ainda que “a
super-produção de futuros médicos não só é negativa para a
profissão como para o Estado”
pois “a formação médica de
qualidade requere um grande
investimento público, o que em
caso de excesso, origina uma
fuga e perda de profissionais,
e consequentemente gera uma
perda de recursos investidos na
formação de profissionais que
afinal não vão exercer em Espanha mas sim noutros destinos".
Fonte: medicosypacientes.com
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Edifício principal do Hospital Miguel
Bombarda foi finalmente classificado

O Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos regozija com a informação contida num
ofício assinado pelo Diretor Geral do Património Cultural Vassallo e Silva em que se comunica a
decisão de classificar o edifício principal do Hospital Miguel Bombarda, integrando-o no Conjunto
de Interesse Público anteriormente classificado do Balneário D. Maria II e do Pavilhão de Segurança.
O ofício continha ainda informação referindo que o edifício
em causa está agora “em vias
de classificação", sendo, portanto, alvo de todas as proteções
legais previstas, incluindo as de
conservação (que é urgente ser
retomada) e as de integração na
envolvente.
Tal decisão foi finalmente tomada quanto à Candidatura
desse e de outros edifícios do
H.M.Bombarda,
apresentada
em Março de 2013 (com estudo
justificativo em 3 volumes), e
após a sua aprovação pela Secção do Conselho Nacional de
Cultura, retida ou parada desde
Novembro de 2013 na Direção
Geral do Património Cultural.
As entidades subscritoras da
Candidatura, consideram a
Classificação do vasto Edifício
Principal do H M Bombarda,
ex. Casa da Congregação da

Missão de S. Vicente de Paulo,
uma importante vitória do movimento cívico que encabeçam,
quer pela importância histórica
e arquitetónica do edifício, a
nível nacional e da Europa (salientam-se ser o primeiro espaço da memória da psiquiatria,
de 1848, a rara Igreja rocaille
inicial, c. 1738, o Gabinete onde
o Prof. Miguel Bombarda o dirigente da revolução republicana
foi assassinado, o Salão Nobre
com valiosa azulejaria barroca,
lápides e pinturas históricas, a
Sala de um dos primeiros Museus do mundo de arte de doentes, de1898, o Celeiro e o Lagar
com robusta colunata, etc., etc.),
quer pelo desenvolvimento do
Museu do Hospital que proporciona (que está aberto ao público) quer pela sua localização
dominante no recinto hospitalar.

Apesar de os outros edifícios
e locais do hospital ainda não
terem sido abrangidos, a classificação do Edifício Principal
será decisiva para a salvaguarda de todo o Conjunto e contra
os projetos imobiliários pretendidos que só iriam desertificar
mais essa zona deprimida da
cidade de Lisboa.
Entre os subscritores referimos
e parabenizamos Maria Luísa
Figueira, presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria
e Saúde Mental, Victor Oliveira,
presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia, João de
Azevedo e Silva, presidente da
Sociedade Portuguesa de Arte
Terapia, Vítor Albuquerque
Freire, presidente da Associação Portuguesa de Arte Outsider e o Padre Visitador Álvaro
Cunha da Congregação da Missão de S. Vicente de Paulo.
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Museus de Medicina e farmácia
– um exemplo na museologia nacional

A propósito do debate sobre a Colina de Santana e do projecto de um novo Museu da Saúde,
o Núcleo de História da Medicina organizou, na Ordem dos Médicos no Porto, no dia 22 de
Março, um encontro sobre a excelência dos museus nacionais de medicina e farmácia, onde
participaram: Daniel Serrão, professor catedrático jubilado da FMUP, João Neto, diretor do
Museu Nacional de Farmácia, Rosa Maria Rodrigues, diretora da Casa Museu Egas Moniz, António França, diretor do Museu Júlio Dinis, uma casa ovarense, Amélia Ricon Ferraz, diretora do
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP e A. Aires Gonçalves, da direcção
do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos.
Daniel Serrão fez uma intervenção
que intitulou de “a pavorosa ciência de ver”, um título de Pessoa,
“essa inteligência miudamente
analítica que intuiu que isto de ver
tem muito que se lhe diga”, e explicou: “para o
comum dos mortais ver é ver e
está tudo dito. Para Pessoa era uma
ciência pavorosa. Como também o
foi para Francis Crick que, no seu
livro ‘The Astonishing Hypothesis.
The Scientific Search for the Soul”,
dedica muitas das três centenas de
páginas que escreveu a discutir as
teorias da visão”. Do que disse esse
prémio Nobel que passou da descoberta do
ADN para o estudo do cérebro, Daniel Serrão realça “em síntese, Crick não consegue passar, cientificamente, da activação dos neurónios
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do tálamo – que recebem a energia
produzida pela estimulação fotónica da retina - para a consciência do
objecto externo que a gerou; nem
para o trabalho valorativo e interpretativo que a cognição faz sobre
a imagem representativa desse objecto”. E prosseguiu explanando o
complexo pensamento de Crick: “a
hipótese espantosa que propõe é a
de que o EU, as suas alegrias e tristezas, as suas memórias e as suas
ambições, o senso de identidade
pessoal e o livre arbítrio, não são
mais do que o resultado do comportamento de um vasto conjunto
articulado de células nervosas e de
moléculas a elas associadas. Mas a
conclusão principal do livro é a seguinte: poderá provar-se que esta
hipótese está correcta; em alternativa, poderá tornar-se mais plausível

um ponto de vista mais próximo de
uma concepção religiosa. Mas há
sempre uma terceira possibilidade:
a de que os factos dêem suporte a
uma forma nova, uma outra alternativa, de olhar para o problema
mente-cérebro que seja significativamente diferente da crua visão
materialista que muitos neurocientistas têm hoje; e, também, diferente
da que resulta de um ponto de vista
estritamente religioso. Só o tempo e
muito trabalho científico nos darão
a capacidade para decidir.”
Mais à frente explicou aos presentes
como quando um cidadão comum
entra num Museu e começa a ver,
com ele está “toda a sua biografia
cognitiva, estética, ética e racional”,
também, com ele, a ver. Concretizando como as nossas diferenças
biográficas alteram aquilo que ve-

mos, sendo essa a pavorosa ciência
de ver, explicou que não é possível
ver sem antes aprender a ver e que
“aprender a ver é conseguir aprender a extrair do objecto exterior todos os sentidos estéticos, culturais,
sociais, técnicos, funcionais, entre
outros - todos os sentidos que o
objecto possui e denota aos olhos
que lhe são alheios”. Daniel Serrão
exemplificou essas diferenças do
ver entre sujeitos e as suas biografias: “a Professora Amélia Ferraz,
por exemplo, olha para um instrumento cirúrgico do século XVII, e
vê, como eu vejo, a sua forma e o
material de que é feito. Eu acabei
logo de ver, não vejo mais nada:
mas a Professora vê a função desse
objecto, sabe que outros instrumentos o antecederam e lhe sucederam,
situa-o na medicina que se praticava na época, conhece em que país
foi fabricado, como terá chegado a
Portugal; e, com alguma sorte, saberá onde foi usado e, até, quem o
usou. Vendo o objecto ela ‘’vê” tudo
isto; porque a sua biografia cognitiva é muito diferente da minha”.
E assim, o orador conduziu-nos ao
encontro como o museu: “um Museu mostra dezenas ou centenas
de objectos e, com eles, convoca a
pavorosa ciência de ver; porque só
os vê e só os sente quem aprendeu
a ver e a sentir. A iliteracia visual
emocional, que tanto grassa por aí,
empobrece, de tal forma, a visão
pessoal que poucos são capazes
de ver e de sentir que ‘o binómio
de Newton é, ou pode ser, tão belo
como a Vénus de Milo’”, concluiu.

Alguns exemplos
de excelência museológica e
dedicação
João Neto, diretor do Museu Nacional de Farmácia, falou sobre “a
viagem por 500 milhões de anos da
história universal da Saúde”, que

representa a visita a este museu.
O Museu Nacional de Farmácia é
ao mesmo tempo moderno e detentor de um acervo incrível que
nos transporta numa verdadeira
viagem no tempo e no espaço: da
Mesopotâmia, ao Egito, Grécia,
Roma, Tibete, China, Japão, passando pela análise de como povos
como os Incas, Maias e Astecas encaravam a doença e o seu respectivo processo de cura. No imenso
acervo de objetos encontram-se
verdadeiras obras de arte nomeadamente quando passamos para os
corredores e salas que nos trazem
a história da farmácia em Portugal,
com destaque para as peças em
cerâmica. Um exemplo de beleza
e detalhes é uma farmácia portátil, utilizada pelos profissionais
de saúde que percorriam longas
distâncias até aldeias recônditas e
que levavam consigo essa farmácia. Dentro deste museu há ainda
a reconstituição da Farmácia Estácio, uma emblemática farmácia
que estava localizada na Rua Sá da
Bandeira, durante muitos anos conhecida como a farmácia da balança falante, um segredo que se pode
descobrir numa visita ao museu...
Rosa Maria Rodrigues falou-nos,
enquanto diretora da Casa Museu
Egas Moniz, sobre “Egas Moniz na
investigação e na arte”. “A Fundação Egas Moniz e a sua Casa Museu nasceram por vontade expressa
do casal Egas Moniz, que sem descendentes muitas vezes ponderou
o destino a dar à Casa a que com
tanto carinho se tinham dedicado,
acabando por decidir que nela se
criasse um Museu Regional, que
por desejo da esposa se denominaria Casa Museu Egas Moniz”.
Rosa Maria Rodrigues referiu a
“personalidade meticulosa e persistente de Egas Moniz”, a sua
“necessidade de afirmação perante
a vida” e do “sublimar da tristeza
do filho que não teve”: “em mim,

termina a estirpe, pois não tenho
descendência. Não sinto pesar por
isso e só o sentiria, se não tivesse
arranjado solução de continuidade
para a nossa Casa do Marinheiro,
onde guardo as minhas saudades
e afeições, Santo Graal onde luzem
as altas virtudes – e tantas foram
– dos que mais amei na vida.” E
prosseguiu: “ele que foi o herdeiro
solitário de um clã precocemente
desaparecido, facto que lhe tinha
causado grandes amarguras e desgostos, por isso esta memória individual, é como que uma regeneração perante o passado ao mesmo
tempo que representa uma homenagem aos seus antepassados, um
agradecimento à esposa, bem como
um apego às origens, senão não se
perceberia no livro ‘A Nossa Casa’,
o monólogo final de saudade em
relação a um passado sempre presente, onde num conclave de recordações, vive o êxtase emotivo da
saudade”. Uma vontade de Egas
Moniz, que a diretora da Casa Museu explica como representando
“um acto iminentemente cultural,
ao mesmo tempo em que define
a Arte como um fenómeno social
uma vez que está impregnada de
uma elevada mensagem de humanidade e de serviço à comunidade.
É igualmente o reflexo da dimensão pedagógica da obra, que o Génio quis fazer perpetuar no tempo:
‘As grandes escolas de artes plásticas são os museus. Quisera um
em cada cidade, em cada vila e em
cada aldeia, para que o povo se elevasse na comunhão espiritual do
Belo’.” Egas Moniz entendia que
“os Médicos em constante contacto
com o sofrimento nos mais duros
aspectos, carecem mesmo como
defesa da vida psíquica, de dividir
a sua actividade com o estudo das
misérias humanas e o culto da Beleza”, razão pela qual, explicou-nos
Rosa Maria Rodrigues, “rodeou-se
de mil e uma coisas, que refletem a
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sua faceta de colecionador exigente e perspicaz, atento e dotado de
bom gosto e apurado sentido estético”. Na Casa Museu, cuja directora define como um testemunho
vivo, descobre-se passo a passo a
actividade de Egas Moniz e “consegue-se a verbalização das suas
descobertas, esclarecendo o seu
percurso científico que conduziram
à atribuição do Prémio Nobel em
27 Outubro de 1949”. E é nessa viagem que o visitante pode embarcar: a da descoberta e da invenção,
“das soluções e dos fracassos que
foram uma constante nas suas descobertas bem como da tenacidade
de que se revestiam as vivências de
Egas Moniz”. Arte e ciência ligadas também nas palavras de Egas
Moniz: “ora não se compreende a
educação mesmo rudimentar, dum
povo, desde que ela ande alheada
da Arte. O belo, que é a inspiração
da arte, é sempre também a suprema aspiração dum povo culto, nas
suas múltiplas manifestações.”
A intervenção de António França,
diretor do Museu Júlio Dinis, uma
casa ovarense, intitulada “na saúde
e na doença: reflexos de Ovar na
obra de Júlio Dinis” começou pela
apresentação biográfica do próprio
Júlio Dinis, pseudónimo literário
de Joaquim Guilherme Gomes
Coelho, que também escreveu sob
o nome Diana de Aveleda. “Júlio
Dinis nasceu no Porto a 14 de novembro de 1839, na freguesia de
São Nicolau. Filho de José Joaquim
Gomes Coelho, natural de Ovar,
médico do Hospital da Ordem de
São Francisco do Porto, e de Ana
Constança Potter Pereira Lopes,
de ascendência britânica. Pertencia, portanto, à burguesia do Porto
e conhecia muito bem a literatura
inglesa e irlandesa de então. Júlio
Dinis foi o oitavo de nove irmãos
e ficou órfão de mãe com apenas
cinco anos, vítima de tuberculose,
facto que marcou profundamente
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a sua obra: veja-se como muitos
dos protagonistas dos seus contos
e romances são, como ele, órfãos…
Júlio Dinis frequentou as primeiras letras em Miragaia e, com dezassete anos, marcado pela morte
recente de dois de seus irmãos
com tuberculose, matriculou-se na
Escola Médico-Cirúrgica do Porto
onde, sendo um aluno excelente,
em 1861, defendeu a tese, inovadora para a época: Da Importância
dos Estudos Meteorológicos para a
Medicina e, especialmente, de Suas
Aplicações ao Ramo Operatório.
Em inícios de 1863, Júlio Dinis viu-se obrigado a abandonar o concurso para o lugar de Demonstrador
da Escola Médico-Cirúrgica do
Porto, lugar que viria a conseguir
mais tarde. O seu estado de saúde
não lhe permitia prosseguir os seus
projetos e almejar uma carreira na
medicina. Acometido por uma hemoptise, a conselho dos médicos,
decidiu tentar um período de convalescença em Ovar, vindo apanhar aqui o ar da brisa marítima e
descansar, ficando hospedado na
casa da sua tia paterna, a viúva D.
Rosa Zagalo Gomes Coelho, que
vivia com a sua filha mais nova,
Maria Zagalo Gomes Coelho”, relatou António França. Os reflexos
de Ovar na sua obra começam logo
com a atribulada viagem do Porto
a Ovar que é registada num trecho da obra ‘As Pupilas do Senhor
Reitor’, com a chegada de Daniel à
aldeia. “O romance ‘A Morgadinha
dos Canaviais’ contém igualmente descrições fidedignas de vários
momentos de Júlio Dinis em Ovar,
como a chegada à então vila e as
primeiras impressões que a casa
da tia lhe causaram; as caminhadas
pelos vários lugares a fim de se restabelecer da sua doença nervosa;
a rotina diária da chegada do correio, que ele transpôs para a personagem de Henrique de Souselas”.
Quanto ao Museu, António França

explicou como “reúne na sua Biblioteca Dinisiana um valioso fundo de bibliografia ativa e passiva,
dos mais completos que existem a
nível nacional, o qual, por um lado,
dá a conhecer todos os títulos que
publicou, em inúmeras edições - algumas de grande valor histórico e
patrimonial - e, por outro, diversos
estudos sobre a sua vida e obra, enquadrando plenamente o séc. XIX.
Além da exposição permanente e
da Biblioteca Dinisiana, o Museu
Júlio Dinis acolhe regularmente exposições, conferências, seminários,
Workshops, ciclos de cinema, espetáculos de música e de teatro, entre
outras iniciativas, tendo-se convertido, desde 2012, num espaço cultural relevante no centro da cidade de
Ovar”. O Museu Júlio Dinis – Uma
Casa Ovarense, explica-nos o seu
director, “tem como missão valorizar a passagem do escritor Júlio
Dinis por Ovar, dando destaque à
influência que esse período teve na
sua obra literária e, paralelamente,
preservar um exemplar de referência da típica casa vareira que o
escritor habitou em 1863. Pretende-se, assim, salvaguardar uma herança cultural local mas com óbvia
repercussão nacional, focalizada no
séc. XIX, associando-lhe, paralelamente novas dinâmicas”.
Os objetos e os documentos médicos na história da Saúde e o
exemplo do Museu de História
da Medicina ‘Maximiano Lemos’
da FMUP foram o tema da intervenção de Amélia Ricon Ferraz, diretora deste Museu. “O Museu de
História da Medicina “Maximiano
Lemos” da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto surge
em 1933 na sequência da confluência de várias circunstâncias que,
em conjunto, determinaram a sua
organização e ulterior desenvolvimento. Por ocasião das comemorações do centenário da fundação
da Real Escola de Cirurgia do Porto

(1825-1925) a Escola Médica levou
a cabo um programa diversificado
de actividades científicas e culturais que visava dar a conhecer às
instituições e sociedades científicas
nacionais e estrangeiras e à sociedade em geral a evolução do ensino
médico e da assistência médica no
Porto nesses cem anos de existência e prestar homenagem aos membros do Conselho Escolar que mais
se destacaram neste processo, aos
mártires do exercício profissional e
aos beneméritos da Escola. No Palácio de Cristal organizou-se uma
Exposição Retrospetiva de Medicina, da responsabilidade dos doutores Pedro Vitorino (1882-1944)
e Alberto Saavedra (1895-1995).
Nesta exposição figuraram instrumentos e documentos relativos à
Medicina pertencentes à Faculdade
e a pessoas e a entidades privadas
e públicas. No tempo, o director da
Faculdade, o Professor José Alfredo
Mendes de Magalhães (1870-1957),
evidenciou as vantagens para o ensino médico da criação de um Museu de História da Medicina na Faculdade. A imprensa da época noticiou as inúmeras doações feitas à
Faculdade de Medicina pelos expositores e por muitos outros particulares, após as comemorações do 1.º
Centenário da Escola”, enquadrou
a Amélia Ferraz antes de explicar a
evolução do museu: “desde os primórdios da sua existência que no
Museu se organizou uma biblioteca
da especialidade que, à semelhança
do acervo museológico, sofreu um
crescimento exponencial, fruto das
sucessivas e crescentes doações. O
saber relativo à História da Medicina decorre da leitura dos textos e da
interpretação das imagens que se
associam. Muitos dos documentos
são importantes referências para o
conhecimento do objecto médico.
Desde a sua origem o Museu como
fonte indirecta do conhecimento
do saber médico-histórico, com-

plementou o ensino pré graduado
dos cursos de Medicina e Medicina
Dentária. A reinstalação do Museu
no edifício da Asprela alargou a
sua esfera de intervenção ao nível
da pré e pós graduação, particularmente nos últimos anos com a
participação em cursos, mestrados,
reuniões científicas, na organização
de mais de meia centena de exposições relativas às diferentes especialidades médicas e cirúrgicas e
junto da comunidade. O ensino e a
investigação científica da História
da Medicina constituem uma das
mais antigas tradições da Escola
Médica do Porto que data de 1836
com o Professor Francisco de Assis
e Sousa Vaz (1797-1849). A Museologia na Medicina nasceu, no nosso
meio, com o Professor Luís de Pina
na confluência de factores individuais e institucionais favoráveis.
O crescente interesse na sociedade
pela ciência e a sua história veio
ao encontro das funções do Museu como instituição com recursos
e competências para preservar,
conhecer e divulgar o património
médico, quantas vezes testemunho
único de uma prática do passado”,
explicou.
Sobre a Colina de Santana e o
projecto de um novo Museu da
Saúde falou A. Aires Gonçalves,
da direcção do Núcleo de História
da Medicina da OM que explicou
que o que se pretende é defender o
património móvel e imóvel
dos Hospitais Civis de
Lisboa, encontrar uma
solução equilibrada através da qual não se perca
o património e que se encontre um espaço digno
para um museu da saúde
mas que permita conservar
e, até agregar, núcleos museológicos especializados
em áreas específicas.

NA SAÚDE E NA DOENÇA
REFLEXOS DE OVAR NA OBRA DE JÚLIO DINIS
António França

ENCONTRO

MUSEUS DE MEDICINA E FARMÁCIA
UM EXEMPLO NA MUSEOLOGIA NACIONAL
PORTO, 22 DE MARÇO DE 2014
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Toscano Rico

Presidente da Direcção da Fundação MSD

Lembrar
a importância da
vertente humanista
Prémio Prof. Miller
Guerra 2015

Vai lançar-se em breve a segunda edição do Prémio Miller Guerra, uma iniciativa conjunta
da Ordem dos Médicos e da Fundação Merck Sharp & Dohme. Em 2015 o galardão será
atribuído a um médico da carreira hospitalar cujo percurso profissional represente a
importância da vertente humanista da medicina. A ROM conversou com Toscano Rico,
professor catedrático jubilado, ex-reitor da Universidade de Lisboa e presidente da Direcção
da Fundação MSD, uma instituição que insiste em contrariar a tendência geral de que “os
bons exemplos raramente constituem objecto de notícia”, mantendo o seu apoio ao Prémio
Miller Guerra, “único no seu género” por “celebrar as virtudes do médico, em especial o seu
exemplo humanista e a sua capacidade de orientar novas gerações”.
Revista da Ordem dos Médicos
- Que avaliação faz da primeira
edição do Prémio Miller Guerra?
Toscano Rico - Na Fundação Merck Sharp & Dohme ficámos muito
contentes com a primeira edição
do Prémio Miller Guerra. Por um
lado pela aceitação generalizada que teve, e por outro, e muito
especialmente, pela forma como
a Ordem dos Médicos acolheu a
ideia e a concretizou, para além
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das numerosas candidaturas provenientes de todo o país. Também
nos sensibilizou muito a presença
de Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde na cerimónia de
atribuição do Prémio pelo reconhecimento da sua importância no
contexto da Medicina actual.
ROM - Numa fase em que parecem realçar-se mais os maus
exemplos do que as situações dig-

nas de nota, que importância atribui a esta iniciativa conjunta da
OM e da Fundação Merck Sharp
& Dohme?
TR - Os bons exemplos raramente constituem objecto de notícia.
Por isso esta iniciativa conjunta
da Fundação Merck Sharp & Dohme e da Ordem dos Médicos,
ao chamar a atenção para a faceta
Humanista da Medicina, procura
evidenciar um dos seus aspec-

tos mais importantes, a relação
médico-doente. Numa altura em
que os aspectos técnicos e organizacionais da Medicina podem dificultar esta relação, o Prémio Miller Guerra chama à atenção para
a importância da humanização da
profissão médica ao contemplar
médicos que, ao longo da sua carreira, tenham demonstrado estas
qualidades no dia a dia do seu
exercício clínico. No ano passado
a área do Prémio cobriu a carreira
de Medicina Geral e Familiar, o de
2015 centra-se na carreira hospitalar.
ROM - Sendo o Prémio MG único no panorama nacional, onde,
apesar da crise económica, se
mantêm inúmeros prémios que
distinguem a vertente científica de uma carreira, lê esse facto
como um desinteresse, por parte
de Instituições da Sociedade Civil, na promoção dos valores do
Humanismo outrora apanágio da
classe médica?
TR - As tecnologias são fundamentais para o progresso da Medicina,
quer no âmbito do diagnóstico
clínico quer para o progresso na
terapêutica. Explica-se assim o
incentivo que numerosos prémios constituem para os investigadores. No entanto, os doentes
constituem o objectivo central da
Medicina, e as tecnologias muitas
vezes interpõem-se entre o médico
e o doente interferindo com uma
relação fundamental e vital para
o processo clínico e para o apoio
que o doente espera, e tem direito
a exigir, do médico. Surgiu assim
na Fundação Merck Sharp & Dohme a ideia do Prémio Miller Guerra para lembrar a importância da
vertente humanista da Medicina
ao contemplar médicos que ao
longo da sua carreira tenham demonstrado na sua actividade esta
faceta da arte médica.

ROM - Concorda que este prémio
oferece uma oportunidade única
para celebrar aqueles que incansavelmente e de forma empenhada dedicam as suas vidas a cuidar
dos outros, relembrando-os que
quem trata o doente é o médico e
não a tecnologia?
TR - A crise que Portugal tem estado a viver nos últimos anos também afectou profundamente todas
as estruturas ligada à Saúde e, por
essa via, também a Fundação Merck Sharp & Dohme que depende
exclusivamente da donatária que
lhe dá o nome. A Fundação foi
portanto obrigada a reformular a
sua actividade dentro de um orçamento mais reduzido. No entanto,
dada a importância que atribuímos
ao Prémio Miller Guerra e ao facto
de ser único no país, foi decidido
mantê-lo nos moldes que tinham
sido originalmente delineados. O
Prémio Miller Guerra, sendo único no seu género, constitui por isso
uma oportunidade especial para
celebrar as virtudes do médico,
em especial pelo seu exemplo Humanista e pela sua capacidade de
orientar as novas gerações.
ROM - Este ano o prémio a atribuir será para a carreira hospitalar. Que expectativas tem para
esta edição?
TR - Atendendo a que na Fundação Merck Sharp & Dohme consideramos ter sido um sucesso
o Prémio Miller Guerra de 2013,
temos as maiores expectativas em
relação ao de 2015. A Medicina
Hospitalar tem também profissionais do mais alto nível, tem uma
interface maior com as tecnologias
e com a organização dos serviços
de saúde, e pode assim mostrar
como num ambiente complexo e
em constante e rápida evolução é
possível no quotidiano das instituições exercer a Medicina de uma
forma humanizada.

Nota da redacção:
Ficha de inscrição
disponível online,
no site nacional da
Ordem dos Médicos
(www.ordemdosmédicos.pt) a partir do
dia 3 de Novembro.
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Jaime Teixeira Mendes
Presidente do Conselho Regional do Sul da OM

O "amigo" americano
O WikiLeaks publicou a 13 de Novembro de 2013 uma parte do acordo comercial que propõe facilitar o
comércio entre a Austrália, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México,
Nova Zelândia, Peru, Singapura,
Estados Unidos e Vietname.
Os grandes meios de comunicação
ignoraram e silenciaram este importante assunto relativo ao Tratado Transatlântico de Parceria de
Comercio e Investimento (TTIP)*,
sendo a notícia uma das 25 mais
censuradas no período entre 20132014, nos Estados Unidos, publicadas no Censored 2015.**
Trata-se do maior acordo de transação comercial feito até à data, na
história contemporânea, que afetará oitocentos milhões de pessoas e
um terço de todo o comércio mundial. Somente três pessoas de cada
nação signatária têm acesso ao documento completo e as negociações
decorrerem secretamente, longe da
opinião pública.
Entretanto, várias notícias sobre
este acordo têm sido veiculadas na
internet, nos blogues independentes e no seio das ONG, sem que os
media noticiem.
Os jornais europeus, sobretudo os
do Reino Unido, começaram agora
a alertar para este negócio bilateral
que está a ser realizado entre os Estados Unidos e a União Europeia.
Na realidade, a Comissão Europeia
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negoceia, em nome dos 28 países
membros, com os Estados Unidos
de acordo com as linhas de orientação pré-estabelecidas pelos Estados
membros. Todos os países da UE
aprovaram por unanimidade este
mandato.
Em que consta este gigantesco
acordo comercial?
O livre comércio, com a eliminação
das tarifas alfandegárias, abarca
leis de proteção de direitos corporativos e de propriedade intelectual, em que a influência das grandes companhias petrolíferas, das
corporações farmacêuticas e de entretenimento é clara. As sociedades
poderão solicitar aos governos não
só as perdas, mas também “perdas
futuras”, em simultâneo, obtendo
assim maior proteção para as patentes e direitos reservados (propriedade intelectual e copyrights).
Em suma, isto significaria patentes
cada vez maiores e mais abrangentes, limitando o acesso a medicamentos genéricos e um bloqueio a
conteúdos gratuitos na Internet.
Tendo em conta o secretismo das
negociações, teme - se por situações
que possam ser impostas, ignorando as diferenças que existem entre os dois lados do Atlântico com
regulamentações diferentes, tais
como: a proteção do ambiente, da
saúde e dos consumidores.
Várias ONG, como a Food and Water

Watch receiam que possa proscrever a etiquetagem ou a proibição
dos alimentos transgénicos porque
por um lado o chefe da delegação
norte americana, Islam Siddiqui,
antigo lobista da Monsanto, negoceia os acordos na agricultura e por
outro lado a Food and Drug Administration não diferencia os alimentos
transgénicos dos não transgénicos.

E a saúde?
O alerta foi dado, em Paris, na reunião de 9 a 12 de Outubro de 2014,
comemorativa do 50º aniversário
da FEMS (Federação Europeia dos
Médicos Assalariados) na qual a
Ordem dos Médicos está representada.
O presidente da FEMS, Dr. Enrico Reginato, no seu artigo in La
Gazette de la FPS, pg. 10 menciona:
“(...) Um outro assunto de debate
é a maneira como o Estado trata as
companhias públicas (aquelas em
que ele é o acionista maioritário) e
privadas. Dito isto, há alguns problemas em relação com os sistemas
europeus de saúde. É verdade que
o acordo de comércio livre exclui a
liberalização dos serviços públicos
e permite à UE manter o monopólio quanto à prestação dos serviços públicos a todos os níveis do
governo. Contudo, a privatização

da prestação de serviços de saúde
como as oportunidades de investimento foram abertas aos investidores estrangeiros (...)”.
Este acordo, a ser firmado entre os
Estados Unidos e a UE, para excluir
a liberalização dos serviços públicos de saúde e permitir aos países
europeus de os manter, tem de ficar escrito nas cláusulas de exceção,
visto que os negociadores utilizam
o método da “lista negra” para determinar quais são os domínios a
incluir no tratado.
O receio da FEMS é que a tendência, já visível, em muitos países europeus, incluindo o nosso, é o da
privatização dos serviços de saúde.
A organização, com uma componente sindical muito expressiva
nos seus associados, alerta também
para uma diferença fundamental
entre os países europeus e os Estados Unidos.
Na realidade, este último não implementou alguns dos direitos dos
trabalhadores propostos pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), como o direito à liberdade de
associação e à negociação coletiva.
A assinatura deste acordo seria um
retrocesso nos direitos adquiridos
dos trabalhadores europeus.
Vejamos o que se está a passar com
o National Health Service (NHS),
na Grã Bretanha, e que tem origina-

do vários manifestações de protesto na rua e junto da imprensa.
Até o conservador “ The Guardian”, de 17 de Julho de 2014, titula
num artigo: “The NHS is being taken
over by Wall Street. And Cameron
won’t stop it.”
A ideia propagada da insustentabilidade dos Serviços de Saúde
que, como o nosso e o britânico, se
baseiam na solidariedade com cobertura universal e são subsidiados
mediante impostos, leva a que os
governos conservadores, maioritários no Parlamento Europeu, tentem mudar a natureza destes sistemas e abram caminho ao financiamento pelas companhias privadas.
O que o governo britânico já permitiu, com a publicação do Health and
Social Care Act 2012, mudou desde
logo a natureza do NHS e converteu-o num possível mercado, onde
as companhias privadas podem
competir pelo financiamento dos
serviços aos cidadãos.
Este tipo de convénio colocaria as
empresas transnacionais ao mesmo nível que as locais, incluindo o
acesso a subsídios governamentais.
Qualquer multinacional ou investidor norte americano terá a capacidade para reclamar indeminizações milionárias ou inquirir um
Governo, se este tentar reverter a
privatização dos serviços de saúde

ou prejudicar os seus benefícios.
Apesar do negociador por parte
da UE, Ignacio Garcia Bercero, referir que confia na preservação do
NHS, poucos ingleses acreditam.
Sindicatos, ONG e British Medical
Association exigem do governo
de Cameron que fique explícito no
tratado que os serviços de saúde sejam excluídos das negociações.
Apesar da garantia dada por Lord
Green, ministro do Comércio e Investimento inglês, ao presidente
da British Medical Association, Dr
. Porter, que os serviços de saúde
não irão fazer parte das negociações, o primeiro ministro, David
Cameron, não usou até agora o seu
direito de veto para excluir o NHS
das negociações com os Estados
Unidos.
Não podemos continuar em silêncio quando burocratas em Bruxelas
decidem da nossa vida e da dos
nossos filhos e netos.
*Transatlantic trade and investment
partnership
**As 25 notícias mais censuradas nos
Estados Unidos são classificadas todos
os anos no Project Censored, numa
universidade da California, Sonoma
State University, Peter Phillips, é o
diretor do projeto: - Media Democracy
in Action.
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Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Presente e futuro nos 35 anos do SNS

Com a devida autorização divulgamos o artigo de opinião, da autoria do presidente do Conselho
Regional do Norte da OM, publicado no jornal Tempo Medicina de 6 de Outubro.

O ministro da Saúde publicou
um artigo no jornal Expresso
de 13 de setembro de 2014 em
que elogia o Serviço Nacional
de Saúde (SNS) e o seu trabalho
como líder do Ministério.
A essência e a mensagem do
texto são claras. Temos um SNS
prestigiado, fundado nos valores da solidariedade e justiça social, com indicadores de
saúde que demonstram de forma inequívoca a qualidade do
nosso serviço público de saúde e que resulta essencialmente da dedicação, qualidade e
competência dos profissionais
de saúde. Estamos de acordo.
No entanto, sublinhar, na actualidade, a atenuação de assimetrias estruturais, sociais e
territoriais, o investimento na
formação e na investigação, a
aposta na existência de cuidados
altamente diferenciados e a qualidade dos tratamentos para todos e não apenas para alguns, é
distorcer a política que tem sido
seguida nos anos mais recentes.
Nos últimos anos todos nós,
doentes e profissionais de saú-
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de, temos a percepção que o
SNS está a retroceder a «olhos
vistos». Não são necessários
muitos dados estatísticos para
entender que a Saúde dos portugueses depende cada vez mais
de cada um de nós e menos do
Estado. O património genético
do SNS nunca esteve tão em risco. Infelizmente. A política de
Saúde do Ministério está claramente a «empurrar» os doentes
para o sistema de saúde privado
e convencionado. De resto, não é
possível diminuir de forma brutal o orçamento de Estado para
a saúde (duplicaram os cortes
propostos pela troika) e continuar a oferecer cuidados de
saúde com a mesma qualidade.

Cortes já aplicados no
financiamento do SNS
comprometeram
a qualidade e o acesso
Os dados preliminares de um
estudo realizado em 2013 pelo
ISCTE-IUL e a Ordem dos Médicos, envolvendo 3448 mé-

dicos e centrado na sua experiência profissional quanto à
aplicação das medidas após a
intervenção da troika, revelam
que 80% dos médicos considera que os cortes já aplicados no financiamento do SNS
comprometeram a qualidade e
o acesso aos cuidados de saúde. Cerca de 50% dos médicos
afirmam que os doentes faltam
mais às consultas e apontam
como principais motivos os
custos relacionados com as taxas moderadoras e os transportes. Mais de 60% dos médicos
referem abandono frequente
de terapêuticas no SNS devido a incapacidade financeira
invocada pelos doentes. Por
outro lado, 65% dos médicos
afirmam que existem faltas
recorrentes de material para o
exercício da profissão, e cerca
de 60% consideram que a qualidade do SNS foi afectada pelo
menor acesso a actividades de
formação, referindo 80% terem menos tempo para orientação de médicos internos.
As assimetrias no acesso aos

cuidados de Saúde têm-se
agravado. O valor das taxas
moderadoras e falta de apoio
nos transportes seriam suficientes para entender o exacerbar da situação. Mas uma
leitura atenta do último relatório da OCDE sobre «Variações Geográficas nos Cuidados
de Saúde» confirma o que todos sabemos: Portugal é dado
como exemplo da má distribuição de cuidados médicos.
E se adicionarmos a legislação
recentemente publicada sobre
reforma hospitalar, a situação
é dramática. Está previsto no
papel o encerramento de centenas de serviços de várias especialidades médicas por todo o
país, destruindo o acesso a cuidados de saúde de proximidade. De resto, continuam a existir, de forma incompreensível
e injusta, assimetrias regionais
importantes no financiamento
per capita que ofendem gravemente o princípio da equidade e a eficiência do sistema.

Desinvestimento
na investigação,
no desenvolvimento
tecnológico
e na formação é alarmante
Por outro lado, e contrariamente ao anunciado, o desinvestimento na investigação, no desenvolvimento tecnológico e na
formação é alarmante. A qualidade da formação dos profissionais de saúde com base na
existência de carreiras sólidas
e estáveis é a pedra angular do
nosso SNS. É, pois, inaceitável
que o ministro da Saúde não
tenha concretizado na prática
a defesa do SNS, desprezando
a essência da sustentabilidade
do sistema: apostar forte na

qualidade para controlar os
custos de forma sustentada.
É abusivo falar em medicina
personalizada e em tratar principalmente pessoas, quando a
implementação da política de
Saúde seguida vai precisamente no sentido contrário. Existem cada vez mais barreiras
entre os doentes e os médicos
(e não são apenas informáticas), cada vez é mais escasso o
tempo para a relação médico-doente, cada vez a medicina
é menos humanizada e personalizada, tudo no superior
interesse e desígnio de obter
números para colorir favoravelmente as manchetes dos
jornais. E para agravar a situação, o desgaste constante da
imagem pública dos médicos
na comunicação social atingiu
uma dimensão absolutamente
intolerável. Parece demasiado
evidente que os responsáveis
pela Saúde em Portugal tratam os doentes como números e não como pessoas como
deveria
ser.
Inadmissível.
No que diz respeito à eficiência das auditorias e inspecções,
já todos entendemos os caminhos contraditórios que muitas
vezes percorrem os meandros
da actividade política centrada
nas instituições e organizações
dependentes do Ministério. Um
exemplo recente é a questão relacionada com a morte de dois
doentes no Hospital de Santa
Cruz, em que estranhamente a
inspecção realizada pela IGAS,
e portanto pelo Estado, ignorou que as indicações clínicas
eram contrariadas por «razões
logísticas», da responsabilidade da administração do Centro
Hospitalar Lisboa Ocidental. A
Ordem dos Médicos documentou de forma objectiva o potencial e grave prejuízo decor-

rente dos cortes orçamentais.
Um exemplo que mostra que
não se pode confiar no Estado
a inspecionar-se a si próprio.
Termina sempre auto-ilibado.

Elogio aos
profissionais
Numa altura em que se assinalam os 35 anos do SNS, é a
todos os profissionais de Saúde que deve ser endereçado
o nosso elogio. São eles que,
diariamente, se empenham em
garantir a melhor prestação de
cuidados para a população e
continuam a prestar um relevante e indispensável serviço
à comunidade. Esperemos que
as reformas da Saúde, num
futuro próximo, possam valorizar - e não amesquinhar - o
elevadíssimo grau de diferenciação e competência dos nossos profissionais de saúde. A
mudança também tem que passar por aqui.
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Na senda da maturidade
Artigo de opinião a propósito do Dia Internacional do Idoso que se celebrou a 1 Outubro.
Ao longo da história, de todas as
vitórias que a humanidade alcançou à natureza, prolongar a vida
foi uma das mais extraordinárias
e mais notáveis. Hoje envelhecer
deixou de ser um desafio inatingível e integrou a serena normalidade da existência.
Desde o advento do milagre da
vida, o Homem tem tentado desafiar as leis da Natureza e tem
conseguido, num duelo desigual,
vitórias assinaláveis - tal o desfecho da disputa de David sobre
Golias -, milénio após milénio,
século após século, década após
década e até ano após ano. Na
era da pré-história a esperança
média de vida situava-se nos 18
anos, no início do século XX estava nos 40 anos, em 2012 é de 80
anos em Portugal (bem acima da
média dos países da OCDE e de
países como os Estados Unidos
ou do norte da Europa).
A idade da velhice de ontem
confunde-se com a puberdade da
vida de hoje, os avanços alcançados são claros e irrefutáveis.
A conquista da vida deixou de
estar exclusivamente focada no
combate à doença. A vida pas-
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sou, igualmente, a conquistar
anos ao tempo e mais décadas
de existência significam que o
tempo deixa de ser um limite intransponível. Os progressos tecnológicos, médicos e científicos
têm-se manifestado num crescimento exponencial do número
de anos de vida dos seres humanos e esse crescimento tem acontecido de tal forma que a revista
norte-americana Time intitulou
a sua capa de Fevereiro de 2011
com a provocação “2045: The
Year Man Becomes Immortal”.
O Shangri-La do bem-estar, da
saúde e da longevidade, deixou
de ser um mito romanesco utópico de um paraíso inalcançável e passou a estar inserido nas
agendas arraigadas da ciência e
do progresso. A conquista pacífica, mas persistente sobre o fim
da vida parece imparável. No
entanto, esta abrupta mudança
tecidual das populações trouxe
novos desafios e criou novas barreiras que as sociedades humanizadas, solidárias e integrativas
em que vivemos (ou em que supostamente deveríamos viver...)
têm obrigação de saber resolver

e ultrapassar.
A ciência tem impelido o limite biológico da existência mas o
Homem ainda está a explorar o
espaço descoberto que demora a
conhecer e a inserir nas sociedades complexas e estigmatizantes
do presente.
As sociedades modernas ainda não souberam adaptar-se ao
novo paradigma da sua própria
transformação: hoje são constituídas por uma população envelhecida, muito diferente da
população do milénio passado.
Essa é a sua nova e verdadeira
identidade.
Em 2011, 19% da população portuguesa tinha mais de 64 anos,
9,1% tinha mais de 74 anos. Em
1970 essas percentagens eram
respetivamente 9,7 e 3,2. Em 40
anos triplicou a população idosa.
O redesenho da pirâmide etária é
lapidado anualmente com os novos dados do aumento constante
da esperança de vida e da descida vertiginosa da natalidade.
O envelhecimento deixou de ser
uma exceção, faz parte integrante de um percurso de vida cada
vez mais longo e cada vez mais

comum. Atualmente, a longevidade da população é um conceito de normalidade bem distante
da exceção dos anciões solitários
das tribos ancestrais.
Nas nossas sociedades modernas, o envelhecimento ativo e
saudável necessita de uma estrutura específica que possa permitir explanar os conceitos de
justiça e igualdade que fundamentam as democracias. A integração através da sociabilização
ativa, a proteção na saúde com
acesso a cuidados específicos, a
valorização e a manutenção de
uma atividade física e intelectual
adequada são os desafios que as
sociedades têm pela frente.
A inclusão do envelhecimento na
comunidade passa pelo combate
ao estigma, à marginalização e à
indiferença.
A crise económica, assim como
as opções políticas tomadas, têm
tido um impacto social negativo
que tem dificuldades em valorizar o envelhecimento e descobrir
soluções integrativas.
O dia 1 de Outubro é o Dia Internacional do Idoso, cuja comemoração a Ordem dos Médicos marcou, integrada nas iniciativas do
Fórum Regional do Centro das
Ordens Profissionais e que culminou na apresentação do livro
“Geriatria Fundamental – Saber
e Praticar” da coordenação do
Prof. Doutor Manuel Veríssimo.
Curiosamente, esse dia é, também, o Dia Nacional da Água,
símbolo de vida, de transformação, de pureza, de sabedoria e de
regeneração. Conjugação perfeita de simbologias ligadas à vida.
A Humanidade soube conquistar
anos à vida e aumentar a sua duração, paradoxalmente as sociedades modernas ainda não conseguiram adaptar-se à sua nova
maturidade.

Photo by Chalmers Butterfield
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Uma queixa por mau conselho…
…Rule 27: “Never Let a Patient Outflank you”…
In Kill as Few Patients as Possible, Oscar London, MD 1
A paciente entrou de rompante envergando um olhar inquisitivo. A sua médica habitual
acabara de deixar a instituição
– tinha escolhido outro caminho, como vem acontecendo a
muitos de nós nestes tempos
de crise. Tinha um ar estranho,
mesmo para quem já se acostumou à estranheza que a vida
tem, que me deveria ter imediatamente alertado para o perigo.
Ostentava um cabelo muito louro, muito para lá dos 76 anos,
que o processo discriminava
como idade biológica. A maquilhagem, carregada por um batom vermelho vivo, acentuava
a tentativa forçada para agarrar a juventude perdida. Trazia
uma companhia. Uma senhora
de aspeto cansado e ar mais
ou menos perdido num tempo
antigo… Contrastava pela simplicidade no olhar e no vestir.
Também ela tinha uma peculiaridade, repetia a última sílaba
da paciente, como se de um eco
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próximo se tratasse. Era por assim dizer uma sombra sonora.
De uma forma visivelmente
dolorosa e sem qualquer intervenção ou pergunta, a senhora
explicou que andava muito depressiva (foi este o termo exato
que usou) …em particular depois da recente morte do seu
esposo… E elaborou:
- Tenho umas dores no peito e uma
sensação de que o ar não entra –
suspirava…
Continuando no mesmo tom
melancólico, referiu arrepelos
vários, acompanhados por uma
sensação constante de morte
eminente, que a fazia frequentar as consultas de cardiologia...
Gostava muito da outra doutora –
reforçou.
Ouvi silencioso. Percorri depois
o processo, tendo percebido de
que as queixas eram muito arrastadas. Seguida por outros
colegas, efetuava regularmente
as clássicas provas de esforço,
entremeadas pelo ocasional

ecocardiograma. Nada de significativo havia sido diagnosticado. Tudo se apresentava dentro do expectável para um ser
humano daquela idade, sexo e
morfologia.
Também no capítulo dos fármacos a cardiologia parecia ter
falhado. Fez muitos medicamentos, mas terá apenas sentido algum benefício (alívio temporário) com o lexotan, que não
conseguia deixar (desde há mais
de 10 anos)… sem ele não vivia…
mas também não melhorava…
Ousadamente, seguro do caso
clínico, avancei. Expressei de
forma clara que na cardiologia
não estava a solução do problema para aquelas queixas.
Precisava de outro especialista.
Enfim, que devia procurar um
psiquiatra… Concluí, explicando que não via necessidade de
mais exames de cardiologia.
Tardiamente percebi que havia
tocado num vespeiro, de certeza um caminho já recomenda-

do por outros. Anulei, ali e então, a prótese emocional a que
a paciente se agarrara durante
tantos anos. Acabei com a sua
bendita “doença cardíaca”, a
fonte na sua mente do profundo mal-estar que arrastava…
De seguida, fui atacado por todos os lados, qual barragem de
fogo naval, procurando aniquilar o inimigo a partir do mar,
preparando o desembarque em
terra…
Que não, que uma vez tinha
ido ao psiquiatra e ele a ia quase matando com a medicação.
Porque claro os psiquiatras são
para malucos e ela era uma senhora respeitável, nunca fui doida… percebeu o doutor?
Nestes entrementes, a amiga
por certo cansada de repetir
as últimas sílabas, tomou coragem, dada a tareia que eu ia
tolerando, e lá libertou uma frase própria, provinda da sua experiência pessoal. Também ela
tinha uma amiga que recorreu
ao psiquiatra e nunca mais se endireitou…
Finalmente, e sem que me fosse
atribuída a palavra, a paciente
levantou-se de forma súbita e
concluiu em tiro bem apontado
à minha perplexidade…
- Você é muito mau cardiologista.
Vejam só isto, mandar-me para o
psiquiatra, vou fazer uma reclamação imediatamente!!
A avalanche de acusações e a
sua violência deixou-me sozinho e em silêncio. Sinto as
consultas como algo que deve
ser harmonioso, com principio
meio e fim. Procuro sempre que
o doente saia com o seu saco
de emoções um pouco mais
preenchido, idealmente no bom
sentido… Senti, que de algum
modo, tinha falhado.
Ao almoço nesse dia, na “Morte Lenta”, o refeitório que par-

tilhamos na instituição em que
trabalho, o sentimento de que
as coisas poderiam ter um caminho distinto, se a minha condução da consulta fosse distinta, agravou-se na minha mente
aturdida… Um colega internista, depois de rir um bom bocado, aventou um seco:
- É pá ainda se tens aconselhado um neurologista, agora um
psiquiatra, onde é que tinhas a cabeça? – E continuou no mesmo
tom jocoso.
A senhora fez a reclamação
exatamente nos mesmos termos
em que me atacou. Ao outro
dia, respondi, em escrita corrida e simples, que o teor da
queixa era prova viva do seu
sofrimento. A reclamação foi
arquivada oficialmente. Contudo, nas emoções sem jeito que
me preenchem a alma solitária,
o assunto ficou vivo durante
mais tempo.
Alguns meses mais tarde na Faculdade de Medicina em que,
com um secreto orgulho, colaboro, lá bem no Maciço Central
onde o ar límpido da serra dá
outra tonalidade à vida, resolvi
finalmente a questão íntima levantada pela doente. Uma aluna do 2º ano quis saber como se
devia definir o objetivo primeiro da medicina: seria pela procura
contínua de novas técnicas diagnósticas e novas
formas de tratamento,
suportadas pelo contínuo desenvolvimento da
ciência? – Aventou segura.
Depois de um silêncio respondi que se
considerasse uma definição simples para a
Medicina aceitaria o
alívio do sofrimento,
de todas as formas,

como o objetivo último da medicina… Embora os avisasse,
seguidamente, que isto de aliviar o sofrimento é uma ciência
inexata...
Acrescentei, também, que raramente aquela ciência (…de
como aliviar o sofrimento de
todas as formas) está bem explicada nos compêndios e nas
sebentas. Admiti, ainda, que
escapava aos power points de
grande parte dos professores e
não estaria, seguramente, compreendida pelos pdfs que se descarregam de forma abundante
da internet… Concluí que eu
próprio ainda estou, humildemente, a aprender…
No anfiteatro, muitos me olharam com ar estranho nesse dia.
Valeu bem a pena. Não sei bem
como lhes explicaria de outro
modo, que isto de tratar também se sente… Encerrei, nesse mesmo momento, o caso no
recôndito da alma… Aceitei,
como o autor da citação acima,
que é muito difícil ser médico,
daqueles que não aceitam, no
seu íntimo, a verdade…
1. Ten Speed Press, Berkley, USA, 2008
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Cuidados de Saúde Primários na Suécia

Evidências e reflexões de um estágio
A realização de um estágio internacional tanto contempla uma
nova visão social como científica
e profissional. Deste modo, a estadia no estrangeiro, tanto para
internos como para especialistas,
deve considerar-se sempre uma
excelente oportunidade para
obter numerosos e importantes
benefícios por várias razões, nomeadamente: a oferta da possibilidade de conhecer outras estruturas organizativas de trabalho,
o contacto com novas ideias, a
exposição a melhores práticas,
o desenvolvimento do currículo
profissional e pessoal, o estabelecimento de novos contatos, a
criação de oportunidades laborais e muitas outras vantagens.
Todas estas vantagens podem
ser relevantes, uma vez que, permitem a aquisição de diferentes
visões nos nossos locais de trabalho e nas áreas em que podemos
melhorar.
Embora o programa atual de formação em Medicina Geral e Familiar ofereça ao interno a possibilidade de fazer um estágio fora
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de Portugal, esta oportunidade
não é prática habitual e, ainda
menos, para médicos já especialistas.
É verdade que, fazer um estágio
internacional durante a especialidade é mais fácil, já que o internato é, por definição, um período formativo e os internos costumam ter à sua disposição um
maior número de oportunidades
de financiamento. Além disso, os
candidatos costumam ter uma situação pessoal, como menos cargas familiares, e assim, podem
ausentar-se durante um maior
período de tempo. Mas este fato
não deverá ser desculpa para
que o médico, já especialista, não
idealize fazer este estágio, provavelmente, com outros objetivos e
características, nomeadamente a
duração.
Este artigo pretende transmitir a
experiência de um estágio internacional num Centro de Saúde
(Vardcentral Kroksback) em Malmö (Suécia). O estágio decorreu
num centro de saúde urbano,
num bairro de população maio-

ritariamente imigrante, durante
o mês de maio de 2014, desde o
dia 19 ao 27, sob a orientação do
Dr. António Cintra, médico de
família, de origem brasileira e a
morar na Suécia há 30 anos.

O Sistema Nacional de
Saúde na Suécia
e o Centro de Saúde
de Acolhimento Vardcentral Kroksback
O sistema de saúde sueco baseia-se no sistema Beveridge (Sistema Nacional de Saúde) ao igual
que em Portugal. No entanto, a
gestão difere substancialmente,
pois a Suécia está organizada de
uma forma também privada com
a inovação que os prestadores
públicos de cuidaods primários
agem também enquanto compradores de cuidados. Assim,
em Malmö, cidade de aproximadamente uns 300.000 habitantes,
existe 32 Centros de Saúde. Cada
um destes centros atende aproximadamente 10.000 habitantes

e, cerca de 20 pertencem ao sistema público, propriamente dito
e, apenas 12 ao privado (que estabelecem acordos com o sistema
público- Parcerias Públicas Privadas). São os profissionais de cada
centro quem gere o seu próprio
centro, recebendo anualmente
uma determinada quantia.
Os Centros de Saúde na Suécia
têm uma organização própria,
funcionando com autonomia e
autogestão. Cada Centro de Saúde tem orçamento próprio que
gere ao longo do ano. Têm incentivos em função do atingimento
de determinados objetivos. Assim, por exemplo estava a decorrer um programa nacional com a
selecção de duas patologias, demência e insuficência cardíaca,
e o preenchimento de cada ficha
traduzia-se num incentivo financeiro para o Centro de Saúde. Os
técnicos de saúde que trabalham
no centro de saúde são contratados e não precisam de nenhum
tipo de concurso. O contrato é
indefinido, depois de um periodo de prova de seis meses e
qualquer uma das partes pode
rescindir o contrato avisando
três meses antes. O ordenado de
um médico de família, que junto
com os psiquiatras são os melhores pagos do Sistema de Saúde,
são uns 65.000 coronas/mensais
(aproximadamente 7.000 euros),
embora seja facilitada a flexibilidade no trabalho e por tanto não
é estranho que alguns colegas
trabalhem 80% da sua jornada
laboral (42 horas), já que a partir
das 50.000 coronas paga-se 50%
de impostos e 33% até às 50.000.
Não existe a carreira médica pelo
que a diferença de ordenado entre um recém-especialista e um
senior é quase inexistente.
A cidade de Malmö é a terceira
cidade da Suécia em número de
habitantes, com uma grande pro-

porção (25%) de emigrantes. A
comunidade abrangida por este
centro de saúde é muito diversa,
com uma população maioritariamente emigrante, o que se reflecte nas consultas, onde a proporção de utentes emigrantes no
dia-a dia era aproximadamente
de 70%. Estes eram principalmente de países que formavam
as antigas repúblicas soviéticas,
Irão, Afganistão, América Latina
(Chile, Equador, Brasil) e outras
nacionalidades
(Moçambique,
Dinamarca). Alguns dos utentes
vinham acompanhados pelo tradutor.
A equipa do Vardcentral Kroksback é constituída por sete médicos
de familia, uma interna, um médico do ano comum e uma aluna de medicina, além da equipa
de enfermagem. A equipa tem
outros técnicos de saúde, nomeadamente uma nutricionista,
uma psicóloga e uma Kurator. A
Kurator é um técnico de saúde
que desempenha funções de assistente social e apoio psicológico. É uma figura que só existe na
Suécia. Existe uma triagem física
e por telefone que é feita diariamente por três enfermeiras de
uma maneira rotativa, segundo
um esquema de turnos.
Relativamente à taxa moderadora na Suécia, os utentes, excepto
as crianças, pagam 180 coronas
(19,5 euros aproximadamente)
por ato médico e 50 coronas por
ato de enfermagem, até um máximo anual de 2200 coronas, onde
são incluídos os medicamentos.
A partir das 2.200 coronas, o resto de gastos médicos e farmacêuticos são grátis. Assim, o utente
não paga nada pelos exames auxiliares de diagnóstico.
Isto não só é uma diferença na
gestão da saúde, como confere uma maior consciência do
gasto, tanto ao utente como ao

profissional. Por cada consulta
o Centro de Saúde recebe do Estado 820 coronas, de maneira que
cada acto médico tem um preço
de aproximadamente 1.000 coronas (108 euros).
O acesso para trabalhar no sistema público, num centro de
saúde público, ou privado mas
com acordo com o sistema público, rege-se pelas condições do
livre mercado. Assim entrega-se o curriculum e em função da
procura e dos méritos contrata-se um médico ou outro. Faz-se
depois de seis meses um contrato indeterminado, que pode
rescindir-se por ambas as partes.
Também é verdade que determinadas populações precisam mais
de médicos do que outras.
As consultas médicas podem
ser programadas e não programadas. As não programadas são
triadas por um enfermeiro em
presença física do utente ou por
telefone, que orienta para uma
consulta do próprio dia ou para
uma consulta programada a
posteriori, conforme a urgência
da situação. Uma diferença importante relativamente a outros
sistemas de saúde, nomeamente o português é que os utentes
não têm um médico de familia
atribuido, podendo ser avaliado por qualquer um dos médicos que trabalham no centro de
saúde, com a consequente perda
de continuidade. A cada médico
correspondem 1.200 utentes. As
consultas com presença ou sem
presença (receitas, contactos telefónicos para reavaliações) são
marcadas a cada 15 minutos,
de maneira que o médico possa organizar o seu horário, por
exemplo intercalando consultas
presenciais com não presenciais
(receituário, contatos telefónicos)
o que possibilita trabalhar sem a
pressão das marcações.
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Em relação aos indicadores estes
existem tanto para a área médica como de enfermagem. Alguns
deles são similares aos já existentes em Portugal, por exemplo, o
registo de consumo de alcool e
tabaco, o número de visitas ao
domicilio de enfermagem, avaliação dos recém-nascidos antes
dos 15 dias ou o uso de benzodiazepinas. Existem outros não
existentes em Portugal como o
atendimento telefónico que tinha
uma grande importância ou o registo de programas de patologias
selecionadas como a demência.
Os exames auxiliares de diagnóstico são pedidos pelo médico.
Todos os centros de saude têm
um laboratório. As colheitas são
feitas directamente no Centro de
Saúde e também podem realizar
se de uma maneira rápida vários
exames que resultam de grande
utilidade, nomeadamente, a pesquisa de Streptococo-A (zaragatoa), PCR, ECG, hemoglobina
glicosilada. Assim por exemplo,
a enfermeira ao fazer a triagem e
ver uma criança com febre e dor
orofaringeo, faz uma zaragatoa e
após o resultado é avaliado pelo
médico. Os resultados são depois
enviados através do sistema informático comum para o processo do utente, não sendo preciso
que o médico de familia esteja
a transferir os resultados para o
processo do utente com a consequente poupança de tempo.
Em relação aos registos dos dados do utente é utilizado um sistema informático (PMO) comum
aos cuidados de saúde primários.
O Hospital Universitario da Região de Skåne está localizado em
Malmö e Lund. O hospital utiliza outro sistema (Siemens) que
é compatível com PMO. Os processos clinicos do utente podem
ser vistos em qualquer unidade
da Região de Skåne, mas não no
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resto da Suécia por ter programas diferentes, embora a ideia
seja que no futuro possam ser
visualizados em qualquer lugar
do país. Mesmo assim podem ser
visualizados os episódios de urgências do Hospital, mas o médico deve ter o consentimento
do utente para poder vê-lo. As
informações clinicas hospitalares ou de outras especialidades
de retorno ou de outro tipo que
se recebem de cada utente e que
vêm em formato papel são digitalizadas, de forma que o processo digital é uma realidade não
havendo nenhum registo do processo clinico em papel.
Para fazer os registos da história clinica existe um programa
informático (Programa SpeechMike Pure Philips) que permite
fazer a história clinica ao médico
ditando oralmente sem ter que
escrever no computador. Após
um periodo de 24-48 horas fica
registado informaticamente. A
tarefa de transcrever as informações clínicas é feita por um administrativo clinico, que tem o compromisso de confidencialidade.
A prescrição é feita através do
sistema informático e a ordem
enviada à farmacia, onde o utente levantará a medicação sem
levar da consulta nenhuma receita em papel. As embalagens
de medicamentos de terapêutica
prolongada ( p. ex. anti-hipertensivos, antidiabeticos orais) tem
apresentações de até 100 comprimidos.
Outros aspectos que me parecem
importante referir:
As incapacidades temporárias
podem ser passadas parcialmente (25,50, 75 ou 100%), trabalhando assim 2, 4,6 ou 8 horas/dia o
que constitue uma boa opção,
podendo personalizar e adaptar
a cada utente a incorporação gradual ao trabalho.

Relativamente aos delegados de
informação médica no Vardcentral Kroksback ,cada 3ª-feira um
deles fazia uma apresentação em
Power Point durante a hora do
almoço (12.30 a 13.00).Era o único contacto semanal com eles.

Reflexões finais
A comparação da organização
dos serviços entre o meu centro
de saúde e o visitado, permite-me valorizar as possibilidades
de melhoria em origem do trabalho e da polivalência práctica em
situações diferentes (Quadro I).
Embora a prática clínica da Medicina Geral e Familiar resulte na
sua globalidade semelhante com
Portugal, existem algumas particularidades que devem ser tidas
em conta.
Na Suécia as grávidas de baixo
risco são seguidas pelas enfermeiras, assim como a consulta de
planeamento familiar (citologia,
aconselhamento). Neste centro
de saúde tinha 3 enfermeiras que
se dedicavam exclusivamente a
esta área.Também as consultas
preventivas de pediatria são feitas pela enfermeira, sendo o médido de familia quem as faz em
determinadas alturas (1, 6, 12, 18
meses).
Os médicos de familia realizam
pequenas cirurgias como excisão
de sinais, realização de biópsias
cutaneas assim como infiltrações
articulares.
Uma das grandes mais valias refere-se ao registos dos dados do
utente, já que estes estão pensados para facilitar o dia-a-dia dos
médicos. Assim a implementação do Programa SpeechMike
Pure Philips que permite fazer
a historia clinica ao médico ditando sem ter que escrever no
computador seria de uma gran-

de ajuda para o nosso trabalho,
poupando muito tempo que o
MF dedica a escrever. Sem dúvida, esta implementação facilitaria uns melhores registos clínicos. Em Portugal têm surgido
uma série de programas, como o
PEM, que têm sido muito contestados pelos médicos de família e que têm vindo a atrasar o
funcionamento das consultas.
O facto de digitalizar todos os
documentos relativos ao utente
permite realmente ter um processo digital o que em Portugal,
ainda não é possível, uma vez
que cada utente tem um processo manual onde são guardadas
as informações em papel que o
médico de família recebe.
Um dos aspectos que me chamou mais a atenção foram a
diferença entre a pressão assistencial exercida nos Centros de
Saúde em Portugal e na Suécia.
Na minha opinião poderá dever
se a dois fatores: a taxa moderadora de 19,5 euros tem realmente um efeito moderador mas por
outro lado penso que deve-se a
condicionantes culturais onde a
“cultura da queixa” não existe
ou existe em menor intensidade.Isto leva a perguntar-me se
todos os utentes que atendieramos tivessem que pagar uma
taxa moderadora (lembremos
que atualmente são aproximadamente 2,8 milhões de utentes que não pagam taxa) recorrem só em caso de verdadeira
necessidade?.A modo de exemplo recentemente no Centro de
Saúde de Ponte de Sôr no Serviço de Atendimento Permanente foram atendidos em 24 horas
107 utentes dos quais só 8 pagavam taxa moderadora.
Outro aspecto importante são
os contratos. Não existem concursos, e funcionar com regras
de livre mercado, o que facilita

e encoraja a trabalhar bem e com
maior brio, facilita a mobilidade
ou a licença por um tempo determinado a quem possa interessar por qualquer motivo laboral
ou pessoal. A flexibilidade horária com a opção de poder trabalhar a 80% pareceu-me muito
interessante. Hoje em dia em
Portugal não seria possível.
Está incutida na cultura do trabalho na Suécia a “cultura do
erro”, mas não com uma função
punitiva, mas enquadrada num
contexo de melhoria da continuidade dos cuidados. Isto está
presente na classe médica, sendo eles próprios que reportam
os erros, que não tem porque ser
importantes.
Embora se trabalhe também com
indicadores estes me pareceram
mais racionais e não me pareceu
que fosse o prioritário, como
às vezes pode dar a impressão
em Portugal onde parece que o
prioritário para o Ministerio é o
indicador e o utente é secundário, tendo o perigo real de fazer
uma medicina baseada em indicadores.
Na minha opinião deveria potenciar-se a saída e encorajar
aos internos1 e médicos de família a fazer estágios fora de Portugal e conhecer outros sistemas
de saúde com outros costumes,
dinâmica e recursos, para assim
ganhar na formação pessoal e no
lugar de trabalho de origem, beneficianndo o sistema de saúde
nacional. Uma maneira de facilitar estas saídas sería com a criação de mais número de bolsas.2
É necessário que de maneira especial os internos, mas também
os especialistas de MGF tomem
consciência da importância e necessidade de ampliar a sua formação especializada em centros
estrangeiros.
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O valor da vida
Apesar de estarmos a viver uma fase de mudança social que implica uma séria reestruturação de
Serviços e das Instituições, a vida humana tem de continuar a ser respeitada.
A defesa da vida, passa pela necessidade de manter os apoios preconizados que foram criados com
objetivos bem definidos, no que se
refere ao princípio básico de manter a sustentabilidade da dignidade humana.
Estas regras elementares de que
depende a valorização da vida,
não podem de forma alguma ser
destruídas por razões economicistas e exclusivamente baseadas
em fórmulas matemáticas, onde
as pessoas são substituídas por
números.
Somos confrontados com um
maior número de casos de pessoas que necessitam de apoio de
terceira pessoa, devido ao seu elevado grau de dependência e a um
crescimento populacional de idosos que residem sozinhos ou têm
como cuidador um outro idoso,
que também necessita de ajuda.
Esta situação já de si constrangedora tem sido agravada pela falta
de resposta e de investimento social adequado à realidade que estamos a viver, sendo desajustada
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para responder às inúmeras solicitações que surgem diariamente.
Este facto tem sido gerado pelas
restrições e pela precaridade económica que vivenciamos atualmente.
Se é certo, que esta realidade é
inevitável, devemos pelo menos
investir num projeto que consiga
responder à satisfação das necessidades básicas e seja o suporte
social para colmatar este grave
problema, que nos assusta por
desencadear ainda mais a vulnerabilidade e abalar a resistência à
sobrevivência humana.
Algumas medidas devem ser consideradas como uma prioridade,
para a manutenção de uma qualidade de vida com padrões adaptados e rigorosos, que não prejudiquem sobretudo quem já se
encontra carenciado e sem autonomia para resistir a tantas agressões
(físicas, psicológicas e sociais).
Apesar do facto de a família ser
um suporte insubstituível de coesão e apoio inquestionável, temos
de preservar a vida das pessoas

que não têm família ou foram simplesmente abandonados ou excluídos dela.
Esta vivência da perda é uma realidade cada vez maior na população
portuguesa, e o estado social não
pode matar a esperança destas
pessoas, nem omitir ou simplesmente ignorar este drama social.
Por outro lado, não se pode pretender que estas novas exigências
estejam explicitamente tratadas,
por medidas legislativas, muitas
vezes insuficientes, pouco reconhecidas e incompreendidas pela
população em geral.
A dimensão moral da liberdade
e da racionalidade levam-nos a
reconhecer que teorias filosóficas
não sustentam a autonomia nem a
riqueza humana.
Tudo aponta, para a necessidade
de fazer uma análise detalhada da
realidade em que vivemos e que a
mensagem daí resultante seja autêntica, que ultrapasse a mera promessa de uma boa intenção.
Mais grave será ainda, se as medidas adotadas não preservarem

a vida e a considerarem como um
castigo ou um pecado.
Todos sabemos que os fins não
justificam os meios e mesmo que
as medidas sejam boas é preciso
traçar o caminho com um conteúdo de intenções onde a verdade,
tem que substituir a mentira, onde
a solidariedade humana exclua o
egoísmo, em que o rumo a seguir
passará pela obrigatoriedade de
entender o valor do ser humano e
humanizar a medicina.
A problemática moral do racionamento da medicina, não pode
servir de árbitro e condicionar as
fontes da vida humana e muito
menos servir como administrador
dos desígnios estabelecidos por
critérios políticos, onde o homem
fica privado do domínio do seu
próprio corpo.
Assim, à luz de uma cultura generosamente orientada para servir

a vida, não podem existir impossibilidades ou limitações que coloquem em causa a confiança e a
esperança de manutenção da vida.
Ninguém pode ser indiferente ou
insensível perante alguém que
está indefeso, diminuído físico
ou psicologicamente, ou porque
é deficiente ou idoso fica privado
dos valores comuns da dignidade
humana e dos direitos do próprio
homem.
Viver em democracia é reconhecer
o poder público como um bem comum titular do reconhecimento e
da tutela jurídica dos direitos humanos.
Por outro lado, a manutenção de
carros de luxo, de ostentação de
riqueza, numa sociedade onde
as necessidades básicas dos cidadãos estão em risco, transforma-se
numa violação dos direitos democráticos.

Será esta uma visão pessimista da
nossa realidade social? Ou será
que a nossa existência tem obrigatoriamente de ser regida pela
violência fatal e inevitável de uma
sociedade e de uma história da
humanidade condenada a uma
insociabilidade e a uma cultura de
vida não expectável, onde o nocivo impera sobre a opção da ética
e sobre o verdadeiro crescimento
natural do ser humano?
Será que estamos mesmo no fim
de um ciclo democrático e de uma
inversão dos valores, onde a corrupção e a mentira escravizam
a liberdade e precisamos de um
profeta, que transforme e ignore o
materialismo vigente e passe a dar
sentido à vida?
Será que a Europa vai continuar a
ser uma sociedade multicultural,
onde cada país vai ter direito à sua
identidade cultural e religiosa?
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PEM: a minha primeira receita
PEM - Acrónimo de “Prescrição Eletrónica Médica”. Outra versão da sigla, dada por quem, no terreno,
amarga as suas implicâncias, será: “Pensado por Entes Mentecaptos”.
A semana nada teve de amigável. Voltara de férias na segunda;
trocaram-lhe o SAM1 pelo PEM2
na terça; quarta e quinta fez consulta de intersubstituição: dez
horas consecutivas prescrevendo
à mão; sexta continuava a não se
entender com a “besta” (o PEM),
indo já no terceiro dia a “bater
punho”, em módulo manual e
suporte de papel, modelo 1806
da INCA S.A.3, com esferográfica
modelo “BIC”4, à conta do “Laevolac 500ml”, cujo uso ilegal o nosso
ministro não se cansa de sublinhar, desde que proibiu a oferta
de qualquer brinde a clínicos do
SNS5. A referida esferográfica pífia aguentava o stress do médico,
naquela famigerada tarde de sexta feira, dez de outubro do corrente, manejada com mão veloz,
massacrando as folhas inocentes
das receitas que chegavam em
catadupa do setor administrativo,
com pedido de singela ou tripla,
estas em maior número, pois a
validade destes documentos manuscritos é curta e a taxa modera68 | Outubro| 2014

dora omnipresente.
Tal a azáfama do médico, na sua
deriva prescricional manual, a
que é justo juntar a dos seus pares que ali trabalham nas mesmíssimas condições informáticas,
ambientais e psicológicas, que à
quinta feira se esgotaram as vinhetas – retângulo em papel autocolante discriminatório do local de origem, grafadas em escrita
alfabética e cifrada – obrigando os
putativos utentes, mais necessitados de botica, a deixar retidas, na
Unidade, as receitas já passadas,
até à chegada de nova remessa de
vinhetas, cedo solicitada e prometida para o final da semana; ou, se
não quisessem esperar pelo pequeno retângulo, “ala que se faz
tarde”, o farmacêutico agradece,
pois cumprida a obrigatoriedade,
de medicação de prescrição médica obrigatória, se for esse o caso, o
documento é válido apenas com
a vinheta do clínico, e este tipo de
vinheta, felizmente, (que o diabo
seja cego surdo e mudo) ainda
não se esgotou. Neste último caso,

não imputarão os utentes custas
ao SNS…, o que o homem vindo
dos impostos muito agradece!
No final do dia, já meia dúzia de
utentes, clientes assíduos de receituário crónico, para mal dos
seus pecados, cientes dos seus direitos de cidadania, tinha lavrado
no livro amarelo de reclamações,
as razões de facto e de direito de
ali virem, porque torna e porque
volta, com argumentos, na maioria atendíveis, fazer saber a quem
tão mal manda no SNS, o grande
prejuízo causado às suas vidas
de reformados amargurados uns,
esforçados trabalhadores sem
tempo a perder com burocracias,
outros. O staff, do outro lado do
balcão da secretária, ou da seringa, contentor daquele “burnout” acidental é que levou com
os protestos informais, que não
chegaram ao livrinho amarelo, e
que são os que mais mossa fazem,
porque selvagens explosões de inconformismo.
Ainda durante a sexta feira já referida, eis que a impressora do

gabinete aziago começou a juntar-se às forças conspirativas que
no Éter magicavam contra aquela gente: pobres mortais à sua
mercê, poupando no toner das
impressões que ia mastigando,
tornando-as indecifráveis, pelo
menos aos olhos menos atreitos
nas artes de adivinhação. Tal era a
situação que os utentes mais madrugadores, aviados com a sua
dose de MCD6 já regressavam desenganados dos laboratórios de
análises e de outros locais externos, fornecedores de serviços ao
SNS, pedindo a repetição de exames, mesmo que o computador,
reiteradamente, avisasse o clínico,
de pedidos recentes ainda válidos
e capazes de vieses inesperados
nos indicadores da Unidade.
Nada feito, quando os consulentes voltaram a entrar no consultório, e o médico se inteirou da gravidade do problema, na mesma
hora, armado em técnico, chamou
a enfermeira da sua equipa – nem
só o ébola nos pode apanhar com
as calças na mão – e, equipados a
rigor, desventraram a impressora,
fazendo a maior das inspeções à
máquina: agitando o contentor
do fino pó, desmontando todas
as peças engrenadas, fechando
portas, conferindo ligações, numa
panóplia de gestos empíricos que,
só por si, costumam convencer
apenas os ingénuos, na sua eficácia. Foi o caso: concluídos os
trabalhos reparadores, religado o
equipamento, esperou-se o resultado. Viu-se relampejar um fútil
clarão no ecrã e… a impressão superveniente continuou a sumir-se
a olhos vistos. No final da manhã,
metade dos utentes aguardava,
na sala de espera, com mancheias
de MCD, de caracteres tornados
invisíveis pela manhosa impressora que duplicava o trabalho do
clínico, teimando em não cooperar com a equipa.

Nova ligação para os informáticos. É claro que, dado o adiantado
da hora, nessa sexta- feira, apenas
estava de plantão às urgências
computacionais, quer hard, quer
soft, um modesto aprendiz do ofício, rapaz ensimesmado, de poucas falas, amante inveterado de
banda desenhada. Quando o telefone fez trim, trim, no seu gabinete, teve, não teve, para não atender a chamada, esperando que
não voltassem a ligar, como tantas
vezes lhe acontecia. Coitado…! Só
pensava assim, o rapaz dos computadores, porque desconhecia a
competência e a perseverança da
nossa interlocutora, assistente técnica, fartinha de saber como lidar
com aprendizes deste jaez. Esta,
não deu qualquer hipótese dilatória ao rapaz, obrigando-o na
hora a interromper as aventuras
do Major Cook e Alvega – o leitor
compulsivo de BD, estava numa
fase de revisões da matéria, dos
anos sessenta – negociando com
ele, nova ativação do PEM, no
computador do médico de serviço, nem que fosse por via remota.
Será justo informar o leitor que
a impressora Kyodera Ecosys
FS 1030D, com o diagnóstico de
“inoperância aguda essencial”,
já tinha seguido para a oficina…
talvez totalmente irrecuperável,
ou, eventualmente, com serventia
no gabinete do homem invisível,
assim o técnico leitor de BD entendesse, ficando o computador
amputado do seu natural complemento. “Nesse caso, caríssimo doutor, vou aguardar que
mude de gabinete, para lhe dar
as instruções que o habilitarão a
navegar no PEM, como peixe na
água…” Pensando que era essa a
única solução, não quis o clínico
desfeitear o leitor de BD7, agora
transmutado, provisoriamente,
em informático, trabalhando sem
rede, ou seja, sem qualquer colega

sénior que lhe valesse, em caso de
necessidade. Enquanto o médico
se mudava para o gabinete emprestado, com impressora OK,
transportando as alfaias médicas
pessoais e outros adereços ou fetiches, sem os quais as coisas como
que enguiçam (vá-se lá saber porquê); outro trim, trim, mais uma
vez, agora na linha duzentos e dezanove, se fez ouvir. Do lado de
lá do auscultador, uma voz grave,
em baixo tom, apresentou o seu
proprietário primeiro, deu em
ir deixando instruções, depois,
orientando o clínico, paulatinamente, no labirinto da aplicação
mais odiada pelos médicos do
SNS. O rapaz da BD tinha uma
prosápia monocórdica, um modo
assertivo no falar e, pasme-se, o
médico estava a avançar à velocidade da luz, neste vórtice de
stress que costuma ser o PEM.
Ao fim de meia hora de diálogo, compreendidas as essenciais
explicações, despediu-se o “professor”, deixando no ar duas ou
três dicas adicionais sublinhando
o principal da sessão, antes de
voltar a embrenhar-se nos balões
das páginas do livrinho de BD…”
Corria o ano de 1941, Alvega no
cockpit do spitfire da RAF8, metralhava um avião bombardeiro
alemão sobre a Mancha…”
No gabinete do colega (felizmente em férias), chamado o próximo
utente, sublinhando ao altifalante o número alterado do gabinete,
surge um velho conhecido, consumidor impenitente de fármacos, consumo a quem não valia
a pena tentar por cobro, dada a
sua obstinação: “Sr. Doutor, esse
tenho de o tomar para o resto da
vida; essoutro foi-me receitado
pelo professor X…, porque sim e
porque não”. Neste contexto, voltou o médico de família a interpelar o senhor Januário Camelo,
conhecido pela sua casmurrice,
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já com a remessa das cartonagens
“clipadas” a abrir caminho para
a sua secretária. “Hoje é só remédios, estou bem”. Um caso que
cai totalmente na alçada do PEM,
pensava o prescritor. E se bem o
pensou melhor agiu, mergulhando convictamente no ambiente
informático PEM. Esperou… esperou… esperou (outro dos problemas, este de fundo, da via sacra sacrificial no quotidiano dos
centros de saúde) e, por fim, lá
muito lerdamente se foi abrindo
o programa, esticando-se como
réptil no final da hibernação, num
dia de sol forte. Introduzidos os
user name e a password, clicando
aqui e ali, cumpridos todos os
passos, chegou-se à janela benfazeja: a da prescrição propriamente dita… Está o clínico eufórico…
Conseguiu, Eureka! Clicou no
local certo para o primeiro fármaco do rol que o senhor Januário
Camelo o brindara para a parte
prática do seu tirocínio de PEM.
Continua a ir bem o médico. Alinha o segundo fármaco…, a coisa
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marcha. Sente até uns fornicoques
no corpo… Passou para a receita
os quatro fármacos que surgem
alinhadinhos após o penúltimo
clique, prontos a saírem para a
impressora. Último passo… imprimir,… não pode crer… Qualquer coisa bloqueou a máquina.
Agora que faltava apenas um
golpe de asa final… Repara, nervoso, que se abre uma pequena
janela, diáfana, a pedir qualquer
coisa indefinida ao operador que
este não consegue decifrar. Está a
ficar enervado… e a coisa que parecia ser fácil com as explicações
telefonadas… O senhor Januário
Camelo, homem experiente, já
foi contagiado pela frustração do
médico, pela sua impotência. Que
remédio! Prepara-se para voltar
ao papel, derrotado, mais uma
vez. Desesperado, escreve na tal
janelinha diáfana, por debaixo
do segundo fármaco, revoltado
contra a máquina: “Vai à merda!”
Milagre! Virgem Maria!... O PEM
arranca como um carro de fórmula um e passa a bola em profun-

didade à impressora que, de imediato, vomita célere as primeiras
receitas do Sr. Januário Camelo,
made in PEM.
Bingo!
10/10/2014
(Na tarde em que conseguiu emitir a sua primeira receita PEM)

1. SAM- Sistema (informático) de apoio
ao médico;
2. PEM – Prescrição eletrónica médica;
3. INCA SA – Imprensa nacional casa da
moeda, sociedade anónima;
4. BIC -Marca de esferográfica que teve o
apogeu no séc. XX;
5. SNS - Sistema Nacional de Saúde;
6. MCD - Meios complementares de diagnóstico;
7. BD – Banda desenhada;
8. RAF- Royal Air Force.

opinião

Fernando Esteves Franco
e Virgílio Nereu

A Propósito da Casa do Médico na Região Sul
O Colega José Eduardo Correia introduz na revista de Junho um assunto da maior importância
para a classe: “Casa do Médico na Região Sul- Se eu soubesse…!”, e faz um apelo à participação de todos nós. Não podemos deixar de, em primeiro lugar, o felicitar e pessoalmente corresponder ao seu apelo.
Devemos esclarecer em primeiro lugar que para além do nosso
interesse enquanto eventuais utilizadores duma Casa do Médico
na Região Sul, debruçamo-nos
sobre este assunto há mais de
doze anos, por incumbência do
Conselho Distrital do Algarve de
então e sequentes, até que desiludidos com a falta de acompanhamento por parte dos órgãos
centrais, nos desvinculámos de
tal projecto.
Assim, e apesar de considerarmos o interesse permanente dos
órgãos distritais, de termos participado em visitas a alguns possíveis terrenos até com os órgãos
centrais e surpreendidos com a
abertura da Casa de São Rafael
em 2008, desvinculamo-nos dessa cooperação.
Catorze possíveis terrenos foram
considerados, mandados avaliar
pelo concelho distrital, mas sem
qualquer orçamento provisório
(pelo menos do nosso conhecimento), que pudesse alicerçar
uma linha orientadora do empreendimento a realizar e tornar
passível de ser equacionado num

plano financeiro a propor a todos
os colegas. Defendíamos a possibilidade de ser constituído uma
participação individual alicerçada num esquema obrigacionista
de carácter particular junto da
Ordem, que garantisse a todos
os subscritores o retorno do seu
dinheiro para si ou seus herdeiros e actualizável pelo menos de
acordo com a taxa de inflação ou
outras condições remuneratórias
do capital investido conforme
viesse a ser considerado possível, de forma a tornar confiável o
investimento individual.
Parecia-nos este método, depois
de discutido e aperfeiçoado,
permitir a mais fácil realização
do projecto, com muito menor
esforço financeiro por parte da
Ordem, admitindo que ficasse
muito aquém dos cinco milhões
de euros gastos em São Rafael.
Claro que não passava de uma
mera hipótese de trabalho que
nunca chegou a tal, já que nunca
foi discutida.
Mas o que interessa aqui e agora
é corresponder ao apelo do Colega José Eduardo Correia, mani-

festar a nossa perspectiva sobre
a casa do Médico em Sines e,
também, perspectivar o que será
desejável que a Ordem considere
neste aspecto tão relevante para
os seus membros.
Pretendeu a Ordem disponibilizar tal equipamento social à
região sul com a Casa de São
Rafael mas infelizmente sem resultados interessantes na perspectiva da sua função, embora
se trate duma óptima instalação
hoteleira certamente apetecível
a qualquer grande industrial de
hotelaria. Partilhamos de todos
os inconvenientes denunciados
pelo Colega José Eduardo Correia.
Acrescentamos ainda parecer-nos completamente inadequada
a forma de cálculo das prestações
mensais praticadas, indexadas
ao salário e não ao IRS, outro
tema de análise e discussão.
Mas porque subscrevemos todos inconvenientes denunciados
pelo Colega Eduardo Correia?
Porque na nossa concepção, há
várias premissas que têm de ser
colocadas ab Initio num equipa-
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mento desta natureza:
1 - Não ser percepcionado pelo
utilizador como um hotel, mas
sim como a sua casa com serviços hoteleiros (o que nos leva
desde logo a questões, como por
exemplo o mobiliário) e não só,
tais como cuidados médicos de
ambulatório e fisiátricos, por
exemplo.
2 - Estar situado num local aprazível mas inserido numa malha
urbana funcionante (correio,
agência bancária, farmácia, centro de saúde etc.) de fácil acessibilidade e deslocação pedonal.
3 - Ter a capacidade de proporcionar ao utilizador não a vivência de um lar de idosos (propúnhamos a designação de Clube
de Repouso da Ordem dos Médicos), mas sim habitar a "sua casa"
inserida numa estrutura dinâmica, prestadora dos serviços, polivalente. Como S. Rafael deverá
dispor de salão que proporcione
a realização de conferências ou
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outros eventos sociais ou culturais, mas localizado onde tais
eventos possam acontecer naturalmente (daí a necessidade dum
certo grau de cosmopolitismo).
4 - Considerar a possibilidade de
dispor de instalações hoteleiras
integradas que constituam um
polo atractivo da região e permitam não só a estadia de familiares
e amigos dos residentes, como de
colegas e suas famílias de outras
regiões (vidé apartamentos de
férias em Isla Canela do SIM),
como também de colegas estrangeiros (note-se que estávamos a
considerar a implantação deste
equipamento numa região turística, o Algarve), pretendendo
também obter ganhos de produtividade que a economia de escala adequada permitisse.
Consideramos assim urgente, tal
qual o Colega Eduardo Correia,
a Ordem debruçar-se sobre esta
necessidade imperiosa, promover a discussão organizada, que

em nossa opinião deverá ter a
participação dos concelhos distritais discutindo as diferentes
vertentes, seja a localização seja a
dimensão, seja a exploração dum
projecto tão amplo, participado
por todos os membros da classe
e consequentemente enriquecido
pelo seu escrutínio interessado
em inquéritos consequentes às
propostas atingidas no trabalho conjunto dos concelhos distritais (vê-se agora que Évora e
Faro equacionaram uma mesma
necessidade sem se articularem
enriquecendo as hipotéticas soluções), obviando a equívocos
como os determinantes da célebre resposta indignada a um
jornalista do Expresso do nosso
pretérito Bastonário, Pedro Nunes, quando questionado sobre
a construção de S. Rafael: "FUCK
YOU" (http://expresso.sapo.pt/
ordem-dos-medicos-em-guerra-contra-bastonario=f538284).

opinião

Miguel Cabral
Interno do Ano Comum

Problemas? Quais problemas?
Final de Junho de 2014. Estamos
prestes a entrar na rampa de lançamento para a greve dos médicos
de Julho de 2014. Pelos vistos, com
ou sem ambiente de “pré-greve”,
no serviço onde me encontrava era
comum existirem muitas situações
que não deveriam acontecer. Uma
dessas é a não realização de exames
a doentes por falta de alguém que
os leve à zona do hospital onde se
realizam esses exames. Nos últimos
dias esta realidade parecia ser cada
vez mais comum e um dos doentes
que eu acompanhava tinha já sido
afectado. A situação estava prestes
a acontecer novamente com outra
doente que estava a meu cargo.
Felizmente não tinha nada mais urgente para fazer naquele momento
e com a ajuda de um colega levei a
minha doente acamada para fazer
um exame. Todos quantos viram
ficaram surpreendidos. Vejam lá a
situação! Um doutor a assegurar
que a sua doente fizesse um exame... Não julgo ser minha função,
mas julgo ter sido meu dever, dado
o sistema devido ter falhado, mais
uma vez.
De forma a evitar que o sistema voltasse a falhar, inquiri pelas burocracias necessárias. Apontaram-me o
Livro de Ocorrências e informaram-me de que devia mesmo reportar
o ocorrido, porque a resolução da
situação já estaria apalavrada e tal
e, em boa verdade, nunca mais se

resolvia. Lá me estreei eu no Livro de Ocorrências. Como bónus
da primeira vez, ganhei também
a sensação de ser alguém especial.
Afinal este problema devia ser mais
raro do que o que eu pensava, já
que o livro estava imaculado destas falhas desde Fevereiro! (Quatro
meses passados, relembro). Tantas
queixas, indignações e insultos ao
sistema, mas ninguém, pelos vistos,
tinha reportado de forma oficial essas queixas. Não deviam ser assim
tão importantes, afinal. Quase um
mês depois a minha ocorrência lá
estava no livro, sem a companhia de
novas ocorrências. Talvez a situação
se tenha resolvido de vez. Ou talvez
o problema seja meu. Talvez eu veja
problemas onde eles não existem.
Afinal, num sistema que funciona,
todos os problemas devem ser reportados oficialmente, de forma a
que as entidades superiores possam
avaliar quantitativa e qualitativamente a situação para decidir como
proceder. Palavras leva-as o vento,
todos sabemos isso, certo? Por isso,
se não há ocorrências registadas é
porque os problemas não existem.
Ou estou a pensar mal?
Por exemplo, só agora é que se têm
deixado médicos internos (ou estagiários como foi noticiado) assegurar urgências de hospitais públicos.
Isto nunca tinha acontecido antes.
De certeza que se já tivesse acontecido antes ou se existissem situa-

ções semelhantes já tinham existido
reclamações, exposições escritas,
entre outras. Não só pelos próprios
internos, mas também pelos especialistas, pelos médicos mais velhos
e experientes, pelos Diretores de
Serviço, pelos Mestres da Medicina.
Afinal de contas, a nossa classe tem
classe: é honrada, culta, altruísta
e humana, não é? O médico é, por
norma, um cidadão exemplar na
sociedade. Ou pelo menos era. Mas
vai daí, não sei. As coisas parecem
continuar a piorar e só se vêem novos problemas a surgir. Qualquer
dia, ainda temos para aí médicos a
não se preocuparem com o melhor
para os seus doentes, a prejudicarem deliberadamente a sociedade
em benefício próprio, a forçarem
outros colegas a desrespeitar a legis artis, a lei e/ou o bom senso ou a
demitirem-se de fazer parte da solução de situações problemáticas. Ou
ainda pior, a transmitirem essas atitudes aos jovens médicos enquanto
os obrigam a trabalhar até à desmotivação e exaustão. No fundo, a deixarem de ser médicos.
Mas por enquanto ainda estamos
bem. Temos o melhor SNS e o melhor internato do Mundo. Não interessa se são bons o suficiente, o
que interessa é que são os melhores. Problemas sérios só mesmo os
que o governo cria, porque da parte
dos médicos não há problemas nenhuns.
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M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de Medicina Interna

O outro lado do ver.
Por onde passa o futuro?
Um em cada dez cidadãos do mundo é obeso. É uma desgraça cujos custos em potencial perda
de bem-estar são incalculáveis. E é uma realidade estudada para a qual se chama regularmente
a atenção da sociedade porque é a saúde futura, (de todos?) que está em causa.
No entanto, há outro lado lado
desta verdade. Quantos dos
nove restantes estarão condenados à sub-nutrição sem alternativa conhecida, programada,
investigada? Três, quatro?
Duas verdades! O problema
real será a obesidade de alguns
ou a desnutrição de muitos?
Ou a sobre importância de uma
das realidades reside no facto
de respeitar à franja da comunidade dos homens onde se
integra a maioria da riqueza?
Porque, sejamos claros, numa
sociedade onde a classe-média
está a crescer nas chamadas
comunidades nacionais com
economias emergentes concorrenciais o dinheiro continua
a acumular-se numa ridiculamente pequena percentagem de
pessoas ricas “dos países ricos”
e dessas comunidades.
Pois o concorrencial dessas economias apenas nos revela que
há alguma redução da pobreza
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mas a troco de pagamento miserável pelo esforço laboral dos
seus paupérrimos trabalhadores.
E o que é relevante? Haver mais
ricos no mundo dos pobres ou
simplesmente haver ricos absurdamente ricos num mundo
que se empobrece com o seu
continuado enriquecimento? O
progresso é o ganho de alguns
ou a perda de muitos? E seria
útil ler o outro lado do “êxito”.
Reflectir sobre como é que esse
ganho é obtido numa sociedade
em aparente progresso contínuo partilhado.
Este ganho é a perda dos que
nunca tiveram. Mas também é
a perda dos que julgaram ter,
para sempre como bem conquistado, o suficiente para se
identificarem como “consumidores da sociedade de consumo” que lhes disseram, que
lhes dizem, ser “o melhor dos
mundos”.

Progredir?
O que é relevante numa sociedade que, escassos 60 anos
depois do fim desse dramático acontecimento que durante
mais de 6 anos fez chorar todo
o mundo (e que designamos
como “segunda grande guerra
mundial”), dá expressão política a movimentos que recuperam o padrão de organização
da vida colectiva que foi modelo-pai desse dramático?
Será que o crescimento dos
ideais xenófobos e nacionalistas, no pior sentido destes conceitos verdadeiramente isolacionistas porque cegos ao tempo de mobilidade que é o nosso,
construídos sobre a hostilidade
em relação ao outro que é “nosso” concorrente ao dinheiro
com que subsistimos serão a
parte importante que o direito e
a prática do voto nos mostram?
O votar hoje terá que ver com

o dinheiro que o “outro” nos
“tira”? Porque reduz os postos
de trabalho e porque desvaloriza os vencimentos com a sua
disponibilidade para aceitar
qualquer tipo ou valor remuneratório: não só pouco dinheiro
mas também géneros, cartões
de utilização condicionada
aos interesses dos pagadores e
outros? Sendo as pretendidas
adulteração da nossa cor de
pele dominante, contaminação
da nossa fé mesmo que a não
pratiquemos,
desconstrução
da nossa imagem que o fato
que usamos define, apenas um
elemento secundário artificialmente valorizado porque mais
convincente?
Todos falam dos riscos que a
crescente abstenção trará à vida
democrática. Mas será que o
dizem porque receiam o que
ela representa como expressão
possível do descrédito a que
a governação em democracia
chegou, ou será que a sua preocupação tem antes que ver com
a redução dos benefícios financeiros que cada voto perdido
(vote-se onde se votar) acarreta
para os aparelhos partidários?
E será que se estudarem as características sociológicas desta
abstenção se obterão os mesmos resultados se ela for predominantemente da juventude ou
predominantemente das gerações mais velhas?
Mas, pelo menos tão importante como este significativo
crescimento (preocupante para
a minha sensibilidade) das forças que designamos como para
fascistas ou nazis e o constante
crescimento da taxa de abstenção pela (parece) valorização da
diferença como suporte de teorias violentas exclusivistas, é o
outro lado da sua análise. Ambos os factos reflectem a pro-

gressiva redução do peso real e
simbólico dos movimentos que
se definem como “socialistas”
ou, se preferirem, “de esquerda”.
O que julgo ser consequência
da insistência repetitiva na irrelevância actual da diferença
entre “esquerda” e “direita”.
Que não terá sentido no mundo globalizado de hoje porque,
dizem, os países “do comunismo” já aderiram aos valores
dos mercados financeiros e as
sociedades, mesmo as mais rigidamente conservadoras, já
integram nos seus projectos políticos medidas sociais.
É uma análise que se propõe
como verdade incontestável e
que, como muitas mentiras repetidas em diferentes circunstâncias, apesar do óbvio artificial dessa repetição, no tempo
veloz e acrítico em que vivemos
passam a ser verdades de facto
e não simples opinião.
Dizem que todos já reconheceram a vantagem de “se agir na
gestão da coisa pública em termos que aumentem o número
de consumidores porque são
estes a justificação do sucesso
da vida colectiva construída
em função das transacções”, em
função, de facto, do “movimento do dinheiro”. (É preciso vender para se poder comprar).
A repetição desta verdade não
confirmada vai “contaminando”, como qualquer doença
pandémica, o sentir natural do
cidadão incauto que, sem ter
consciência disso, passa a construir-se em função dela. Esquecendo-se, quiçá em definitivo,
de a criticar e de a confrontar
com outras possíveis variáveis
que, talvez, a contradigam.
Talvez, porque admito sem preconceito que com maior número de dúvidas e de suportes re-

flexivos alguns, ou muitos, até
possam vir a concluir pela sua
correcção. Mas admito também
que, se calhar para surpresa de
outros, essa abertura reflexiva
lhes permitará “descobrir” outras verdades pelo menos tão
verdadeiras como o mito que os
intoxica.

Relativo
É esta capacidade de perceber
que nada do que nos é proposto como definitivo o é, que tudo
na nossa vida tem um lado relativo, que cria o saber que nos
permite ganhar capacidade interventiva socialmente. Saber
que o amanhã não está feito
e, muitíssimo importante, que
cada um de nós pode, deve e
tem competência para contribuir para a sua construção.
O outro lado do ver o que está
à vista obriga sem alternativa
(porque estamos a viver a valorização da diferença como
factor negativo “da vida de
todos nós”) que cada grupo
ideológico que se pretenda “da
esquerda” reconsidere as suas
propostas como agente político
afastando-se da tão propalada
convergência de ideias e se reconstrua numa base que recupere o essencial do que foram
os seus ideais do pós 2ª grande
guerra.
Com os riscos inerentes: de
perder acesso ao poder durante algum tempo sendo apenas
consciência crítica do tipo de
organização social que dominará nesse tempo de poder perdido. Mas risco também de perda
de influência pessoal com a discussão abertíssima dos seus valores teóricos na procura do que
possa ser apresentado como
estimulante para que os mais
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novos percebam a utilidade e
a força dos grupos organizados e concorram às suas direcções com esses valores. Valores
adaptados à realidade de um
futuro que é o deles.
E claro que me refiro aos valores em que acredito: a solidariedade, a partilha, a entreajuda nacional e internacional,
a cooperação com o próximo
mesmo que fisicamente distante de muitos quilómetros, o
olhar para o conjunto mais do
que para o umbigo particular, a
penalização (penalização, isso
mesmo, castigo) do que não
consegue perceber que somos
todos iguais, a valorização da
esperança e do “desejo de estar
bem” reconhecendo que este só
existe quando o outro também
o possuir, enfim, a colaboração
sem preconceitos com novas
entidades que se têm afirmado
na defesa “dos que não tem”, e
até mesmo, porque nada pode
ser desvalorizado, a utilização da
actual relevância do conflito religioso como suporte de medidas
sociais que se podem encontrar
nos normativos das confissões e
que os que as utilizam como promoção da diferença esquecem
ou, porque não afirmá-lo, desconhecem.
(A ligação ao religioso é um assunto controverso. Porque é manipulado dirão alguns, porque a
força de hierarcas “pouco fiéis ao
ideal da confissão” é demasiado
grande dirão outros. É verdade.
Mas num tempo de procura de
identidades orientadas para o
outro, qualquer ateu convicto
que olhe para o lado tem grandes
probabilidades de se confrontar
com um crente. E nada os obriga
a ser inimigos só porque um diz
“eu creio” e o outro diz “eu não
creio”).
Mas há, seguramente, valores
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diferentes daqueles em que acredito e que também se identificam
com a recusa da exclusão e com
a intenção de viver com a mão
estendida para o outro. Valores que, com este sentido, são a
imagem das novas gerações. Do
futuro.
Dos que serão continuadores de
quem defendeu a ideia “socialista” ou “social” ou de “social
democracia” em que vivemos o
sonho dos últimos 50 anos (Gedeão disse que “eles não sabem que
o sonho é uma constante da vida”
e chamou-lhe “Pedra Filosofal”) e
que têm de ser chamados a participar na vida pública, a colaborar
na actualização dos valores do
sonho, a reconstruir o próprio
conceito de “social” a, enfim, darem corpo teórico ao que identifica a “esquerda” e a separa da
“direita” sem guerrear o ser-se
diferente mas assumindo que a
diferença existe e que a ideia da
governação também é diferente
ideologicamente.
E como supomos que a governação “à esquerda” é a que melhor
salvaguarda o interesse colectivo
temos, como dever, de alargar a
sua base de apoio discutindo-a
como objectivo em si. Prioritário
em relação à própria “conquista”
do espaço da governação.
Ser uma oposição activa, orientada para fora das rígidas e enquistadas estruturas partidárias que
a democracia criou, teoricamente
bem substanciada, é um caminho de construção do futuro que,
é a minha convicção, melhora a
identidade de quem promove os
valores “sociais” em abstracto
e reduz a importância crescente
dos que querem que a diferença
seja justificação para se promover o conflito.
Tudo deve ser feito para evitar
que o isolamento volte a ser padrão das vidas nacionais e para

contrariar a manutenção de um
“status quo” com alargamento
constante do fosso entre ricos e
pobres; para destruir as crenças
de que estes defeitos são o custo
natural do progresso e de que o
crescer em conjunto promove a
preguiça porque impede o saudável da competitividade, bloqueia o acesso dos melhores aos
bons lugares, não faz diferenças
baseadas no mérito ou no empreendedorismo individual.
A discussão teórica do que é
ideológico e que, “ideologicamente”, integre os desejos das
novas gerações (mesmo que aos
mais velhos pareça irrelevante
ou absurdo) será a resposta possível à abstenção no tempo de
votar e à preocupante recuperação de valores que julgávamos
definitivamente excluídos da
nossa vida.
Será que alguém ainda se lembra
que o Estado Novo se designava
“democracia orgânica”?
E será que se chamava assim porque, até o totalitarismo, sabe que
“democracia” é uma palavra mágica que se identifica com o poder da maioria?

Os Médicos. Que é notícia?
Em cada dez homens há hoje
um obeso. Em cada 10 homens
há hoje 3 ou 4 subnutridos. Com
qual destas informações se identifica a democracia? (O´Neill
responderia: “cão perdeu-se… cão
achou-se… ainda melhor se o cão
perdido e o achado forem um só e o
mesmo… “)
E com qual delas se identificam
os Médicos? (Médico: profissional que aprendeu a comprometer-se com um dever social: aliviar sofrimento, promover bem-estar, defender quem necessita
de defesa em saúde. Sem quais-

quer diferenças no seu agir porque o seu compromisso é com
pessoas e não com circunstâncias
particulares dessas pessoas).
Num tempo de tecnicização
dominante, nem sempre criticamente pensada, valia a pena
olhar a nossa prestação quotidiana pelo outro lado do ver. O
lado de quem recebe os nossos
cuidados, os que votam e os que
não votam, os que acreditam na
partilha e os que valorizam o
conflito assente na diferença. O
lado dos que, em cada consulta,
estão do outro lado da secretária
e que esperam “milagres” que resolvam os seus problemas.
Problemas demasiadas vezes inventados pela vida política. Que
atormenta a maioria deles e que
é promovida, e geradora de vantagens, por alguns. Mas uns e outros nossos doentes.
Pessoas que tratamos exactamente da mesma maneira demonstrando que o espaço de diálogo que é a consulta, também
um espaço aberto ao treino da
civilidade, prova que o conflito, a
divergência, o desacordo activo,
podem coexistir com a confiança, a cordialidade, o negociar de
soluções de interesse partilhado
quando todas as partes se colocam na posição de perceber que
cada um de nós nada é sem os
muitos “outros” com quem nos
cruzamos quotidianamente.
Mesmo quando o tempo é cada
vez menos tempo tem de haver
tempo para integrar o doente no
nosso tempo e o ensinar a perceber o seu relativo. Como pessoa
doente, claro, mas também apenas como pessoa.
E se nós conseguimos porque
não o conseguirão outros?
Basta tão só saber que por cada
lado visto há sempre outro lado
para se ver…
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Mário Vale Lima
Especialista em psiquiatria

Psicopatologia: neurotransmissores e feitiços
Neste artigo o autor resume a palestra que deu em Junho, no âmbito no ciclo de conferências organizado pelo Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, e que subordinou ao tema:
"Psiquiatria convencional versus medicina popular".
O meu conhecimento das medicinas não-oficiais, das superstições e
da prática da magia e as suas implicações na relação médico-doente, advém:
1) de confirmar, amiúde, na experiência profissional, aquelas atitudes e práticas concomitantes com
o acto médico convencional.
2) e de ter sido um infiltrado contumaz em diversos locais desse
mundo de má reputação ou ignorado entre os médicos, não “para
roubar o fogo” aos magos e lhes
copiar a arte mas para aí observar
e entender.
Provenho duma aldeia minhota
onde ainda sobrevive a Eira das
Feiticeiras, um enigmático ermo de
terra batida entre frondosa vegetação, ponto do encontro ritual das
feiticeiras com o Diabo, tal e qual o
que representou Goya em El Aquilarre. Nessa região, onde meu pai
foi médico rural mais de 50 anos,
a crença generalizada na feitiçaria
coabitando com a religião e a medicina até às ultimas décadas do
séc. XX, determinava a vigilância
do vestuário, da alimentação e do
espaço doméstico, eram credíveis
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as visões da Santa Companha (“procissão dos mortos”) e das almas
penadas caminhando em forma incorpórea, o Diabo era um elemento presente no quotidiano como
mensageiro do mal e era consabido que o meu avô lavrador, meu
herói, o enfrentara a varapau no
breu da noite numa encruzilhada
de má fama.
Dos locais de observação destes
fenómenos e factos, destaco em
particular:
1) Os Congressos das Medicinas Populares de Vilar de Perdizes (o 1º realizado em 1983) presididos pelo
Padre Fontes, sábio conhecedor
dos escaninhos da alma, juntando
ervanários, videntes, exorcistas,
endireitas e bruxas que em breve
seriam confrontados com a chegada de novos protagonistas, da astrologia às taças tibetanas, disputando-lhes a hegemonia do lugar e
descaracterizando por completo o
ambiente original.
2) O Centro Espírita de Coimbra,
onde me apresentei como médico
ao seu director de então, Sr. Rosas,
e que, por sua amável autorização,
passei a frequentar no anonimato.

Como era, para mim, de esperar,
ali encontrava, amiúde, doentes do
Serviço de Psiquiatria do H.U.C.
3) O Santuário da Santa da Ladeira,
nos anos 80, época do apogeu desse fenómeno religioso dinamizado pela igreja ortodoxa em torno
duma vidente a quem, mediante
uma ex-doente da minha consulta
do H.U.C. que dizia ali ter encontrado a ataraxia e a cura, fiz várias
entrevistas sobre as suas vivências
anómalas e assisti aos êxtases místicos.
4) Uma breve, mas interessante,
colaboração nas Campanhas de Luta
contra o Alcoolismo da Caritas Diocesana de Coimbra levadas a cabo
por esta instituição numa região
da Beira (Seixo da Beira, Ervedal,
etc.) com o Padre A. Sousa, eu já
psiquiatra, uma assistente social e
o mais arrebatador predicador laico que conheci: o Sr. Loureiro, ex-alcoólico recuperado num centro
espírita, intrépido cruzado anti-alcoolismo e, cumulativamente,
conhecedor de locais e oficiantes
de bruxaria.
5) O fenómeno religioso, crescente
desde a morte (1955) à beatificação

(em 25 de Abril de 2004) da paralítica “Alexandrina de Balazar” (Póvoa de Varzim, 1904-1955), pródiga em êxtases místicos e estigmas,
sendo «inteiramente certo que, durante os quarenta dias de internamento, a doente não comeu nem bebeu,
não urinou nem defecou», segundo
um relatório médico citado pelo
padre salesiano H. Pasquale, seu
entusiasta divulgador e biógrafo.
É-me imperioso afirmar que sempre me defini, sem equívocos, médico de formação e prática científicas, repudiando o obscurantismo
em que emergem e medram charlatães de variada índole.
Porém, sem duvidar que é mais
acertado tratar o “quebranto”
(como chamam à depressão endógena, que na interpretação mágica é atribuível a um feitiço) com
fármacos que com magias, tenho
como certo isto:
1) “eu não creio nas bruxas” mas
elas andam por aí e podem interferir na minha prática da clínica;
2) as raízes da magia, como crença
explicativa de doenças e anomalias que escapavam ao conhecimento médico da época, persistem
no homem contemporâneo.
3) na psicologia do desesperado, o
recurso à magia é a esperança que
resta quando fracassam os meios
da medicina cientifica (como o
caso pungente dos bruxos cubanos no tratamento do câncro de
Hugo Chavez).
A minha pertinente curiosidade
em conhecer o mundo do ocultismo causou-me alguns dissabores
e incompreensões. Mencionar as
crenças e práticas da magia na
patoplastia dos quadros e a consequente inquinação terapêutica,
despertava o risinho dos psiquiatras ignorantes de tais interferências ocultas sob os seus cadeirões
de braços. Após um dos “congressos das bruxas” fui chamado ao
meu estimado director de serviço

e leal pessoa, Prof. Vaz Serra, que
me mostrou o “Notícias do Barroso” ali impiedosamente feito
chegar, referente àquele malvisto
evento, onde o meu nome e título
«psiquiatra - Hospital Universidade de Coimbra») se juntava ao
de padres e curandeiros presentes
nesse ano em Vilar de Perdizes.
Dessa vez, amistosamente como
sempre e com todos, advertiu-me: “Depois queixe-se que não
o levam a sério!...”. Nesse tempo,
a comunidade médica olhava as
medicinas não-oficiais com o mais
sobranceiro desprezo e incomunicabilidade. Até surgir o “factor
Luís Portela”: médico dissonante
e importuno do absolutismo positivista no areópago das ciências
médicas, prestigiado presidente
da poderosa Bial, ensaísta de temas parapsicológicos, crente no
espiritismo, promotor dos Simpósios “Aquém e Além Cérebro” e
dispondo apetecíveis verbas para

eventos, bolsas e prémios. Alguns
dos que, antes dele, sentenciavam,
graves: “os crocodilos não voam!”,
passaram a opinar, acatadores,
que “às vezes voam…”.
Nas duas últimas décadas a comunidade médica, em especial na
área das neurociências, tornou-se
mais aberta à discussão de correntes e métodos que antes abjurava
ou proscrevia.
Creio que foi imbuído nesse espírito (passe a expressão…) de
abertura que surgiu o interesse e o
convite para, na honorífica sede da
Ordem dos Médicos, abordar este
tema.

Nota da redacção: uma versão
mais completa deste artigo poderá ser consultada no site nacional
da Ordem dos Médicos, na área
de História da Medicina.
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Maria José Leal
Cirurgião Pediatra;
Vice-Presidente da SOPEAM

OI…TO SÉCULOS DE LÍNGUA PORTUGUESA*
*Resumo de Comunicação apresentada no IX Congresso da UMEAL (União de Médicos Escritores
e Artistas Lusófonos) no Recife Brasil, Setembro 2014
Gosto de sentir a minha língua
roçar
A língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
A criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões

gua portuguesa.
Não, não é uma gralha, é uma
dissonância léxica propositada,
prolongando foneticamente a
primeira sílaba como a significar
que o oi…to, já por si símbolo
do infinito, se espraia muito mas
muito mais para trás no tempo
coevo, sem uma definição exata
de datação da sua autonomia
Quando Caetano Veloso compôs como meio de comunicação vera canção Língua em 1984,Poesia
prova-concreta
bal entre
os povos
do extremo
e prosa
caótica
velmente não se deu conta
do
paocidental
da
Europa.
Ótica futura
radigma que viria a representar, As línguas não nascem, evonomeadamente dos ensaios lite- luem e a sua passagem à escrita
rários que haveria de merecer nos é sempre muito ulterior ao uso
meios universitários,
que minuciosamente
se têm debruçado em
análises linguísticas,
etimológicas, simbólicas e outras, e que
muito a propósito cai
como sopa no mel nas
comemorações destes
oi…to séculos de lín80 | Outubro| 2014

verbal da mesma. O mirandês,
os crioulos, são exemplos entre
muitos, que agora mesmo a contemporaneidade nos constata.
O facto é que existe um documento régio redigido com todos
os quesitos e proformas que a
sua importância exigia, escrito
numa língua que não o latim,
como era uso para tais documentos, mas sim no ancestro
galaico-português. Trata-se do
testamento do rei D. Afonso II,
datado de 27 de Junho de 1214,
rei que litigiou com as irmãs, os
bispos, com um sentido de estado centralizador relativamente à ordenação
do território, contra o
feudalismo vigente e
autocrático e que por
tal foi excomungado e
reabilitado por diversas vezes. Foi a data
desse documento que
as Comissões das Co-

Poesia concreta e prosa caótica
Ótica futura

memorações dos 8 Séculos da
Língua Portuguesa, tomaram
como referência, para a programação de eventos que se têm
difundido por todo o espaço da
Lusofonia.
Outros documentos de direito
privado como o “Pacto de Irmãos”, um pacto de não agressão entre Gomes Pais e Ramiro
Pais de 1175; a “Notícia de fiadores” de Pelágio Romeu, uma
pequena lista de nomes que termina com uma frase que apresenta sintaxe e morfologia portuguesas de 1175; “ A Notícia
de Torto”, escrita possivelmente
entre 1210 e 1216, relato de uma
desavença entre famílias de
Lourenço Fernandes e de Gonçalo Ramires; todos têm uma
datação prévia ao testamento
real e são demonstrativos do
uso da emergente língua escrita
em substituição do latim. Será
no reinado de D. Diniz (12611325) que o português, decerto
mais estruturado e de uso corrente nas camadas mais cultas, é
decretado língua oficial da corte
para uso em todos os documentos.
Longa é a evolução duma língua
que pouco a pouco se autonomiza da matriz originária, para
o caso do galaico-português a
obra conhecida como Itinerarium
Egeriae, ou Peregrinatio ad loca
sancta é considerada um documento chave para conhecer o latim vulgar que se falava na época na Galécia. É o texto latino
mais antigo que se pode atribuir
ao território ocidental e à hoje
lusitana orla marítima, é um testemunho da evolução do latim
para as línguas românicas, e que
oferece também uma valiosíssima informação sobre a sociedade e a liturgia do momento. É a
narração da viagem que decorreu entre 381 e 384, a Constan-

tinopla e Jerusalém, Capadócia,
Tebaida no Alto Egito, ao mar
Vermelho e ao Sinai, escrita por
Egéria, conhecida também como
Echeria, Eteria, Aetheria e Etheria, monja que se auto define
como satis curiosa. Tudo parece
indicar que nasceu nas ribeiras
mais afastadas do oceano ocidental,
na Galécia, que compreendia o
conuentus de Bracara, cidade capital da respetiva província.
Longo foi o caminho do latim
vulgar, já galaico de Egéria no
século quarto, que pelos séculos
vindouros foi colhendo simultaneamente de forma dinâmica,
vocábulos de outras procedências, como a semítica ou a árabe,
que profusamente se interpenetraram e estabeleceram nas prosas e nos versos dos clássicos e
dos modernos
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a
amizade
E quem há de negar que esta lhe é
superior
E deixa os portugais morrerem à
míngua
“Minha pátria é minha língua”
Fala mangueira! Fala!
Oi…to séculos de língua portuguesa, oito países lusófonos,
comunidades africanas, amerídeas e asiáticas que a partir do
século XV trazem novos aportes
para o enriquecimento desse
português multicultural. Atualmente com cerca de 250 milhões
de falantes, a quarta língua mais
falado no mundo e a mais falada
no hemisfério sul. Oito países
de língua oficial portuguesa e
diversas comunidades e países
que aspiram ao seu uso organizaram múltiplas comemorações
que seria fastidioso enumerar,

congregando com maiores ou
menores divergências os amantes militantes de um ideário
assente neste falar e neste escrever. Conferências, cursos,
evocação dos cultores da Lusofonia, promovidas pelas instâncias oficiais, ou por associações
locais, uma fulgurante resposta
ao repto em memória do testamento do rei gafo redigido com
todos os quesitos e proformas
que a sua importância exigia,
escrito numa língua que não o
latim, como era uso para tais documentos, mas sim no ancestro
galaico-português.
A abrangente iniciativa como a
emissão filatélica conjunta dos
operadores postais dos países
da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa é histórica,
pois é a primeira vez que um
mesmo selo irá circular em todos os países de língua oficial
portuguesa. Neste selo, que apresenta o globo terrestre atravessado
por uma faixa das bandeiras dos
países e da região administrativa
especial de língua oficial portuguesa, podemos observar ainda uma
mão com uma pena. No selo lança-

Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica latim em pó
O que quer
O que pode
Esta língua?
Incrível
É melhor fazer um canção
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A língua é minha pátria
E eu não tenho pátria:
tenho mátria
E quero frátria
Poesia concreta e prosa
caótica
Ótica futura
do em cada país, a bandeira desse
país aparece em fundo, ganhando
também centralidade na faixa que
circunda o globo. Assim, este selo
comum a todos os países respeita
a identidade própria de cada um
deles.
A medalha oficial das comemorações é uma peça cunhada
em prata, contrastada, com 36
mm de diâmetro. A medalha tem
numa das faces o logótipo das co-
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memorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa reorganizado no
espaço circular da peça e na outra
face a língua portuguesa é apresentada como uma árvore, um elemento vivo que se desenvolve a partir
de raízes ancestrais, e cujo tronco
é formado pelos contributos das
diversas fontes linguísticas. Uma
réplica da Árvore da Vida, pois
viva é a língua sempre em perene modificação.

Quiçá uma retoma da esplendorosa Árvore da Língua, a escultura com três andares de altura
em que nas folhas surgem contornos de objetos e as raízes são
formadas por palavras que deram origem ao português, e que
ocupa um espaço estratégico no
Museu da Língua Portuguesa
ou Estação Luz da Nossa Língua. O famoso museu interativo, verdadeira catedral erigida
à língua portuguesa nos moldes
tecnológicos mais avançados e
aliciantes, localizado na cidade
de São Paulo, Brasil no histórico edifício Estação da Luz, no
Bairro da Luz.
Oito países de língua oficial
portuguesa e diversas comunidades e países que aspiram ao
seu uso, realmente que língua
é esta? A ideação tornada som,
a única forma que atravessa as
Esferas, o Quinto Império espiritual de António Vieira, de
Fernando Pessoa, de Agostinho
da Silva, lugar sem muros, que
gira e se difunde em ondas pelo
mundo todo com muitos sotaques, muitas variações, património de muitas etnias.
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35 ANOS DO SNS
CONFERÊNCIA / DEBATE

15 NOVEMBRO 2014

SECÇÃO REGIONAL NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

22 de Novembro
18 horas

Centro de Cultura
e Congressos

DISTINÇÃO
DE MÉRITO EM
GESTÃO DOS
SERVIÇOS
DE SAÚDE
ORDEM DOS
MÉDICOS

Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Dr. Paulo Mendo

1.ª DISTINÇÃO DE MÉRITO EM GESTÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
A Competência de Gestão dos Serviços de Saúde da Ordem dos
Médicos foi criada em 2004. Num ambiente de enorme exigência e
rigor, a necessidade dos serviços de saúde possuírem profissionais com
capacidades, conhecimentos e experiência na gestão da saúde é
extremamente relevante, implicando a existência de médicos com
formação específica.

[10h00 - 12h30]
SESSÃO DE ABERTURA
Mesa:
Prof. Dr. Adriano Moreira,
Dra. Maria de Belém Roseira,
Dr. Paulo Mendo,
Dr. Miguel Guimarães
CONFERÊNCIAS
O Pontificado do Papa Francisco
e o Estado Social
Prof. Dr. Adriano Moreira
Qualidade em Saúde
Dra. Maria de Belém Roseira
Sustentabilidade do SNS
Dr. Paulo Mendo
[14h30 - 17h30]
DEBATE
“QUE REFORMA PARA O SNS?”
Moderador:
Dr. Paulo Ferreira [Jornal de Notícias]
Mesa:
Prof. Adalberto Campos Fernandes,
Prof. Dr. Álvaro Almeida,
Prof. Dr. António Ferreira,
Prof. Dr. José Manuel Silva

A actual Direcção da Competência, num vasto programa de acção,
possui um conjunto de iniciativas que visam sublinhar esta área da
medicina, nomeadamente a formação, a divulgação de boas práticas, o
reconhecimento de cursos académicos que confiram as bases
estratégicas neste domínio, a identificação dos Colegas que reúnem as
condições para possuírem o título, para além de promover a discussão
de questões como a liderança e gestão nos serviços de saúde.
Neste âmbito, uma das iniciativas que promovemos foi a criação de
um prémio anual, com a primeira edição em 2014, que visa reconhecer
um Médico que se tenha distinguido na área de gestão em saúde,
tentando desta forma evidenciar o impacto da direcção efectuada por
médicos e sensibilizar outros Colegas a seguir este exemplo.

Boas-vindas
Dr. Miguel Guimarães

Presidente da Secção Regional do Norte da OM

Apresentação do evento
Dr. José Pedro Moreira da Silva

Coordenador Nacional da Competência em Gestão dos
Serviços de Saúde da OM

Breve introdução
Prof. Adalberto Campos Fernandes

«Health system in transition:
challenges and opportunities»
Lord Nigel Crisp

Apresentação sumária do homenageado
Dra. Fátima Carvalho

Coordenador do Norte da Competência em Gestão dos
Serviços de Saúde da OM

Palavras do homenageado
Dr. Paulo Mendo

Intervenção do Bastonário da OM
Prof. Doutor José Manuel Silva

Intervenção do Ministro da Saúde
Dr. Paulo Macedo
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
ORDEM DOS MÉDICOS
Rua Delfim Maia, 405 · 4200 Porto
Tel +351 225070100 | Fax 225502547 | Email: secretaria@nortemedico.pt

Porto de Honra
organização:
direcção da competência em gestão dos serviços de saúde
da om | secção regional norte da om

