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Apesar de estar no início, o editorial é
a última secção que se escreve na
ROM. De tal forma a última que quase
sempre é a causa dos atrasos sobre as
datas preconizadas de publicação.

Não tendo a obrigação obsessiva dos
órgãos de comunicação de cumprir
datas e obrigando-me a escrever sem
intermediários esta introdução, vogo,
por vezes dias, ou mesmo semanas,
na procura do significante do núcleo
ou da actualidade daquele mês.

Como seria de calcular nem a inspi-
ração nem o tempo disponível por
vezes ajudam. Este foi um mês que
tal. Vários foram os temas que o agi-
taram mas o fio condutor tardou em
surgir.

Quando me pareceu evidente hesi-
tei em dar-lhe corpo. Abominando
por princípio a teoria da conspira-
ção, tenho alguma dificuldade em
assumir o papel de caça-fantasmas e
juntar pontas soltas e aconteceres
circunstanciais para os revestir de
significado.

Um pouco como a asserção de que
“não há bruxas…” este “tiro ao alvo”
também se arrisca, confrontado lá
mais para o ano com a realidade, a
parecer um mero exercício de
suspeição gratuita. E, no entanto, “que
as há…”

O alvo neste caso é o funcionário
público, cinzentão, venerando e obri-
gado por tradição, acomodado mas
força de bloqueio transformado su-
bitamente em privilegiado social.

Num processo progressivo e desli-

Tiro ao alvo
zante, que não se pode dizer ter sido
da única responsabilidade deste Go-
verno, o Estado centralista em que
assentava alguma lógica de coesão
nacional foi desarmando as suas es-
truturas.

Porque o Estado pesado e central en-
trava as forças da dinâmica socieda-
de civil, argumenta-se, há que ema-
grecê-lo. Os mesmos que poucos
anos antes se sentavam tranquilos à
mesa do orçamento canalizando ver-
bas de Bruxelas para cursos de arte-
sanato ou semelhantes profissões de
futuro, descobrem agora, quando
Bruxelas apresenta a conta, que o
que engordou foi a Função Pública.

Esquecidos que vamos estando dos
anos dourados em que se assistia ao
endividamento colectivo na compra
de electrodomésticos, apartamentos
ou automóveis, conforme vocações
ou disponibilidades, o susto que o co-
brador com ou sem fraque induz,
obriga a que alguém pague a factura.

Sendo o deficit objectivável e públi-
co, a contenção – a menos que se
descubra a forma milagrosa de tri-
butar a riqueza real, porque empre-
sas lucrativas é o que não falta –
incide necessariamente na despesa
pública.

A Saúde, por natureza um desperdí-
cio, já que quem decide por norma
está em boa forma física, é das pri-
meiras áreas afectadas. Curiosamen-
te, nela as reformas estruturais cen-
tram-se em cortar nas horas extra-
ordinárias, mesmo que para isso seja
necessário acentuar a desertificação
deixando meio país sem urgência.

Prosseguindo na lógica do tiro ao
alvo descobre-se que os funcionári-
os públicos são improdutivos porque
usufruem da preciosa vantagem de
obter um atestado que os isente de
trabalhar sem a necessária espera da
consulta no Centro de Saúde. Daí a
obrigar os milhares de funcionários
a frequentar as disponíveis urgênci-
as hospitalares ou as consultas de
recurso para obter um papel em caso
de gripe vai o pequeno passo que é
escrever um decreto e apor-lhe umas
distraídas assinaturas.

Que tal medida tenha repercussões
sobre a qualidade dos já precários
serviços prestados pelas magras es-
truturas de Saúde, que consista numa
injustificável perda de direitos ou po-
nha em causa a já anémica medicina
privada, é algo que não parece inco-
modar.

Seria igualmente pretensioso presu-
mir que alguém se preocupou com a
incomodidade dos médicos dos ser-
viços públicos obrigados a reobser-
var doentes já medicados, tutelando
a actividade de colegas ou, em
contrapartida, deixarem-se utilizar
como meros transcritores de razões
alheias assumindo do facto a conse-
quente responsabilidade.

Ainda hoje me pergunto qual a van-
tagem de tal medida, que contributo
para a economia nacional, que au-
mento de produtividade expectável,
com excepção das faltas não justi-
ficadas dos distraídos?

Por outro lado, na arena da cidada-
nia, os bode expiatório - hoje os fun-
cionários públicos como em tempos
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idos outros convenientes grupos
sociais – cumpriram a sua missão de
vítimas disponíveis para demonstrar
que há sempre culpados, que não a
elites incompetentes e de duvidosa
promoção.

O deficit e esta profunda depressão
que nos assalta quando ainda há pou-
co éramos os felizes bons alunos de
uma Europa em progresso, ganha, as-
sim, como causa os privilégios dos
que trabalham para o Estado aos
mais diversos níveis.

Como seria de esperar, também des-
sas “iniquidades” (sic) vive a sus-
tentabilidade do nosso Serviço Na-
cional de Saúde.

Não é a incapacidade dos gestores
ou pensadores variegados que subs-
tituíram os médicos nos centros de
decisão a causa da insustentabilidade;

Não é o contínuo progresso tecno-
lógico e a sua importação acrítica que
põem em causa a saúde financeira;

Não é mesmo a desorganização e o
desperdício ou as decisões tomadas
ao sabor dos pequenos caciquismos
ou pequenas corrupções que seme-
aram o país de equipamentos sub-
aproveitados;

Não são hospitais distribuídos a
esmo, ao sabor de conjunturas par-
tidárias ou hipócritas cálculos elei-
torais, mantidos em funcionamento
na mesmíssima lógica que nada tem
a ver com necessidades de Saúde;

Não, nenhum destes factores é a cau-
sa da crise. A causa é a iniquidade de
tratar os dentes ou pagar os óculos
aos funcionários públicos quando
não se aplica o mesmo tratamento
ao sector privado. A solução é aca-

bar com os subsistemas e dentre eles
o mais perverso – a ADSE.

Com tão óbvios culpados quem se
lembrará que os hoje funcionários
públicos aceitaram sê-lo ponderan-
do benefícios tais como a segurança
laboral ou a famigerada ADSE, em
troca de magros salários. É que a fun-
ção pública é o contínuo de escola
primária, mas também o engenheiro
que fiscaliza ou o director-geral que
compra equipamentos de milhões.

Falar de benefícios da função públi-
ca deveria levar de imediato a falar
das reformas do Banco de Portugal
ou da Caixa Geral de Depósitos, por
sinal estruturas ou empresas igual-
mente públicas. Falar de benefícios
de função é perceber porque o Es-
tado não consegue competir com o
sector privado quando se trata de
contratar alguém que ponha, de fac-
to, em marcha a máquina fiscal.

Falar de funcionários públicos é fa-
lar de Forças Armadas e de Seguran-
ça é falar do poder Judicial, dos pro-
fissionais de Saúde e da Educação. Em
suma, é falar do enquadramento es-
trutural de um país.

Ao proceder-se ao “tiro ao alvo”
está-se a sugerir às novas gerações
que ser funcionário público é anáte-
ma e a curto prazo um péssimo ne-
gócio. Está-se a dizer claramente aos
mais capazes que o caminho do su-
cesso, e hoje sucesso mede-se em
euros, não passa por estas profissões
obsoletas mas por especular na bol-
sa, montar um negócio ou aceitar
trabalhar para uma empresa.

Pode ser que com tais medidas se
consiga cumprir as metas do deficit,
enriquecer o país, isto é a conta ban-
cária de uns quantos, e comprar mais

uns automóveis. Mas seguramente
também se consegue destruir a coe-
são nacional, hipotecar o futuro e
viver numa Sociedade cada vez mais
precária e menos solidária.

Como também é sabido que em ter-
mos de flexisegurança está-nos re-
servada a flexibilidade que isso da se-
gurança logo se vê, há que fazer op-
ções para o futuro que a cada um
reste.

Que ninguém um dia culpe os médi-
cos de se esquecerem de alguns ide-
ais e terem deixado hospitais ao
abandono. Sem carreiras, sem reco-
nhecimento, em terreno adverso, é
irreal esperar que qualquer Ética
consiga competir com o canto de
sereia do mundo global.

Em matérias que tais, cumpre-me a
análise e o registo, não me cumpre
fazer recomendações, apresentar
propostas ou perguntar quem lucra,
isso é coisa da política ou das pouco
modernas ideologias…
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Há uns meses o Ministro da Saúde sur-
preendeu tudo e todos com um des-
pacho intempestivo sobre incompati-
bilidades entre dirigir serviços públicos
e o exercício privado da medicina.
Na altura aleguei neste espaço que tal
despacho era ilegal, inútil, inexequível
e imoral.
Tais epítetos tinham todos uma justi-
ficação que me pareceu de uma cris-
talina evidência.
O despacho era ilegal na medida em
que contrariava um decreto de lei, o
decreto 73/90, que expressamente
autorizava tal exercício.
Nada impedia, evidentemente, o Minis-
tro de revogar o decreto. O que não
podia era contrariá-lo por simples
despacho.
O despacho era inútil pois os lugares
de direcção dos hospitais sejam públi-
cos, privados ou assim-assim, depen-
dem de nomeação discricionária das
respectivas administrações. Assim sen-
do, com despacho ou sem ele, os con-
selhos de administração nomeiam
quem querem. Se o fazem usando
como critério o exercício de funções
privadas, afiliação partidária ou a cor
dos olhos é matéria que ninguém lhes
pergunta, nem parece ter grande im-
portância dada a total ausência de au-
ditoria aos resultados clínicos do seu
trabalho.
O despacho era inexequível pois dada
a carência de médicos experientes e a
persistência dessa carência nos anos
que se avizinham, dispensar seja quem
for que pretenda trabalhar é um puro
suicídio. Isto, claro, partindo do pressu-
posto que existe o objectivo de fazer
os hospitais produzirem e não mera-
mente existirem e pouparem dinheiro.
O despacho, por último, era imoral
pois atirava para cima dos conselhos
de administração o ónus da tomada
de decisão, sendo eles e não o decisor
político quem arriscaria, com os pró-
prios bens, indemnizar os afectados
pela ilegalidade da acção. Como seria
de esperar as críticas da Ordem não
mereceram qualquer atenção por par-
te dos comentadores da área econó-

mica, que em lugar de se pronuncia-
rem sobre a substância do assunto, se
limitaram a aplaudir a coragem do
Ministro em enfrentar mais uma vez o
tal do lobbie.
Não me incomodei nem me incomo-
darei a explicar o que é cada vez mais
evidente.
A necessidade por muitos sentida de
encontrar trabalho e gerir unidades de
saúde, empregos seguramente inexi-
stentes se as necessidades dos doen-
tes fossem efectivamente asseguradas,
como sempre o foram, pela iniciativa
dos médicos, capacidade e bom senso
na gestão do que só eles conhecem.
O corporativismo como o sol, quan-
do nasce é para todos pelo que nessa
matéria estamos conversados.
O que me faz voltar ao curioso des-
pacho é a sua revogação prática de
forma discreta na passada semana.
Após garantir a justeza da sua decisão,
elencar pareceres jurídicos avulsos e
ameaçar com as penas do inferno os
infractores, o Ministro publica agora
em diário da república um outro des-
pacho. Este, depois de reafirmar o ca-
rácter incompatível das actividades em
causa, despacha para as calendas qual-
quer efeito prático.
De facto, ao expressamente permitir
às Administrações que não o apliquem
se estiverem em causa a sustentabili-
dade do Serviço Público, o Ministro
legaliza a total discricionariedade e per-
mite a ausência de decisão que tem
sido a regra.
Por último, ao expressamente excluir
a actividade privada em consultório da
aplicação do dito, vem reconhecer a
ilegalidade alegada e evitar tentações
de fundamentalistas mais ortodoxos.
Independentemente da forma como
foi feito, é de registar o facto de se ter
reconhecido o erro e de se o ter
emendado.
Apesar de ser para mim um insondá-
vel mistério esta obsessiva necessida-
de do que o poder chama ‘manter a
face’, o importante é que os erros se
corrijam, pelo que o meu aplauso.
Impenitente optimista que sou resta-
me agora esperar que esse mesmo
poder resolva os seus problemas

freudianos com a iniciativa, o investi-
mento e a liberdade dos médicos.
Um bom sinal de início de cura de tão
maligna doença seria rever o estatuto
de uma inutilidade residente para os
lados do Porto e que dá pelo nome
de Entidade Reguladora da Saúde.

II - 31 · 21 Maio

O Provedor de Justiça deu esta sema-
na razão à Ordem dos Médicos quan-
do considerou ilegal o despacho da
Ministro da Saúde que considerara in-
compatível o exercício de funções de
direcção em instituições privadas e a
actividade pública.
Independente da questão jurídica,
ultrapassável por um Governo de mai-
oria parlamentar com relativa facilida-
de, restam questões políticas de opor-
tunidade, adequação e eficácia.
Com efeito tal medida tinha com in-
tenção, mais ou menos clara,
desencorajar a transferência para o
sector privado de médicos conceitua-
dos do serviço público. É face a essa
intenção, por conseguinte, que deve ser
medida a sua eficácia.
Desde logo se diga que se o Estado
autoriza, e mesmo promove, a instala-
ção de grandes unidades do sector
privado, deve estar disponível para que
essas exerçam forças atractivas sobre
os profissionais do sector.
Os profissionais, por definição não são
em número infinito e como qualquer
ser humano procuram o melhor para
si, podendo o melhor ser medido em
termos de condições de trabalho, pers-
pectivas de carreira ou até o mais
comezinho vil metal.
Numa sociedade em que os bens ma-
teriais são a medida e comparador do
sucesso ou insucesso na vida, poucos
são os valores imateriais que se pos-
sam opor a este tropismo e o êxodo
é inexorável. Para que não aconteça é
necessário que o serviço público seja
competitivo.
Claro que em Portugal, com a benigna
tolerância que nos caracteriza, de há
muito que o Estado se habituou a ter
sempre profissionais disponíveis e a
baixo custo pelo simples mecanismo

TSF – Na Ordem do Dia
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da obstrução monopolista à existên-
cia de alternativas.
Numa sociedade globalizada e em es-
paços económicos sem fronteiras os
profissionais tendem a dirigir-se para
onde as condições são mais favoráveis.
Nestes casos é imprescindível para a
sobrevivência acompanhar o desenvol-
vimento sob pena de os ricos serem
cada vez mais ricos e os pobres cada
vez mais habitantes do deserto.
Para muitos o caminho é inexorável,
para outros nem tanto. A História en-
sina que, de uma forma geral, quando
a diferença social se torna muito
marcada as tensões geradas são insu-
portáveis obrigando à correcção ou à
autodestruição.
Estaremos na Europa de 2007 even-
tualmente longe desse momento, ago-
ra o que não podemos é defender o
modelo e procurar solucionar os seus
problemas com soluções fáceis impor-
tadas doutros modelos.
A fuga de lideres de opinião médica do
sector público para o privado não se
trava por despacho mas igualmente não
se impede por decreto. A continuar, e
nos tempos mais próximos parece
inexorável, pode ser uma ameaça séria
ao Serviço Nacional de Saúde.
Se não houver cuidado a mudança
operada nos últimos anos será para
pior. Os portugueses conhecerão,
como num passado não tão longínquo,
a realidade injusta de uma medicina
para ricos ao lado de uma medicina
para pobres.
Dir-se-ia que a justiça social não esta-
rá na moda e que tem de ceder o pas-
so à sustentabilidade financeira e às
virtualidades várias da economia de
mercado. Para os crentes na competi-
ção a qualquer preço o Mundo é dos
fortes e ai dos vencidos.
O sarcástico, no entanto, no sector da
Saúde é que não é possível desenvol-
ver competências produzindo apenas
o que tem interesse económico e gera
lucros. Assim, a destruição do sector
público pela predação sistemática do
privado conduz a médio prazo à des-
truição dos dois.
A ameaça pode, no entanto ser trans-
formada em oportunidade, se a saída

de quadros de topo do sector público
for acompanhada do investimento su-
ficiente para que se fixem os mais no-
vos de grande potencialidade.
Numa sociedade liberal cabe ao Esta-
do exercer a regulação, entre outros
mecanismos pela fixação de padrões
de qualidade. Padrões esse que têm
obviamente de ser comuns ao público
e ao privado.
O realismo nessa fixação e o rigor na
sua exigência permitirão a existência
de um sector privado diversificado
com unidades de pequena dimensão
competindo por nichos de mercado.
Se tal não for feito, e se insistir no
simplismo dos caminhos conhecidos os
grupos económicos mais fortes des-
truirão a iniciativa de pequena dimen-
são própria dos médicos, promoverão
o assalariamento universal e a médio
prazo a captura do Estado.
Quando tal acontecer, pelo menos que
não se diga que ninguém avisou…

II - 32 · 28 Maio

Como se deve perceber pela voz, esta
semana constipei-me. Umas dores de
garganta, nariz entupido, mal-estar ge-
ral, enfim, aquilo que todos conhecem
e experimentam uma ou mais vezes
por ano.
Com uns trinta e oito de febre já pas-
saria à categoria de gripe e atirar-me-
ia para a cama devidamente a aspiri-
nas e chá com mel.
Como qualquer funcionário público
pôr-se-ia então a momentosa questão
do atestado. Papelito indispensável para
justificar perante a chefia a justeza da
ausência laboral.
Claro que isto de atestados já não é o
que era. Em tempos anteriores aos
democráticos “simplexes” revestia-se
de solenidade. Obrigava então a reco-
nhecimento notarial de assinatura, es-
crito em papel azul de vinte e cinco
linhas encimado pelo inevitável selo do
contributo para a Nação.
Tal solenidade dava-lhe um carácter de
autoridade. Médico e doente enfren-
tavam-se mediados pelo azul forte do
papel, muitas vezes ainda enrolado da
embalagem da tabacaria.

Os notários na época eram públicos,
registavam em grandes livros de capa
negra as assinaturas dos clínicos, devi-
damente conferidas pelo bilhete de iden-
tidade e pela cédula profissional. Para o
jovem licenciado esta era uma obriga-
ção cumprida com a ausência de refle-
xão própria dos actos automáticos.
Em tempos em que o juramento de
Hipócrates não era vivido com o ca-
rácter de solenidade e de festa que
hoje é comum, estes pequenos actos
oficiais iam revestindo de autoridade
o inseguro ex-estudante preparando-
o para as agruras do devir.
Esta autoridade, no entanto, rapida-
mente se percebia conflituar com o
paradigma do exercício. Para quem ti-
nha da medicina a perspectiva da aju-
da solidária estes momentos em que
o Estado e os poderes públicos inter-
feriam na relação eram sempre vivi-
dos como incómodo.
Incómodo mais notório quando o
amigo de longa data ou o desconheci-
do amigo do amigo ou o empregado
do café onde desde sempre se toma-
ra a bica, tentavam obter um atestadito
para uns dias de repouso na praia.
Sendo certo que o médico não é agen-
te da polícia nem vigilante da moral
pública, a sua função não é a de olhar
para o seu doente como para um po-
tencial criminoso, antes pelo contrário
para poder diagnosticar tem de acredi-
tar nas queixas que este lhe refere.
Se para bem do erário público há que
detectar manhas, então criem-se para
isso os adequados inspectores e peri-
tos e deixem-se os médicos tratar os
doentes.
Nunca foi possível fazer compreender
esta realidade e o absurdo do faz de
conta. Com o tempo veio mesmo a
agravar-se passando a ser necessária
atestação médica para quase todos os
actos da vida, desde frequentar o gi-
násio a participar numa excursão de
terceira idade.
Acabado que foi o papel selado e bana-
lizado o acto, os atestados foram sen-
do progressivamente substituídos por
declarações pré impressas a que só é
necessário acrescentar o nome e nú-
mero de cartão do destinatário. O seu

TSF – Na Ordem do Dia
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número e banalidade só pedem agora
meças à sua, de sempre, inutilidade.
Preocupado com a situação o Gover-
no acaba de encontrar a solução.
Não, como seria de esperar, acabando
com eles substituindo-os por declara-
ções sob compromisso de honra dos
próprios doentes sujeitos a penalida-
des quando encontrados em fraude.
Não, pelo contrário obrigando os fun-
cionários públicos a apresentar na
mesma o papel mas agora forçosamen-
te passado numa instituição do Servi-
ço Nacional de Saúde.
Ou seja.
Mantém-se a inutilidade do acto.
Continua a acreditar-se que é possível
aos médicos policiar os doentes em
nome do Estado.
E inundam-se os Hospitais e Centros
de Saúde com pessoas que se tratari-
am em casa, por vezes sem recurso a
médico outras chamando-o de uma
qualquer policlínica.
Na próxima epidemia de gripe, cente-
nas de milhares de funcionários públi-
cos esperarão largas horas para se-
rem atendidos nos serviços de urgên-
cia inscrevendo como motivo da con-
sulta – “pedir o atestado”…

II - 33 · 4 Junho

De acordo com o Presidente do
INFARMED o crescimento do merca-
do de genéricos em Portugal é um “case
study” tão rápido se demonstrou.
Atingindo 22 a 24 % de crescimento o
mercado de genéricos tem hoje em
Portugal valores próximos de países
europeus em que há longos anos se
encontra consolidado.
Tal a maturidade do mercado, aparen-
temente assim se fala em economês,
que o Estado pressurosamente aboliu
a bonificação se 10 % na comparti-
cipação tornando mais transparente a
relação concorrencial e, de boleia, pou-
pando uns trocos.
Quando há três ou quatro anos o Minis-
tro, então um competente gestor apro-
priadamente ignorante das questões da
Saúde, elencou como centro da costu-
meira Reforma os genéricos todos duvi-
daram da rapidez da sua implementação.

Os economistas, peritos e consulto-
res variados que ganham a vida dis-
correndo sobre estas coisas traçaram
cenários e propuseram medidas de
rebuscado aprimoramento intelectual
para convencer os corrécios dos mé-
dicos a receitar tão maravilhosa pana-
ceia para as finanças pátrias.
Quem, como eu, na época disse que os
genéricos eram medicamentos como
quaisquer outros e que os médicos os
sujeitariam à análise de critério seme-
lhante à que sempre faziam foi tido
como impenitente optimista quando
não como defensor corporativo de uma
Classe de privilegiados.
O que desde sempre seria óbvio para
quem parasse para pensar, era o facto
incontornável de os médicos serem, no
circuito do medicamento os únicos que
nada ganham com a venda dos ditos.
Nada tendo a ganhar ou a perder, os
médicos, quer por imperativo ético
que os torna agentes ou comprado-
res por conta dos seus doente, quer
por interesse pessoal no prestígio com
que são olhados, apenas receitam de
acordo com o que lhes parece mais
eficaz e seguro.
É esse binómio de segurança e eficácia
que determina as escolhas dos médicos,
não como por vezes se julga a simpatia
do delegado de informação médica ou
a sua capacidade de persuasão.
Nos tempos que correm, sujeitos como
todos os outros portugueses à prega-
ção dos profetas dos recursos escas-
sos, os médicos tendem a ser, mais que
no passado, sensíveis à variável preço
na composição das suas receitas.
É obviamente positiva tal integração e
naturalmente tal joga a favor do in-
cremento da quota dos genéricos.
Tal como na época disse bastas vezes
ao então Ministro, o que me fez sentir
na pele do Santo que arengava aos
peixes, não era necessário alterar sig-
nificativamente os protagonistas, ape-
nas informar os médicos dos preços e
dos estudos técnicos que garantiam a
segurança dos fármacos.
O que não poderia ser feito era auto-
rizar seja quem fosse a modificar a
receita médica, sob pena de, destruída
a relação de confiança e os pressupos-

tos para a vigilância dos efeitos adver-
sos, os médicos se empenharem em
não receitar tais medicamentos.
Felizmente que de forma mitigada tal
segurança foi garantida. Por imposição,
ao que constou, do então Primeiro-
Ministro Durão Barroso, a receita pas-
sou a comportar um quadro de tipo
totoloto que, embora absurdo, permi-
tia ao médico impedir que alguém por
interesse económico ou outro puses-
se em risco a vida dos doentes.
Diga-se, aliás, que os próprios doen-
tes a quem foi vendido como direito
novo o direito que sempre tiveram de
ignorar a receita do médico, sempre
se recusaram a fazer parte da festa e
salvo raras excepções, em tudo exis-
tentes, nunca aceitaram alterações ao
prescrito.
É justo aqui acrescentar, que o actual
Ministro, que tanto tenho criticado
neste espaço, nesta matéria exibiu
comportamento exemplar, nunca ten-
do procurado promover a arriscada e
infamante substituição.
Os números que agora se conhecem,
mais que a decisão da União Europeia
de considerar central e não substituível
o papel do médico na prescrição de
medicamentos, são a prova da razão
que nos assistia e do crédito que os
médicos portugueses merecem.
Estou certo que, mesmo contrariados,
os economistas e gestores de boa-fé
reconhecerão este facto e dele tira-
rão futuras consequências para as suas
análises.
Os outros, aqueles para quem a Saú-
de é meramente uma apetecível pas-
tagem, não deixarão de encontrar ar-
gumentos que provem que não erra-
ram nas perspectivas, nós todos é que
não os perceberamos…

II - 34 · 11 Junho

Com o ministro de férias a retemperar
forças do stress das reformas, a semana
decorreu tranquila sem os tradicionais
estímulos para inspirar esta crónica.
Na frente da Saúde nada havendo a
assinalar fica-se mais liberto para dei-
xar vogar o pensamento e pegar o
tema de cernelha.

E D I T O R I A L
TSF – Na Ordem do Dia
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Para tal nada melhor que a notícia
aflorada sem grandes honras de pri-
meira página da reforma do estatuto
dos funcionários públicos.
Sendo grande parte dos médicos ainda,
e por enquanto, funcionários públicos,
nada como tentar adivinhar quais as
consequências da reforma para o Sec-
tor. Diga-se, antes que alguém seja ten-
tado a agitar o fantasma do corpora-
tivismo, que não abordarei o tema pelo
lado dos direitos que isso é matéria do
estricto foro sindical, apenas tentarei
elencar um pouco da história e das pre-
visíveis consequências.
O estatuto de funcionário público só
se aplica aos médicos desde os anos
setenta e a criação do serviço Nacio-
nal de Saúde. Até lá a medicina era uma
típica profissão liberal sendo os médi-
cos maioritariamente profissionais por
conta própria com algumas ilhas de
empregabilidade a tempo parcial.
Nos anos sessenta, com um século de
atraso em relação a Bismark, as Cai-
xas de Previdência começaram a ga-
rantir um arremedo de medicina
tecnológica para largas camadas da
população ao mesmo tempo que ga-
rantiam aos médicos um trabalho com
salário e alguma segurança.
Nessa época os médicos cobravam
honorários elevados aos que podiam
pagar enquanto trabalhavam de forma
quase gratuita para todos os outros,
quer directamente, quer através de

misericórdias, mutualidades ou mesmo
dos hospitais públicos onde não
auferiam salário mas gratificação.
Como se compreende o sistema pú-
blico vivia à custa do não pagamento
aos médicos no pressuposto que es-
tes sobreviveriam com o que auferiam
na medicina liberal.
Com o Serviço Nacional de Saúde foi,
por fim, possível garantir uma efectiva
medicina moderna para toda a popu-
lação ao mesmo tempo que se pro-
fissionalizaram os médicos.
Tal evolução permitiu uma espectacu-
lar melhoria dos indices sanitários do
País, por fim comparável aos seus
congéneres europeus, bem como as-
segurou aos médicos a progressão em
carreiras que garantiram o seu desen-
volvimento profissional contínuo.
O Serviço sofreu, no entanto e desde
o início, de uma absoluta carência de
meios. Assim, foi financiado pelos pró-
prios profissionais de saúde, médicos
e não médicos, à custa de baixos salá-
rios compensados por inúmeras ho-
ras extra de trabalho no sector públi-
co ou na iniciativa privada.
A partir de 1990 identificam-se dois
tipos de médicos:

-Os que desenvolvem actividade pri-
vada e que se mantêem no sector pú-
blico pelo interesse em garantir a
actualização, o prestígio profissional e
a segurança da reforma.

-Os que optam pela dedicação exclusi-
va, compensando os baixos salários pe-
las inúmeras horas extra  necesssárias
para assegurar os serviços de urgência.

Antevê-se agora a perda de estabili-
dade inerente à função pública, a des-
truição das carreiras e a equiparação
das reformas ao regime geral, tudo isto
consubstanciado na evolução para o
universal contrato individual de trabalho.
Não ponho em causa a justiça ou ne-
cessidade desta evolução. Não chamo
à colação sequer o escândalo das re-
formas e outras prebendas de gestores
públicos equiparáveis em termos de
estatuto. Pergunto-me tão somente
que estímulo terão os novos colegas
que hoje saem das faculdades para se
dedicarem à causa pública.
Sei que a determinação para a escolha
da medicina radica mais vezes nos Va-
lores que nas remunerações mas temo
que só isto não seja suficiente na So-
ciedade actual. A voragem materialista
entranha-se como cultura por toda a
parte e começa a tornar-se difícil en-
contrar motivos para se lhe opor.
Os ténuos fios que mantêm agregado
um sistema complexo como o que
assegura aos Portugueses a protecção
na doença dependem de estímulos
positivos que nem sempre são de na-
tureza material, no entanto é pouco
inteligente ignorar que os médicos são
pessoas como todas as outras...

E D I T O R I A L
TSF – Na Ordem do Dia



10 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Maio 2007

I N F O R M A Ç Ã O

ZONA CENTRO

Visitas de verificação de idoneidade efectuadas em:

Julho de 2005
• Centro de Saúde de Estarreja – Idóneo
• Centro de Saúde de Murtosa – Não Idóneo
• Centro de Saúde de Santa Maria da Feira – Idóneo
• Centro de Saúde de Vale de Cambra – Idóneo
• Centro de Saúde de Belmonte – Idóneo
• Centro de Saúde de Idanha a Nova – Não Idóneo

Setembro e Outubro de 2005
• Centro de Saúde de Arganil – Idoneidade condiciona-
da. Reavaliar.
• Centro de Saúde de Cantanhede – Idóneo
• Centro de Saúde Celas – Idóneo
• Centro de Saúde de Eiras – Idóneo
• Centro de Saúde de Fernão de Magalhães – Idóneo
• Centro de Saúde de Góis – Não Idóneo. Reavaliar
• Centro de Saúde de Montemor o Velho – Idóneo
• Centro de Saúde de Santa Clara – Idóneo
• Centro de Saúde de S. Martinho do Bispo – Idóneo
• Centro de Saúde de Soure – Idóneo
• Centro de Saúde de Tábua – Idóneo

Outubro e Novembro de 2005
• Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova – Idóneo
• Centro de Saúde de Ovar – Idóneo
• Centro de Saúde de Sever do Vouga – Idóneo
• Centro de Saúde da Mealhada – Idóneo
• Centro de Saúde de Ilhavo – Idóneo
• Centro de Saúde de Vila Velha de Rodão – Não Idó-
neo
• Centro de Saúde de Oleiros – Não Idóneo
• Centro de Saúde da Covilhã – Idóneo
• Centro de Saúde da Guarda – Idóneo
• Centro de Saúde de Figueira Castelo Rodrigo
– Não Idóneo
• Centro de Saúde de Almeida – Idóneo
• Centro de Saúde de Gouveia – Idóneo

Janeiro de 2006
• Centro de Saúde de Peniche – Idóneo
• Centro de Saúde de Caldas da Rainha – Idóneo
• Centro de Saúde da Nazaré – Idóneo
• Centro de Saúde de Alcobaça – Idóneo
• Centro de Saúde da Batalha – Idóneo

Atribuição das Idoneidades após as Visitas aos Centros de Saúde pela Direc-

ção do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem

dos Médicos

• Centro de Saúde da Marinha Grande – Idóneo
• Centro de Saúde de Leiria (Dr. Gorjão Henriques)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Leiria (Dr. Amaldo Sampaio)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Castanheira de Pêra – Idóneo
• Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos – Idóneo
• Centro de Saúde de Pedrógão Grande – Não Idó-
neo
• Centro de Saúde de Alvaiázere – Não Idóneo
(a reavaliar)
• Centro de Saúde de Pombal – Idóneo

Fevereiro de 2006
• Centro de Saúde de Viseu I – Idóneo
• Centro de Saúde de Tondela – Idóneo
• Centro de Saúde de Mortágua – Não Idóneo
• Centro de Saúde de Penedono – Idóneo
• Centro de Saúde de Castro Daire – Idóneo
• Centro de Saúde de Vouzela – Idóneo

Janeiro de 2007
• Centro de Saúde de Vagos  – Idóneo
• Centro de Saúde de Arouca – Idóneo
• Centro de Saúde da Sertã – Idóneo
• Centro de Saúde da Lousã  – Idóneo

Fevereiro de 2007
• Centro de Saúde de Fornos de Algodres – Idóneo

ZONA SUL

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE FARO
Maio de 2005
• Centro de Saúde de Portimão (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Lagos (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Monchique (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Lagoa – Extensão Estombar –
Idóneo
• Centro de Saúde de Lagoa (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Silves (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Faro (Sede) – Idóneo.
• Centro de Saúde de Faro – Extensão Montenegro
– Idóneo
• Centro de Saúde de Tavira (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Tavira – Extensão Sto, Este-
vão – Idóneo
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• Centro de Saúde de Castro Marim (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Olhão (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Albufeira (Sede) – Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE BEJA
Junho de 2005
• Centro de Saúde de Serpa (Sede). Idóneo
• Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Beja (Sede) – Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE ÉVORA

• Centro de Saúde do Redondo (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Estremoz (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Évora – Extensão I (Urbana)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Montemor-o-Novo (Sede)
– Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE PORTALEGRE
• Centro de Saúde de Monforte (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Ponte de Sor (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Portalegre (Sede) – Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA
Visitas de Verificação de Idoneidade efectuadas entre Maio
e Julho de 2005:

• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão de Sta.
Iria da Azóia – Idóneo
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão do Prior
Velho – Idóneo
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão de
Camarate – Idóneo
• Centro de Saúde dos Olivais (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Algueirão – Mem Martins
(Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde Rio de Mouro (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Rio de Mouro – Extensão de
Albarraque – Idóneo
• Centro de Saúde do Cacém – Olival – Idóneo
• Centro de Saúde da Alameda (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de São João (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Marvila (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde da Lapa (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de São Mamede/ Sta. Isabel (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Benfica (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Benfica – Extensão Rodrigues
Miguéis – Idóneo
• Centro de Saúde de Benfica – Extensão de Carnide
– Idóneo
• Centro de Saúde de Sete Rios – Idóneo
• Centro de Saúde da Amadora (Sede) – Idóneo

• Centro de Saúde da Reboleira (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde da Reboleira – Extensão da
Damaia – Idóneo
• Centro de Saúde de Venda-Nova (Sede) – Idóneo.
• Centro de Saúde de Venda-Nova – Extensão da
Brandoa – Idóneo
• Centro de Saúde da Parede (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Carnaxide (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Carnaxide – Ext. de Linda-a-
Velha – Idóneo
• Centro de Saúde de Oeiras (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Alenquer (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Vila Franca de Xira (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Cascais (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Cascais – Extensão de Alvide
– Idóneo
• Centro de Saúde de Pero Pinheiro (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde da Pontinha (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Loures (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Odivelas (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Odivelas – Extensão do Olaio
– Idóneo
• Centro de Saúde de Torres Vedras – Idóneo
• Centro de Saúde de Torres Vedras – Extensão Á-
dos-Cunhados – Idóneo
• Centro de Saúde de Torres Vedras – Extensão
Campelos – Idóneo
• Centro de Saúde de Queluz (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde do Lumiar (Sede) – Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SANTARÉM
Visitas de Verificação de Idoneidade efectuadas entre Junho
e Julho de 2005:

• Centro de Saúde de Coruche (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Alpiarça (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Almeirim (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Benavente (Sede) – Idóneo.
• Centro de Saúde de Samora Correia (Sede) – Idó-
neo
• Centro de Saúde de Santarém (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Santarém – Extensão de
Alcanede – Idóneo
• Centro de Saúde da Chamusca (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde da Chamusca – Extensão da
Carregueira – Idóneo
• Centro de Saúde do Cartaxo (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Torres Novas – Extensão de
Riachos – Idóneo
• Centro de Saúde de Tomar – Extensão de Santa
Maria – Idóneo
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SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SETÚBAL
Visitas de Verificação de Idoneidade efectuadas em Outu-
bro de 2004:

• Centro de Saúde de Sesimbra – Extensão de
Santana – Idóneo
• Centro de Saúde da Cova da Piedade (Sede) – Idó-
neo
• Centro de Saúde da Cova da Piedade – Extensão
do Feijó – Idóneo
• Centro de Saúde da Cova da Piedade – Extensão
do Laranjeiro – Idóneo
• Centro de Saúde da Moita (Sede) – Idóneo

Visitas de Verificação de Idoneidade efectuadas em Julho de
2005:
• Centro de Saúde do Bonfim (Setúbal). Extensão
de Santa Maria – Idóneo
• Centro de Saúde do Bonfim (Setúbal) – Extensão
do Viso – Idóneo
• Centro de Saúde de São Sebastião – Setúbal (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde de Almada (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Almada – Extensão Francisco
Xavier Noronha – Idóneo
• Centro de Saúde da Costa da Caparica – Extensão
da Charneca – Idóneo
• Centro de Saúde da Costa da Caparica – Extensão
da Sobreda – Idóneo
• Centro de Saúde da Amora (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Corroios – Sede (Extensão
Moinho da Maré) – Idóneo
• Centro de Saúde de Alcochete (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde de Alcochete – Extensão do
Samouco – Idóneo
• Centro de Saúde da Quinta da Lomba (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde do Barreiro – Extensão do
Lavradio – Idóneo
• Centro de Saúde do Barreiro – Extensão Eça de
Queirós – Idóneo
• Centro de Saúde de Santiago do Cacém (Sede)
– Idóneo
• Centro de Saúde do Seixal (Sede) – Idóneo
• Centro de Saúde do Seixal – Extensão de Fernão
Ferro – Idóneo

Não foi atribuída Idoneidade Formativa aos seguintes Cen-
tros de Saúde:

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE ÉVORA
Visitas de Verificação de Idoneidade efectuadas entre Maio
e Julho de 2005
• Centro de Saúde do Alandroal (Sede) – Não Idóneo

• Centro de Saúde de Viana do Alentejo (Sede)
– Não Idóneo
• Centro de Saúde de Montemor-o-Novo – Exten-
são do Escoural – Não Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE BEJA
• Centro de Saúde de Beja – Extensão Beringel
– Não Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão de Unhos
– Não Idóneo
• Centro de Saúde da Parede – Extensão de Tires
– Não Idóneo
• Centro de Saúde da Penha de França (Sede) – Não
Idóneo
• Centro de Saúde da Penha de França – Extensão
Damasceno Monteiro – Não Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SANTARÉM
• Centro de Saúde de Abrantes – Extensão do
Carvalhal – Não Idóneo

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SETÚBAL
• Centro de Saúde do Montijo (Sede) – Não Idóneo
• Centro de Saúde de Grândola (Sede) – Não
Idóneo

Não foi avaliada a Idoneidade Formativa dos seguintes Cen-
tros de Saúde:

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE FARO
• Centro de Saúde de Olhão – Extensão
Moncarapacho – Não foi avaliada a idoneidade

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE ÉVORA
• Centro de Saúde do Alandroal (Sede) – Não foi ava-
liada a idoneidade

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão da Ape-
lação – Não foi avaliada a idoneidade
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão da
Bobadela – Não foi avaliada a idoneidade
• Centro de Saúde da Graça – Sede – Não foi avaliada
a Idoneidade
• Centro de Saúde da Graça – Extensão de S. Nicolau
– Não foi avaliada a Idoneidade
• Centro de Saúde da Reboleira – Extensão da
Buraca – Não foi avaliada a Idoneidade
• Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria (Sede)
– Não foi avaliada a Idoneidade
• Centro de Saúde de Torres Vedras – Extensão São
Pedro da Cadeira – Não foi avaliada a Idoneidade
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SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SANTARÉM
• Centro de Saúde de Almeirim – Extensão de Fa-
zendas – Não foi avaliada a Idoneidade
• Centro de Saúde de Tomar – Extensão Manuel de
Matos – Não foi avaliada a Idoneidade

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SETÚBAL
• Centro de Saúde da Baixa da Banheira (Sede)
– Não foi avaliada a Idoneidade
• Centro de Saúde de Álcacer do Sal (Sede) – Não
foi avaliada a Idoneidade

Foram condicionadas as Idoneidades Formativas aos seguin-
tes Centros de Saúde até nova reavaliação:

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE FARO
• Centro de Saúde de Vila Real de Santo António
(Sede) – Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Vila Real de Santo António –
Extensão de Cacela – Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Loulé (Sede) – Idoneidade Formativa con-
dicionada
• Centro de Saúde de Loulé – Extensão de Almancil
– Idoneidade Formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE BEJA
• Centro de Saúde de Serpa – Extensão de Vila Ver-
de de Ficalho – Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Beja – Extensão Beja II – Ido-
neidade Formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE ÉVORA
• Centro de Saúde de Évora (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE PORTALEGRE
• Centro de Saúde de Elvas (Sede) – Idoneidade

formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão de
Moscavide – Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Sacavém – Extensão de São
João da Talha (Sede) – Idoneidade Formativa condicio-
nada
• Centro de Saúde da Ajuda (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Alcântara (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Santo Condestável (Sede)
– Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Alvalade (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Sintra (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SETÚBAL
• Centro de Saúde do Seixal (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE SANTARÉM
• Centro de Saúde de Abrantes (Sede) – Idoneidade
Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Abrantes – Extensão de
Alferrarede – Idoneidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde do Entroncamento (Sede) – Ido-
neidade Formativa condicionada
• Centro de Saúde de Torres Novas (Sede) – Idonei-
dade Formativa condicionada

ZONA NORTE

• Centro de Saúde de Mangualde – Foi atribuída Ido-
neidade e capacidade formativa
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Em Setembro de 2006, na Revista da Ordem dos Médicos n.º 71, foram

publicitados a criação e os critérios de admissão por consenso da Competên-

cia de Medicina da Dor. Deficiências na publicação geraram interpretações

controversas que o Conselho Nacional Executivo procurou esclarecer, dina-

mizando reuniões entre a Comissão Instaladora da Medicina da Dor e a Di-

recção do Colégio de Anestesiologia.

Destes encontros resultou um documento consensual, proposto pela Comis-

são Instaladora da Competência e merecedor da concordância da Direcção

do Colégio de Anestesiologia. O Conselho Nacional Executivo, reunido em 29

de Maio de 2007, decidiu homologar este documento, que agora se publica.

Justificação
A dor é um sintoma que acompanha a maioria
dos quadros patológicos. No entanto, quando per-
siste para além da lesão que lhe deu origem, trans-
formando-se em dor crónica, poderá ser conside-
rada como uma doença por si só, tal como foi
reconhecido na declaração da European Federation
of IASP Chapters, apresentada no Parlamento Eu-
ropeu em Outubro de 2002.
Segundo dados epidemiológicos, a dor crónica atin-
ge percentagem significativa da população, que ten-
de a crescer com o aumento da esperança média
de vida e o aparecimento de novas patologias. Tra-
ta-se pois de um grave problema de Saúde Pública,
como foi igualmente reconhecido na declaração
acima citada.
A abordagem de um doente com dor crónica deve
ser multifactorial, de acordo com o modelo biopsi-
cossocial preconizado pela International Associ-
ation for the Study of Pain e aceite universalmen-
te como a estratégia mais adequada para a obten-
ção de uma elevada taxa de sucesso terapêutico.
Esta condição obriga os Clínicos à aquisição e es-
truturação de um vasto conjunto de conhecimen-
tos, bem como à adopção de gestos e atitudes
adequadas.

I N F O R M A Ç Ã O

Competência em Medicina da Dor
Em Portugal existem já dezenas de médicos que
se dedicam especialmente ao estudo e terapêuti-
ca da dor, sendo imperioso o reconhecimento ofi-
cial dos médicos que têm essa competência espe-
cífica.
Deste modo, e ao abrigo do artigo 1º, nº 3 do
Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade
da Ordem dos Médicos, foi criada a competência
em Medicina da Dor.

Definição
A Medicina da Dor deve ser entendida como uma
actividade médica reportada a situações de dor
como doença, que utiliza uma abordagem
multifactorial segundo o modelo biopsicossocial da
dor, incluindo técnicas e metodologias específicas.

Atribuição
Os médicos especialistas poderão requerer a atri-
buição da Competência em Medicina da Dor des-
de que possuam um currículo de que conste, cu-
mulativamente, o seguinte:
Formação teórica: Frequência com aproveitamen-
to de acções de formação organizadas e específi-
cas, de acordo com as bases curriculares em ane-
xo, com um mínimo de 120 horas
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1) Anatomia e fisiologia da dor
a) Nociceptores – tipos, mecanismos de activação e sensibilização
b) Medula espinhal – Laminação; Tipos de neurónios; Sensibilização
central; Modulação segmentar e descendente; Vias espinhofugais as-
cendentes
c) Cérebro – Áreas corticais e subcorticais activadas pelos estímulos
nociceptivos; Zonas modulatórias do tronco cerebral; Interação com
sistema nervoso vegetativo; Aferências e eferências talâmicas e modu-
lação local da transmissão dos impulos nociceptivos; Influência da aten-
ção, expectativa, hipnose e efeito placebo na percepção da dor

2) Farmacologia da transmissão e modulação da dor
a) Mecanismos periféricos – Mediadores químicos inflamatórios; Fac-
tores neurotróficos; receptores dos nociceptores; Nociceptores si-
lenciosos; Fármacos anti-inflamatórios; Anestésicos locais; Antiepi-
lépticos; Papel do sistema nervoso simpático
b) Medula espinhal – Neurotransmissores dos nociceptores: amino-
ácidos e neuropeptídeos; Receptores dos neurónios espinhais; Neuro-
transmissores excitatórios e inibitórios dos neurónios espinhais:
aminoácidos e neuropeptídeos; Prostaglandinas, óxido nítrico.

i) Sensibilização central – Wind-up, potenciação a longo prazo e
hiperalgesia central; Papel dos receptores NMDA
ii) Modulação inibitória – Opióides, catecolaminas e respectivos
receptores; mecanismos de tolerância

c) Cérebro – Neurotransmissores envolvidos na modulação descendente

3) Desenhar, relatar e interpretar estudos de investigação clínica sobre
dor – medicina baseada na evidência

a) Bases, vantagens e limitações da medicina baseada na evidência
b) Ensaios clínicos “randomizados”, meta-análises e revisões sitemáticas
c) Estudos epidemiológicos
d) Características particulares dos estudos sobre dor (subjectividade
da dor, múltiplos componentes da dor, instrumentos de medida da
dor, factores que afectam a dor, determinação do efeito clinicamente
relevante, efeito placebo, etc.)

4) Modelos animais de dor e ética da experimentação animal
a) Justificação para o uso de modelos animais
b) Diferença entre dor e nocicepção

Anexo
Bases Curriculares

(a que se refere a alínea “Formação Teórica”)
Baseadas no Core Curriculum for Professional Education in Pain - 3rd edition (editor - J. Edmond Charlton), IASP Press, Seattle, 2005.

Formação prática: equivalente a 12h semana du-
rante 2 anos em Unidades Multidisciplinares de
Dor em que pelo menos um dos médicos possua
a Competência em Medicina da Dor
Publicações/apresentações: publicação ou apresen-
tação em reunião científica de âmbito nacional ou
internacional, de pelo menos 3 trabalhos na área
da dor
Investigação: participação em pelo menos 1 traba-
lho de investigação clínica ou básica no âmbito da
dor

c) Critérios para a validação dos modelos animais
d) Tipos de modelos animais
e) Medidas de nocicepção em animais – reflexos e comportamentos
f) Regras/regulamentos éticos para o uso de animais de experiência
em estudos sobre dor

5) Padrões éticos na investigação e tratamento da dor
a) Legislação e regras básicas sobre os padrões éticos na investigação
e tratamento da dor
b) Diferenciação entre dor e sofrimento
c) Direito dos doentes a beneficiarem de um tratamento adequado
da dor
d) Dever dos profissionais de saúde em não causar dor
e) Dever dos profissionais de saúde em aliviar a dor
f) Aspectos éticos da investigação clínica
g) Consentimento informado

6) Medição da dor
a) Distinção entre dor e nocicepção; aspecto multidimensional da dor
b) Conceitos básicos da medição da dor enquanto fenómeno subjectivo
c) Conceitos de validade, fiabilidade, sensibilidade, especificidade e pa-
dronização
d) Escalas unidimensionais de autoavaliação da dor
e) Questionários multidimensionais de autoavaliação da dor
f) Métodos de avaliação da dor em recém-nascidos, crianças e doen-
tes com défices cognitivos ou incapazes de verbalizar
g) Métodos de medição do impacto da dor na actividade, funcionalida-
de, qualidade de vida do indivíduo e custos económicos
h) Importância e significado da medição da dor nos resultados dos
estudos clínicos

7) Dor e placebo
a) Definição de placebo
b) Componentes dos mecanismos do efeito placebo

i) Expectativa, desejo
ii) Aprendizagem, reflexo condicionado
iii) Modulação cognitiva
iv) Alterações dos neurotransmissores
v) Mecanismos contextuais

I N F O R M A Ç Ã O

Disposições transitórias (admissão por con-
senso)
Até 31 de Setembro de 2007, a Competência em
Medicina da Dor poderá ser atribuída por con-
senso aos médicos possuidores de um título de
especialista atribuído pela Ordem dos Médicos que
demonstrem ter exercido, de uma forma continu-
ada durante pelo menos 5 anos, actividade especí-
fica e relevante no campo da Medicina da Dor.
O requerimento individual dos médicos deverá vir
acompanhado de um resumo curricular que no
máximo poderá ser de duas páginas formato A4.
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vi) Reacções mais apropriadas do organismo para encontrar alí-
vio da dor

c) Interpretação do efeito placebo
d) O placebo como instrumento metodológico nos ensaios clínicos
“randomizados”, suas  implicações éticas e alternativas
e) Utilização terapêutica do placebo
f) O médico como placebo

8) Neurofisiologia clínica e imagiologia
a) Estimulação nervosa periférica – mecanismos, indicações e limita-
ções
b) Potenciais evocados por laser – mecanismos, indicações e limitações
c) Testes sensoriais quantitativos – testes para fibras finas e grossas;
mecanismos, indicações e limitações
d) Biópsias cutâneas – indicação, informação que se obtem
e) Ressonância magnética nuclear – mecanismo, vantagens e limites
f) Tomografia por emissão de positrões – mecanismo, vantagens e limites
g) Electro- e magnetoencefalografia – mecanismo, vantagens e limites
h) Principais conclusões dos estudos imagiológicos sobre dor

9) Epidemiologia
a) Métodos de estudo de prevalência e incidência
b) Dados sobre a prevalência e a incidência dos principais tipos de
dor
c) Métodos de estudo da etiologia da dor, incluindo factores de risco
d) Dados sobre os principais factores de risco dos síndromes doloro-
sos mais comuns
e) Determinação da história natural e identificação dos factores de
prognóstico
f) Utilização dos dados epidemiológicos para definição de interven-
ções e políticas de saúde

10) Aspectos psicossociais e culturais da dor
a) A dor como experiência biopsicossocial
b) Principais consequências psicológicas e comportamentais da dor
aguda, dor associada a uma doença progressiva, dor crónica não pro-
gressiva e dor associada a doença terminal
c) Aspectos psicossociais associados à avaliação e tratamento da dor
d) Testes psicológicos validados e padronizados para o estudo de do-
entes com dor
e) Diferenças individuais

i) Processos afectivos
ii) Processos cognitivos
iii) Processos comportamentais
iv) Modelo psicofisiológico

f) Coping
g) Aspectos psicossociais e culturais que influenciam a expectativa,
acesso e aderência à terapêutica
h) Influência dos aspectos socioculturais, económicos e raciais na dor
i) A dor e a família
j) Problemas emocionais e alterações psiquiátricas provocadas pela dor
k) Dor e depressão

11) Opióides
a) Opióides endógenos
b) Tipos de receptores opióides – características funcionais e locali-
zação
c) Mecanismos de tolerância e dependência física
d) Redução da eficácia dos opióides por mecanismos diferentes da
tolerância
e) Opióides exógenos utilizados na prática clínica

i) Agonistas totais dos receptores µ
ii) Agonistas parciais dos receptores µ
iii) Agonistas-antagonistas mistos
iv) Antagonistas dos receptores µ

f) Farmacologia clínica dos opióides
i) Eficácia máxima e relativa, potência e potência relativa, efeito
tecto
ii) Variabilidade individual da farmacocinética e farmacodinâmica

iii) Vias de administração
iv) Disponibilidade, metabolização e eliminação/excreção; concei-
to de semi-vida
v) Efeitos aditivos

g) Factores clínicos que determinam a escolha de um opióide e sua via
de administração
h) Tabelas de equivalência analgésica e rotação de opióides
i) Efeitos secundários e toxicidade dos opióides
j) Diferença entre tolerância, dependência física, dependência psíqui-
ca e adição. Síndrome de abstinência
k) Guidelines para o uso de opióides

12) Analgésicos anti-inflamatórios não-esteróides e antipiréticos
a) Grupos de fármacos
b) Mecanismo de acção
c) Farmacocinética
d) Interacções, efeitos secundários e toxicidade
e) Principais indicações

13) Antidepressivos e antiepilépticos
a) Antidepressivos
b) Antiepilépticos

i) Indicações na terapêutica da dor
ii) Mecanismo de acção
iii) Posologia
iv) Contraindicações, interacções medicamentosas e efeitos se-
cundários

14) Outros fármacos
Indicações, mecanismos de acção, posologia, contraindicações e efeitos
secundários de:

a) Neurolépticos
b) Antihistamínicos
c) Analépticos
d) Corticosteroides
e) Relaxantes musculares e antiespásticos
f) Antagonistas dos receptores NMDA
g) Anestésicos locais
h) Agentes simpaticolíticos
i) Agentes neurolíticos
j) Baclofeno
k) Canabinóides
l) Triptanos e outros agentes serotonérgicos
m) Agonistas α2 adrenérgicos
n) Fármacos de aplicação tópica – lidocaína e capsaicina

15) Psicoterapia em dor
a) Bases de diagnóstico da comorbilidade psiquiátrica associada à dor
crónica: depressão, ansiedade (tal como perturbação de pânico e de
estresse pós¬traumático), perturbações somatoformes, fármaco-depen-
dência e perturbação bipolar
b) Indicações, contra-indicações, eficácia, interacções medicamentosas
e efeitos secundários dos medicamentos antidepressivos, estabiliza-
dores do humor e anxiolíticos utilizados na terapêutica das altera-
ções do humor e da ansiedade associadas à dor
c) Principais técnicas de intervenção psicoterapêutica na dor

i) Técnicas de relaxamento
ii) Terapia cognitivo-comportamental
iii) Terapia operante
iv) Técnicas de exposição gradual
v) Técnicas de biofeedback
vi) Técnicas de hipnoanalgesia
vii) Terapia de grupo

d) Valorização das queixas somáticas dos doentes com personalida-
des ansiosas (hipocondria) e com personalidades melodramáticas/his-
triónicas (conversão). Importância da intervenção psicoterapêutica e
reduzido papel das intervenções somáticas
e) Influência da história individual, familiar e social nas queixas de dor
f) Perturbações do sono: características, avaliação e  tratamento

I N F O R M A Ç Ã O
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g) Avaliação do potencial risco de suicídio
h) Avaliação da qualidade de vida relativa à saúde (estado de saúde
subjectivo)

16) Terapêuticas invasivas
a) Anatomia do Sistema Nervoso Central e Periférico relacionada com
a execução das técnicas
b) Fármacos utilizados na realização das terapêuticas invasivas
c) Mecanismos de acção, indicações clínicas, eficácia, complicações e seu
tratamento e limitações das terapêuticas invasivas, nomeadamente:

i) Injecção de pontos “trigger”
ii) Bloqueios nervosos periféricos
iii) Bloqueios simpáticos
iv) Bloqueios dos plexos celíaco e hipogástrico
v) Administração de fármacos por via epidural
vi) Administração de fármacos por via intratecal
vii) Bloqueios neurolíticos intratecais e epidurais
viii) Crioneurólise
ix) Radiofrequência

17) Técnicas cirúrgicas
a) Indicações, contra-indicações, princípios técnicos, complicações e
resultados esperados das seguintes técnicas cirúrgicas:

i) Neurolise e Neurectomia periférica
ii) Simpaticectomia
iii) Rizotomia dorsal
iv) Cordotomia anterolateral/tractotomia espinotalâmica
v) DREZotomia
vi) Mielotomia comissural
vii) Rizólise facetária
viii) Intervenções sobre os nervos craneanos (V, IX e X)
ix) Técnicas destrutivas do cérebro e tronco cerebral
x) Técnicas de neurostimulação:

(1) Estimulação medular
(2) Estimulação cerebral profunda
(3) Estimulação cortical

xi) Técnicas de Radiofrequência
b) Implantação de dispositivos para infusão de fármacos por via epidural,
intratecal ou intraventricular

18) Medicina física e de reabilitação
Indicações, contra-indicações, mecanismos e resultados esperados das
seguintes modalidades terapêuticas:

a) Calor superficial e profundo
b) Frio
c) Ultrasons
d) Manipulação, tracção e massagem
e) Exercício físico (passivo, activo assistido, contra resistência, de alon-
gamento)

19) Taxonomia dos síndromes dolorosos crónicos
Classificação dos principais síndromes dolorosos de acordo com:

a) Classificação taxonómica da International Association for the Study
of Pain
b) International Classification of Diseases (ICD) 10

20) Dor aguda e pós-operatória
a) Epidemiologia
b) Efeitos e consequências fisiológicas da dor aguda e sua manipula-
ção pelas técnicas anestésicas/analgésicas
c) Fármacos mais utilizados na dor agutia (indicações, contra-indica-
ções, vias de administração, efeitos secundários):
d) Conceitos de analgesia preventiva e balanceada ou combinada
e) Analgesia por via epidural e intratecal – indicações, contra-
indicações
f) Analgesia controlada pelo doente – fundamentos, indicações, con-
tra-indicações
g) Modelos de organização da analgesia no pós-operatório
h) Controlo da dor aguda não-cirúrgica associada a:

i) traumatismos
ii) queimaduras
iii) lombalgias
iv) infecção pelo herpes zooster
v) isquemia do miocárdio
vi) isquemia periférica
vii) cancro
viii) HIV/SIDA
ix) patologia hematológica (hemofília, anemia falciforme)
x) patologia abdominal e pélvica não cirúrgica (dismenorreia, có-
licas renais e biliares, colon irritável, etc.)
xi) patologia orofacial (sinusite, ulcerações orais, etc.)
xii) cefaleias
xiii) patologia músculo-esquelética

21) Dor oncológica
a) Princípios gerais – incidência, prevalência, conceito de dor total, dor
oncológica no âmbito dos cuidados paliativos e da qualidade de vida
b) Integração da dor oncológica no âmbito da doença oncológica e
das suas principais armas terapêuticas.
c) Conceito de estadiamento em Oncologia
d) Avaliação

i) Mecanismos fisiopatológicos da dor oncológica relacionados com
o tumor e suas metástases, bem como das terapêuticas oncológicas
ii) Caracterização dos vários tipos de dor e dos quadros álgicos
de origem oncológica
iii) Agudizações e dor irruptiva
iv) Importância dos factores psicológicos, espirituais e sociais en-
volvidos
v) O valor dos meios auxiliares de diagnóstico

e) Tratamento farmacológico
i) Analgésicos opióides e não opióides mais utilizados na dor
oncológica
ii) Conceito de escada analgésica, “around the clock” e “rescue”
iii) Substâncias adjuvantes, vantagens, indicações e contra-indica-
ções
iv) Vias de administração de opióides, invasivas e não invasivas,
vantagens, indicações, contra-indicações, custo-benefício
v) Importância dos “guide-lines” e o conceito de individualização
vi) Os mitos na utilização de opióides

f) Tratamento invasivo
i) Bloqueios anestésicos (diagnósticos, prognósticos, terapêuticos
e neurolíticos), indicações, limitações e contra-indicações
ii) Técnicas anestésicas como forma de administração de medica-
mentos
iii) Técnicas neurocirúrgicas, radiológicas e de neuro-estimulação,
indicações, limitações e contra-indicações

g) Terapêuticas não farmacológicas (físicas, estimulação transcutânea,
acupunctura), indicações, limitações e contra-indicações
h) Apoio psico-terapêutico

i) Técnicas cognitivo-comportamentais
ii) Relaxamento e bio-feed-back
iii) Conceito de distress

i) Populações especiais
i) A criança – avaliação, ajustes terapêuticos, envolvimento emoci-
onal. Papel dos cuidadores e da família
ii) O velho – avaliação, co-morbilidade, ajuste terapêutico. Apoio
social
iii) Toxicodependentes
iv) Diferentes culturas
j) Princípios éticos
i) O doente em fim de vida, definição, características
ii) Conceitos de eutanásia, distanásia, ortotanásia e suicídio assistido
iii) Doutrina do duplo efeito e o conceito de intenção

22) Dor radicular
a) Anatomia regional
b) Dor radicular, radiculopatia e outras dores somáticas:

i) Prevalência

I N F O R M A Ç Ã O
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ii) Causas
iii) Mecanismos
iv) Factores de risco e prognóstico
v) Factores psicológicos e ocupacionais
vi) Exame objectivo, incluindo exame neurológico
vii) Indicações e limitações dos exames complementares de diag-
nóstico
viii) Terapêuticas conservadoras, invasivas e cirúrgicas: indicações,
contra¬indicações, limitações e complicações

23) Dor músculo-esquelética
a) Epidemiologia
b) Anatomia e fisiologia do sistema músculo-esquelético
c) Mediadores da inflamação. Imunidade celular (H LA, células T). Eixo
neuroendócrino
d) Aspectos psicológicos e sociais
e) Avaliação clínica e laboratorial
f) Classificação e características clínicas das doenças músculo-esqueléticas

i) Doenças inflamatórias osteo-articulares
ii) Doenças inflamatórias dos músculos, ligamentos e tendões
iii) Doenças não inflamatórias (traumáticas, osteoporose)

g) Tratamento e reabilitação da dor músculo-esquelética
i) Analgésicos simples
ii) Anti-inflamatórios não esteróides (incluindo COX-2)
iii) Corticoesteróides
iv) Substâncias específicas (imunosupressores, bloqueadores do
TNF-α , etc.)
v) Agentes psicotrópicos e psicoterapia
vi) Papel dos opióides
vii) Importância da medicina física e de reabilitação
viii) Medicinas alternativas/complementares

24) Dor muscular e miofascial
a) Definição e dados epidemiológicos
b) Anatomo-fisiologia e mecanismos patológicos

i) Nociceptores e ergo receptores
ii) Pontos “trigger”
iii) Factores ergonómicos e mecânicos (postura, trauma)
 iv) Factores psicológicos

c) Diagnóstico diferencial
i) Fibromialgia
ii) Mitocondropatias
iii) Espasticidade

d) Tratamento
i) Infiltração de pontos “trigger”
ii) TENS
iii) Medidas educacionais

25) Dor visceral
a) Características clínicas da dor visceral
b) Mecanismos fisiopatológicos periféricos e centrais
c) Principais síndromes viscerais dolorosos

26) Dor na gravidez e no parto
a) Causas mais frequentes de dor durante a gravidez e seu tratamento:

i) Cefaleias
ii) Lombalgias
iii) “entrapment” nervoso
iv) dor abdominal

b) Alterações neuroendócrinas inerentes à gravidez
c) Alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas durante a gravidez
d) Transferência placentária de fármacos
e) Dor do trabalho de parto: mecanismos, características e consequências
f) Tratamento da dor do trabalho de parto

i) Métodos não farmacológicos
ii) Analgesia sistémica (parentérica e inalatória)
iii) Analgesia regional (bloqueio de nervos periféricos e técnicas
no neuro-eixo)

27) Cefaleias
a) Anatomofisiologia das estruturas sensitivas da cabeça
b) Principais mecanismos fisiopatológicos das cefaleias
c) Importância da história clínica e do exame físico para o diagnóstico
das cefaleias
d) Factores físicos, psicológicos e sociais associados às cefaleias
e) Classificação internacional das cefaleias (ICHD-2, International
Headache Society 2004)
f) Diagnóstico e terapêutica específica das principais cefaleias:

i) Enxaqueca
ii) Cefaleias de tensão
iii) Cefaleias em salvas
iv) Cefaleia crónica pós-traumática
v) Cefaleia por utilização abusiva de analgésicos
vi) Nevralgia do trigémio

28) Dor orofacial
a) Anatomofisiologia das estruturas orofaciais
b) Epidemiologia, possíveis etiologias, diagnóstico, e terapêutica da dor
associada a:

i) Dentes e estruturas adjacentes
ii) Articulação temporomandibular
iii) Músculos
iv) Mucosas
v) Seios
vi) Ossos
vii) Glândulas salivares
viii) Nevralgias
ix) Cefaleias

29) Dor neuropática
a) Definição, epidemiologia e etiologia
b) Mecanismos fisiopatológicos periféricos e centrais
c) Características clínicas, métodos de investigação e diagnóstico e
suas indicações e limitações
d) Principais síndromes neuropáticos:

i) Neuropatias focais dolorosas
ii) Polineuropatias dolorosas
iii) Nevralgia pós-herpética
iv) Nevralgia do trigémio e outras nevralgias craneanas
v) Dor do membro fantasma
vi) Avulsão do plexo braquial
vii) Dor central (isquémica, tumoral, traumática e degenerativa)
viii) Dor neuropática associada ao cancro ou à sua terapêutica
ix) Síndrome doloroso regional complexo

e) Tratamento da dor neuropática (indicações, contra-indicações, téc-
nicas, efeitos secundários e/ou complicações):

i) Farmacológico
ii) Bloqueios simpáticos
iii) Cirúrgico
iv) Neuroestimulação periférica e central
v) Reabilitação
vi) Abordagem comportamental e psicológica

30) Síndromes dolorosos regionais complexos
a) Definição e relação com tipo de traumatismo

i) CRPS I (distrofia simpática reflexa)
ii) CRPS 11 (causalgia)

b) Mecanismos fisiopatológicos periféricos e centrais
c) Características clínicas e diagnóstico

i) Sinais sensitivos e sintomas
ii) Alterações autonómicas
iii) Alterações tróficas
iv) Alterações motoras
v) Envolvimento do sistema nervoso simpático
vi) Exames complementares

d) Tratamento (indicações, contra-indicações, técnicas, efeitos secun-
dários e/ou complicações):

I N F O R M A Ç Ã O
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i) Principais orientações terapêuticas
ii) Terapêutica farmacológica
iii) Técnicas invasivas
iv) Técnicas de neurostimulação
v) Terapêuticas psicológicas e psiquiátricas
vi) Terapêutica física e reabilitação

31) Dor em pediatria
a) Desenvolvimento do sistema nociceptivo e dos comportamentos
de dor
b) Importância dos factores individuais situacionais (cognitivos,
comportamentais e emocionais) e ambientais na percepção e com-
portamento de dor
c) Especificidade da avaliação da dor na criança – escalas de
autoavaliação e heteroavaliação
d) Tratamento da dor na criança

i) Terapêutica farmacológica – especificidade da utilização dos vá-
rios fármacos nas diferentes faixas etárias
ii) Métodos cognitivos e comportamentais
iii) Terapias físicas e de reabilitação
iv) Terapêuticas neurocirúrgicas
v) Outras terapêuticas (massagem, acupunctura, biofeedback, hip-
nose, etc.)
vi) Programas multidisciplinares para patologias específicas

e) Particularidades e especificidades do tratamento da dor aguda e da
dor crónica nas crianças
f) Tratamento da dor no âmbito dos cuidados paliativos na criança

32) Dor no idoso
a) Epidemiologia da dor no idoso
b) Alterações do sistema nociceptivo e psicológicas associadas com a
idade
c) Particularidades da avaliação da dor nos idosos e da sua apresenta-
ção clínica
d) Síndromes dolorosos mais comuns nos idosos. Problemas de
comorbilidade
e) Características particulares do tratamento da dor nos idosos

33) Dor em indivíduos com dificuldades de comunicação
a) Reconhecer a prevalência de dor em várias situações clínicas com
incapacidade de comunicar (demência, doenças neurológicas com com-
promisso cognitivo e motor, autismo, etc.)
b) Avaliar os factores de risco que podem aumentar a prevalência de dor

i) co-morbilidades
ii) procedimentos médicos
iii) injúrias acidentais ou intencionais

c) Evitar que a dor seja subavaliada e sub tratada
d) Utilizar métodos indirectos de avaliação da dor nestes doentes
(expressão facial, comportamentos)
e) Identificar problemas psíquicos e sociais associados
f) Utilizar meios de tratamento anti-álgico ajustados a cada situação
específica
g) Reconhecer a importância dos cuidadores e do apoio social neste
tipo de doentes

34) Terapêutica da dor em toxicodependentes
a) Definição de adicção
b) Substâncias capazes de produzir adicção, incluindo o álcool
c) Interacção entre adicção e estados álgicos (sintomas comuns asso-
ciados)
d) Diferença entre adicção, dependência física/sindroma de abstinên-
cia e tolerância
e) Conhecer e despistar sinais, manifestações e sequelas de abuso de
drogas
f) Conhecer os princípios no alívio da dor aguda, evitando síndromes
de abstinência ou intoxicação
e) Conhecer os princípios no tratamento da dor crónica, maligna e
não maligna
f) Esperar o desenvolvimento de tolerância e alterações no farmaco-
dinâmica e farmacocinética dos opióides
g) Conhecer as várias formas de administração dos opióides e antago-
nistas e suas implicações no adicto
h) Ter particular atenção nas grávidas, infectados com HIV, co-
morbilidades associadas, presos
i) Aspectos éticos e legais

I N F O R M A Ç Ã O
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A C T U A L I D A D E

James Buchan, representante do Regi-
onal Office for Europe - WHO, falou
da migração de profissionais de saúde
colocando a questão se o êxodo será
um problema ou uma solução. Expli-
cando que os dados que existem são
limitados, o que dificulta a análise, afir-
mou que se não se tiver um bom en-
tendimento dos fluxos migratórios
estar-se-á a fazer políticas no vazio, ou
seja, sem fundamento objectivo. Falan-
do de oportunidades e desafios da

EFMA/WHO – Migração de quadros:
problema ou solução?

Perante a temática da fuga/captação de quadros tecnicamente qualificados, re-

presentantes de quatro países – Angola, Alemanha, Reino Unido e Israel - fala-

ram da situação nacional de cada um num debate em que também participou

James Buchan representante da World Health Organization. Perspectivas dife-

rentes de um mesmo problema que foram expostas e analisadas durante a

reunião EFMA/WHO que teve lugar em Lisboa, numa mesa moderada por Leah

Wapner, nova secretária-geral da EFMA e secretária-geral da Associação Médi-

ca Israelita. Uma conclusão foi comum a todos os intervenientes: os procedi-

mentos de captação de quadros superiores têm que ser pautados pela ética.

migração de profissionais, James
Buchan resumiu-as da seguinte forma:
para os países de destino há a opor-
tunidade de resolver a falta de recur-
sos humanos e o desafio de ser efici-
ente e fazer um recrutamento ético;
para os países de origem a oportuni-
dade de receber de volta os seus pro-
fissionais (se e quando voltam) mais
qualificados e o desafio de lidar com o
impacto negativo na prestação de cui-
dados e o preço da perda de cére-

bros, além do custo acrescido que im-
plica o recrutamento de substitutos;
para os próprios profissionais a mi-
gração constitui a possibilidade de
obter vencimentos superiores, carrei-
ras aliciantes e melhor educação para
si e a sua família; ao mesmo tempo
enfrentam o desafio de alcançar tra-
tamento igual no país de destino (em
termos de carreira); para os quadros
que não migram surgem oportunida-
des de melhoria de emprego e de car-
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reira enquanto que o facto de saírem
vários colegas constitui também um
desafio pois o trabalho aumenta e o
excesso põe em causa a motivação dos
que ficam.
Foram referidas algumas políticas
que têm por objectivo desencorajar
a ‘fuga de cérebros’ mas que nem
sempre são eficazes ou aceitáveis:
penalidades financeiras, especificação
do número de anos de serviço no
próprio país exigidos, recusa de cer-
tificado, etc. Nesta fase os maiores
desafios para os governos são: me-
lhorar a monitorização dos êxodos
e do impacto das mudanças legis-
lativas, melhorar o entendimento da
dinâmica dos fluxos, etc.
O representante da WHO convidou
a uma reflexão sobre o recrutamento
internacional e se este será uma solu-
ção rápida para a falta de recursos
humanos ou se se deveria investir em
soluções internas como por exemplo
a melhoria das políticas de retenção
de profissionais.

Angola
João Bastos, presidente da Ordem dos
Médicos de Angola, analisou a temática
da fuga de quadros qualificados tendo
como pano de fundo o panorama no
seu país. Angola tinha, segundo um cen-
so de 1970, 561 médicos e 1994 en-
fermeiros para 7 milhões de habitan-
tes. Com a independência, a 11 de
Novembro de 1975, começou o pro-
blema do êxodo de profissionais. As
causas dessa situação foram o receio
da instabilidade política/militar após a
independência, razões económicas (foi
uma altura em que se destruíram mui-
tas infra-estruturas e a economia fi-
cou dilacerada) e pessoais (como a não
aceitação do novo regime, inseguran-
ça profissional, etc.)
Actualmente com uma população de
14 milhões e meio de habitantes, 4
milhões e meio dos quais a viver na
capital, Angola tem um total de 1663
médicos nacionais e 206 estrangeiros.
1437 médicos estão localizados na ca-
pital o que gera uma grande discre-
pância entre a assistência prestada em
Luanda e as restantes províncias do

país. Conforme explicou João Bastos,
a rede de cuidados médicos em Ango-
la é constituída por 109 hospitais, 318
centros de saúde e 1537 postos de
saúde (públicos e privados). Como
solução para os problemas de fuga de
quadros, o presidente da OM angola-
na referiu como essencial a estabilida-
de política e social - «os acordos de
paz foram assinados há cerca de cinco
anos e já estamos a sentir melhorias»
– e o estabelecimento de parcerias e
formas de cooperação com entidades
credíveis. «Durante muito tempo, in-
divíduos sem habilitações profissionais
arvoraram-se em especialistas disto ou

daquilo sendo que os seus diplomas
eram, afinal, de instituições inexistentes.
Nós não tínhamos como confirmar a
veracidade dos mesmos. Com o
surgimento da Comunidade Médica de
Língua Portuguesa temos conseguido
minimizar esse problema pois a infor-
mação circula. Mas não nos esquece-
mos que muitos usaram a nossa mas-
sa humana, os nossos doentes, para as
suas experimentações». Ainda no ca-
pítulo das soluções, foi referida a cria-
ção de incentivos a quadros nacionais
que pretendam regressar ao país e a
necessidade de continuar a melhoria
das condições económicas e sociais.

James Buchan, representante do Regional Office for Europe – WHO

João Bastos, bastonário da
Ordem dos Médicos de Angola

Armin Ehl, representante do
Marburger Bund (Alemanha)

A C T U A L I D A D E
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Alemanha
Ao contrário do que sucede com a
maior parte dos países presentes, a
Alemanha possui alguns dados devida-
mente estudados no que se refere a
fluxos migratórios dos seus médicos.
Segundo Armin Ehl, representante do
Marburger Bund, uma das associações
médicas alemãs, no seu país verifica-
se um balanço negativo no que diz
respeito à migração de profissionais
pois saem mais do que entram. Como
motivos subjacentes a essa conjuntu-
ra, as más condições de trabalho, em
termos de remuneração e de horário,
e a falta de instalações bem equipadas
para desenvolvimento de pesquisas. Os
médicos que saem têm boa formação
e boa experiência profissional e situ-
am-se na faixa etária dos 25 aos 45
anos. Os países de destino mais popu-
lares são a Grã-Bretanha e a Suíça, logo
seguidos da Suécia, Dinamarca, Noru-
ega, Holanda, Estados Unidos da Amé-
rica e Austrália. Este êxodo acarreta
imensos custos para o país de origem
em termos de formação. Segundo foi
explicado, e apesar de lá trabalharem
11.500 médicos estrangeiros (sete mil
europeus e quatro mil e quinhentos
de países de fora da União Europeia),
a Alemanha tem neste momento que
lidar com o envelhecimento dos pro-
fissionais e com falta de recursos hu-
manos. Mas como transformar o brain
drain (fuga de cérebros) em brain gain
(captação de cérebros)? O represen-
tante alemão foi peremptório: a base
para inversão desta tendência tem que
ser a melhoria das condições de tra-
balho – aumento dos vencimentos e
diminuição dos excessivos horários de
trabalho. Referência obrigatória foi
também o programa Family Friendly
Hospitals – uma forma de fazer com
que as médicas regressem à profissão.
Muitas mulheres tiveram que optar
por mudar de carreira e abandonar a
medicina devido ao excesso horário
inconciliável com a maternidade. O que
se pretende agora é reverter essa si-
tuação. Como notas finais, Armin Ehl
referiu o excesso de burocracia exis-
tente na Alemanha e como o país se
tornou um importador/exportador de

médicos, algo que não
será um problema des-
de que exista equilí-
brio. «Vivemos num
mundo de globalização,
mas temos que ter
uma visão ética em que
o essencial é que exis-
tam bons cuidados de
saúde em todos os pa-
íses».

Reino Unido
Edwin Borman, da de-
legação inglesa, expli-
cou que, durante qua-
se meio século, o seu
país constituiu uma
rede de importação de
profissionais de saúde
«pois o NHS era visto
como a inveja do mun-
do». No entanto, o Rei-
no Unido passaria de
importador a importa-
dor envergonhado
pois sucederam-se
acusações de discrimi-
nação negativa e hou-
ve uma tomada de consciência dos
efeitos que essa postura tinha para os
países ‘dadores’ de recursos humanos.
As causas da migração de médicos não
são contudo uma questão anglófona,
há razões globais como a desigualda-
de económica entre os países, a falta
generalizada de profissionais de saúde
qualificados, o aumento das necessi-
dades e das expectativas em saúde, a
má distribuição dos recursos huma-
nos existentes, etc. A nível do Reino
Unido, a mudança do sistema de saú-
de absorveu muitos recursos huma-
nos o que levou à necessidade de
‘importá-los’. Numa tentativa de atin-
gir níveis de autosuficiência, o Reino
Unido aumentou em 56% o número
de estudantes de medicina, dando in-
formação muito objectiva quanto a
perspectivas de emprego e aplicou
regras algo controversas em termos
de imigração (neste momento só os
mais qualificados conseguem entrar).
Segundo Edwin Borman o que se pro-
cura é aplicar uma política de recruta-

mento ética. Nesse sentido estão a ser
implementados programas de partilha
de conhecimentos, o que é feito atra-
vés de um fundo humanitário que leva
profissionais de saúde britânicos a pa-
íses em vias de desenvolvimento para
trabalharem e darem formação; pro-
gramas de formação com troca de
profissionais entre hospitais dos dois
países; está também a ser aplicado um
conceito criado pelo Reino Unido que
é o conceito de targeted aid, isto é,
ajuda dirigida: o que se pretende é aju-
dar os países que perdem mais profis-
sionais a aumentar a satisfação laboral
e melhorar as carreiras para com isso
evitarem a migração dos seus quadros
superiores. A terminar, Borman refe-
riu: «Mas é importante lembrar que o
direito de migrar é essencial e tem que
ser protegido. (…) A Grã-Bretanha
passou de um envergonhado impor-
tador a um parceiro quase ético. (…)
Espero que a EFMA possa contribuir
para encontrar consensos em relação
a estas questões».

Edwin Borman, da delegação inglesa

A C T U A L I D A D E
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Israel
Nurit Nirel, investigadora no Smokler
Center for Health Policy Research, da
Associação Médica Israelita, analisou
os dados de um estudo que decorreu
entre 1995 e 1998 e, através dessa aná-
lise, falou da presença de médicos es-
trangeiros em Israel, da sua integração
no mercado de trabalho e do impacto
que os mesmos tiveram na força de
trabalho do país. Numa primeira fase
verificou-se um aumento do número
de médicos que migravam para Israel
e os dados indicam que quanto mais
tempo o médico passava neste país de
destino maior era o seu vencimento.
Enquanto houve falta de médicos a mi-
gração não teve qualquer impacto ne-
gativo no vencimento dos médicos
israelitas. Quando a situação se inver-
teu o que sucedeu foi a substituição
dos recursos humanos mais dispendio-
sos por mão de obra mais barata e
até a substituição parcial de médicos
por enfermeiros em pequenas insti-
tuições de saúde comunitárias. Nurit

Nurit Nirel, Associação Médica Israelita

Nirel salientou que, apesar do planea-
mento, não foi possível prever verda-
deiramente a capacidade de absorção
de recursos humanos. Os padrões dos
médicos israelitas acabaram por ser
afectados por esse fluxo. Segundo a ora-
dora, ficam por saber quais os efeitos

que poderá ter a migração massiva no
mercado dos cuidados de saúde e na
qualidade desses cuidados. Fica ainda
por responder mais uma questão: de-
ver-se-á contabilizar os médicos estran-
geiros no planeamento, organização e
distribuição destes profissionais?...

A C T U A L I D A D E
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Na cerimónia inaugural, comum à reu-
nião da UEMO e ao Fórum Europeu
das Associações Médicas com a Orga-
nização Mundial da Saúde (EFMA/
WHO), estiveram presentes o Presi-
dente da Comissão Europeia, José
Manuel Durão Barroso, o secretário
de Estado da Saúde, Francisco Ramos,
a presidente da Comissão Parlamen-
tar da Saúde, Maria de Belém Roseira,
o director regional da OMS Europa,
Marc Danzon, o bastonário da Ordem
dos Médicos, Pedro Nunes e da presi-
dente da UEMO, Isabel Caixeiro. Mui-
tas foram as referências feitas nesta
sessão ao papel fulcral dos especialis-
tas em Medicina Geral e Familiar: Du-

Lisboa recebeu reunião da Primavera
Em conjunto com o Fórum Europeu das Associa-

ções Médicas com a Organização Mundial da Saú-

de, realizou-se simultaneamente em Lisboa, a reu-

nião da Primavera da União Europeia de Médicos

de Família (UEMO). Com a eleição de Isabel Cai-

xeiro, presidente do Conselho Regional do Sul da

Ordem dos Médicos, para presidente da UEMO

(presidência que se mantém até 2010), Portugal ga-

nhou ainda maior visibilidade no contexto das or-

ganizações médicas europeias. Esta presidência pre-

tende continuar o trabalho com vista ao reconhe-

cimento pleno e generalizado da especialidade de

Medicina Geral e Familiar em todos os países mem-

bros da União Europeia. A reunião da UEMO teve

lugar nos dias 20 e 21 de Abril e contou com a pre-

sença de 22 delegações de países da UE em repre-

sentação dos médicos de família.

rão Barroso referiu a importância de
«criar novos centros de excelência na
Europa, e apoiar, especialmente, os
Médicos de Família que desempenham
um papel fundamental enquanto pro-
motores de comportamentos saudá-
veis e incrementar a saúde ambiental,
entre outras medidas de reforço dos
sistemas de saúde em geral», enquan-
to que Pedro Nunes salientou que,
para a prossecução contínua de uma
melhor medicina, é de especial rele-
vância a formação e a definição da
Medicina Geral e Familiar como espe-
cialidade de pleno direito, algo que ain-
da não acontece em todos os países
europeus: «É urgente tornar coeren-

tes as formações médicas a nível eu-
ropeu, dando conteúdo aos conceitos
de tempo de formação, já definidos em
Directiva. Neste particular sentimos
como especialmente importante a de-
finição da Medicina Geral e Familiar
como especialidade médica, elevando
em consequência a qualidade e ade-
quação dos cuidados de Saúde dispo-
nibilizados aos europeus».
Depois da cerimónia de abertura, as
reuniões da UEMO prosseguiram num
dos hotéis do Parque das Nações (Lis-
boa) e os delegados distribuíram-se,
no primeiro dia, pelos diversos gru-
pos de trabalho, enquanto que, no se-
gundo dia, se realizou a Assembleia-
Geral. Nestas reuniões debateram-se
diversos temas, entre os quais se des-
tacam a prevenção para a saúde, a for-
mação de especialistas e o futuro dos
Médicos de Família e igualdade de
oportunidades. Especificamente em
relação aos trabalhos do grupo
«Future GP Workforce», de destacar
a decisão de elaborar um documento
que consubstancie a posição desta as-
sociação no que se refere ao trabalho
em equipa em Medicina Geral e Fami-
liar, nomeadamente quanto às ajudas
mais necessárias na consulta e o papel
fulcral que os médicos têm necessari-
amente nesse contexto.
Um dos debates mais participados, em
número de delegados e de interven-
ções, foi o que se centrou na impor-
tância e necessidade de reconhecimen-
to da especialidade de Medicina Geral
e Familiar. A actual presidência portu-
guesa da UEMO está já a desenvolver
trabalhos no sentido de procurar esse
reconhecimento junto dos países mais
relutantes. Os principais obstáculos
são junto dos países em que a MGF
não é ainda reconhecida como espe-
cialidade, como é o caso do Reino
Unido, onde se mantém a designação

da UEMO

A C T U A L I D A D E
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de generalista. Para Jaime Correia de
Sousa, que chefiou a delegação portu-
guesa, este desfasamento traz proble-
mas e limitações e pode, em última
instância, permitir a alguns dos países
membros bloquear a mobilidade dos
profissionais, «embora do ponto de
vista legal ainda não esteja totalmente
clarificada a situação e em que condi-
ções pode ser feita essa livre circula-
ção». Este especialista reconhece que
tem que encontrar-se «a melhor ma-
neira do ponto de vista estratégico e
jurídico que permita a cada organiza-
ção médica propor ao seu Ministério
da Saúde que obrigue a União Europeia
a reconhecer a MGF como especiali-
dade». Neste sentido, a UEMO está a

preparar cuidadosamente a elabora-
ção de um documento, simples mas
objectivo, para se conseguir eliminar
os tratamentos diferenciados e discri-
minatórios dos Médicos de Família, a
bem da Europa, dos doentes e dos pro-
fissionais. Já no encontro preparató-
rio desta reunião, que teve lugar em
Fevereiro último e em que estiveram
presentes os vice-presidentes Reiner
Brettenthaler (Áustria), Henry Finne-
gan (Irlanda), Eirik Bo Larsen (Norue-
ga) e Ferenc Hajnal (Hungria), para
além da presidente e do novo secre-
tário-geral também português, Luís
Filipe Gomes, Isabel Caixeiro garantiu
que a prioridade da organização é ba-
ter-se pelo reconhecimento da Medi-

cina Geral e Familiar em todo o espa-
ço da União Europeia. Com o recente
reconhecimento da especialidade na
Áustria, tal objectivo tornou-se mais
próximo pois são já 16 os países onde
a MGF é especialidade de pleno direi-
to, um número suficiente para avan-
çar com uma iniciativa de generaliza-
ção desta classificação médica ao nível
da União Europeia.

A Assembleia-Geral, presidida por Isa-
bel Caixeiro, teve a presença da tota-
lidade dos 22 países membros e ainda
de alguns observadores. Depois da in-
tervenção da presidente, foram apro-
vadas as minutas da reunião realizada
em Upsala em Outubro de 2006, a que
se seguiu o relatório da presidente,
bem como a intervenção consensual
da nova tesoureira da organização,
Manuela Santos, referente ao Relató-
rio Financeiro da UEMO de 2006, si-
tuação financeira e Relatório para
2007. No decorrer da reunião foram
ainda aprovados diversos documentos,
muitos dos quais se devem à presidên-
cia e delegação portuguesa.
Um dos documentos aprovados tinha
por objecto a violência no local de tra-
balho, já que se verifica um aumento
da violência em geral, presumivelmente
resultante da ansiedade dos doentes,
que gera exigências despropositadas
e, naturalmente, a reacção dos médi-
cos ao excesso de agressividade. Nes-
te aspecto, foi ainda aprovado um ou-
tro documento, «Violência nos jovens»,
justificado pelo facto dos Médicos de
Família estarem numa posição privile-
giada para a prevenção de morbilidade
e mortalidade subsequente ao ambi-
ente de violência que se verifica entre
os jovens. Tendo em conta que fazem
o acompanhamento dos jovens desde
antes do nascimento, posteriormente
com as consultas de rotina e a vacina-
ção, por exemplo, e das suas famílias,
estes profissionais podem identificar
mais facilmente as causas dos proble-
mas e tentar intervir sobre as mes-
mas. Exclusão social, alcoolismo na fa-
mília e consumo de estupefacientes são

Assembleia-Geral

A C T U A L I D A D E

«Não se pode pôr os colegas a trabalhar num modelo em que eles acreditam para
depois vir dizer que logo se vê como vai ser feito o financiamento ou a reestrutura-
ção dos centros de saúde», afirmou Isabel Caixeiro aos jornalistas presentes

Delegação sueca à UEMO
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apenas alguns dos exemplos de situa-
ções que originam comportamentos
inadequados, conflituosos e agressivos
por parte dos jovens.
A saúde masculina foi outra área em que
foi aprovado um documento específico.
O documento refere que a mortalidade
é mais elevada em todos os grupos
etários masculinos – fetal, infantil e adul-
tos – e assinala a relevância de doenças
próprias do género, como as testicula-
res e o cancro da próstata, não escamo-
teando o facto de também morrerem
mais homens do que mulheres de aci-
dentes e de doenças cardiovasculares.
O grupo de trabalho concluiu que os
Médicos de Família vêem mais mulheres
e crianças e enumeram-se várias razões
para este facto.
Um outro documento colocado à
assembleia respeita ao abandono da
especialidade de MGF, no qual se con-

A C T U A L I D A D E

clui que «cada vez há menor interesse
pela especialidade, por perda de auto-
nomia, aumento do trabalho, menores
proventos, muitas e contraditórias
directivas, aumento de trabalho admi-
nistrativo, interferência do trabalho na
vida privada e descanso, depreciação
da actividade por parte dos políticos
e média, e elevadas expectativas pelos
doentes». Registe-se que, em alguns
países, perante a inércia dos governos,
as organizações médicas tomaram me-
didas para inverter esta situação, como
é o caso de Portugal. Este documento
visa contribuir para melhorias na au-
tonomia, incremento do número de
especialistas em Medicina Geral e Fa-
miliar, diminuição do trabalho adminis-
trativo, revisão com base na evidência
da necessidade das directivas e reco-
nhecimento da especialidade à escala
europeia.

No final desta reu-
nião, a presidente
da UEMO fez o ba-
lanço geral do
evento aos jorna-
listas, não deixando
de fazer alguns
alertas aos respon-
sáveis pela Saúde
em Portugal, no-
meadamente no
que se refere à re-
forma dos Cuida-
dos de Saúde Pri-

mários que está a ser implementada.
A este propósito, Isabel Caixeiro re-
feriu considerar as Unidades de Saú-
de Familiar como sendo «um bom
modelo que pode ter um mau resul-
tado, uma vez que não existe suporte
legal e condições claras». «Não se
pode pensar apenas em USF e depois
esperar para ver o que acontece, como
também não se pode pôr os colegas a
trabalhar num modelo em que eles
acreditam para depois vir dizer que
logo se vê como vai ser feito o finan-
ciamento ou a reestruturação dos cen-
tros de saúde». A presidente da UEMO
fez ainda alusão há inexistência de de-
cisões do Ministério da Saúde quanto à
formação na especialidade, mostrando-
se desapontada pela ausência de um
interlocutor com quem possa tratar
desta premente questão.

Principais objectivos da
UEMO

Os principais objectivos da Union
Européenne dés Médecins Omni-
practiciens (UEMO) são estudar e
promover a qualidade da formação,
prática e cuidados prestados no
campo da Medicina Geral e Famili-
ar da Europa; defender o papel des-
tes especialistas nos sistemas de
saúde da Europa; promover os in-
teresses de carácter científico, pro-
fissional, social e económico, e as-
segurar a liberdade da sua prática
na defesa do interesse dos seus do-
entes; determinar as posições co-
muns defendidas pelos seus mem-
bros e representá-los através dos
canais apropriados perante as au-
toridades europeias relevantes e or-
ganizações internacionais; e traba-
lhar com outras associações médi-
cas europeias – CPME, FEMS, UEMS
e PWG entre outras – para forta-
lecer a posição e unanimidade da
profissão médica no espaço euro-
peu, com o objectivo de manter os
mais altos níveis de formação, da
ética médica e a qualidade dos cui-
dados prestados aos doentes.
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Bastonário solidário com MF
e população do distrito de Bragança

Nunes, um nível de qualidade que
agora parece não poder
ser assegurado no futu-
ro, uma vez que o mi-
nistro decidiu acabar
com aqueles SAP,
onde, referiu citando
Correia de Campos,
“havia apenas um
médico com um es-
tetoscópio”. Mas
esse “médico solitá-
rio que conseguia
resolver os proble-
mas foi agora sub-
stituído por um
enfermeiro com
um telefone”. Pe-
rante este cenário,
perguntou o pre-
sidente da Ordem
dos Médicos: “Será
isto melhor?”

O bastonário considerou assim que “a
esta população desprotegida de Trás-
os-Montes, a Ordem tem que prestar
a sua solidariedade”, uma vez que fica
prejudicada com as medidas recente-
mente tomadas.
Advertindo que “não tem estados de
alma” enquanto presidente da institui-
ção e “muito menos se imiscui na luta
entre partidos”, Pedro Nunes aconse-
lhou o Ministro da Saúde “a cortar cus-
tos em desperdício” em vez de ter co-
meçado por cortes nos serviços que
são prestados aos utentes do interior
do país.
Pedro Nunes terminou a sua interven-

ção agradecendo,
como repre-
sentante de
todos os mé-
dicos, aos que
aceitaram tra-
balhar nos

centros de

Pedro Nunes assinalou as “condições difíceis” que os
médicos de Bragança enfrentaram durante 20 ou 30 anos

O bastonário da Ordem dos Médicos deslocou-se

ao interior transmontano para, aí, manifestar a sua

solidariedade com os médicos de família (MF) da

região que trabalharam anos a fio em prol da saú-

de dos cidadãos e que viram agora o seu esforço

ignorado com o encerramento de vários serviços

de atendimento permanente (SAP). Pedro Nunes,

na alocução que fez na abertura do 23.º Encontro

Transmontano do Clínico Geral, em Vimioso, repe-

tiu a pergunta que já fez publicamente várias ve-

zes: um enfermeiro com um telefone é melhor do

que um médico com um estetoscópio ao pescoço?

O bastonário manifestou, no dia 24 de
Maio, em Vimioso, solidariedade com
os médicos do distrito de Bragança,
que, segundo ele, garantiram durante
muitos anos aos cidadãos os cuidados
de saúde adequados. Pedro Nunes fa-
lava na abertura dos trabalhos do 23.º
Encontro Transmontano do Clínico
Geral, que se prolongaram até dia 26,
no pavilhão multiusos daquela vila.
A presença do bastonário da Ordem dos
Médicos, a convite da organização, ocor-
reu numa altura em que os médicos de
família do distrito foram confrontados
com encerramentos de serviços de aten-
dimento permanente e com novos regi-
mes de trabalho, que Pedro Nunes con-
siderou serem prejudiciais quer para os
cidadãos daquela zona do interior, quer
para os médicos.
“Foram os médicos de família que ga-
rantiram o bom nível dos serviços de
saúde que temos hoje”, disse Pedro
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saúde do distrito de Bragança, “durante
mais de vinte ou trinta anos, em con-
dições difíceis”.
Na mesa da sessão de abertura do 23.º
Encontro Transmontano do Clínico
Geral estiveram Carlos Nunes, ele-
mento da Missão para os Cuidados de
Saúde Primários (MCSP) que repre-
sentou o Ministro da Saúde; Berta
Nunes, coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Bragança; Heleno Simões,
organizador do congresso; e o presi-
dente da Câmara Municipal de Vimioso,
José Rodrigues.

Na sessão, Berta Nunes, que antes das
funções que agora desempenha era di-
rectora do Centro de Saúde de Alfân-
dega da Fé, considerou que no distri-
to de Bragança “há bons centros de
saúde e médicos de família competen-
tes” e defendeu a necessidade de in-
vestir ainda mais em cuidados de saú-
de primários (CSP), uma vez que, se-
gundo esta médica de família, “deverí-
amos ter mais médicos de família do
que hospitalares e é exactamente o
contrário”.
Também presente na sessão, Carlos
Nunes, da MCSP, apresentou as prin-
cipais propostas de mudança na orga-
nização dos centros de saúde. Para o
médico, “a reconfiguração” destas uni-
dades “deve ser lida e compreendida
num quadro mais vasto da reforma dos

CSP”, que visa “a manutenção do nível
de qualidade existente e projectar para
um futuro mais capaz”.
Segundo este elemento da MCSP, “a
autonomia de gestão dos futuros cen-
tros de saúde é um dos factores críti-

cos de sucesso da reforma”, pela qual
se pretende que os CS se agrupem em
unidades de gestão e em que a marca
«centro de saúde» deverá ser capita-
lizada a partir de um marketing ade-
quado”.

Apostar no investimento
em CSP

Médico com estetoscópio substituído por
enfermeiro com telefone

José Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vimioso, Carlos Nunes,
da Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), Berta Nunes, coordenadora

da Sub-Região de Saúde de Bragança, e Pedro Nunes, na mesa de abertura
do 23.º Encontro Transmontano do Clínico Geral

CORRECÇÃO
Na última edição da Revista da Ordem
dos Médicos foi inserido este anúncio
com um erro grosseiro em que surgia
a designação de «fisioterapeuta» na lis-
ta de Médicos. Por tal lapso apresenta-
mos as nossas sinceras desculpas aos
especialistas em Medicina Física e Rea-
bilitação (Médicos Fisiatras).

A C T U A L I D A D E
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A mesa sobre questões sindicais foi
moderada por Brasão Costa, vogal do
Conselho Distrital do Algarve da Or-
dem dos Médicos, e teve como
palestrantes Carlos Arroz, secretário
nacional do Sindicato Independente
dos Médicos (SIM), e Mário Jorge, pre-
sidente da S.M.Z. Sul – Federação Na-
cional dos Médicos (FNAM).
No decorrer do debate, Carlos Arroz
deixou um alerta aos médicos para não
trabalharem a baixo dos mínimos téc-
nicos exigidos pela Ordem dos Médi-
cos (OM). Conforme referiu, os mé-
dicos «encontram-se entre duas obri-
gações contraditórias: a de respeitar
as exigências da sua Ordem e uma in-
dicação contraditória do seu superior
hierárquico, que tem orçamentos para
cumprir».

III Congresso de Medicina do Algarve
Questões sindicais e jurídicas na prática médica

No primeiro dia do Congresso de Medicina do

Algarve foram abordadas, entre outras, duas

temáticas de grande interesse: as questões sin-

dicais e jurídicas que se colocam na prática mé-

dica. Ambas as mesas foram seguidas de um

debate alargado com intervenções de vários

médicos que se encontravam na assistência.

Mário Jorge realçou a importância do
debate na procura de propostas que
melhor defendam e acautelem os in-
teresses dos médicos. Neste sentido,
e apesar de considerar as carreiras
médicas uma questão iminentemente
sindical, salientou como essencial o
envolvimento de sindicatos e Ordem
na discussão da revisão das mesmas.
Referindo a degradação efectiva da
remuneração dos médicos, Mário Jor-
ge considera que não se pode conti-
nuar a encarar as horas extraordiná-
rias como solução e complemento de
vencimento.
Pedro Nunes, bastonário da OM, par-
ticipou neste debate, tendo salientado
que é indispensável que os médicos
tenham um movimento sindical forte.
«Os médicos têm sorte nos sindica-

tos que têm», frisou. Sobre as carrei-
ras médicas referiu a intenção da Or-
dem dos Médicos promover em con-
junto com os sindicatos, no próximo
dia 19 de Junho, uma primeira reunião
sobre essa temática.

Questões jurídicas

Mesa moderada por António Cabrita,
presidente do Conselho Distrital do
Algarve da Ordem dos Advogados, e
Martins dos Santos, presidente do
Conselho Distrital do Algarve da Or-
dem dos Médicos, contou com as in-
tervenções de João Vaz Rodrigues, da
Faculdade de Direito de Coimbra, João
Luís Gonçalves, procurador adjunto, e
Aníbal Coutinho, do Gabinete Médi-
co-Legal/Hospital Distrital de Faro.

Brasão Costa moderou a mesa sobre questões sindicais que teve
como palestrantes Carlos Arroz (SIM) e Mário Jorge (FNAM)
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Responsabilidade Médica na Ur-
gência foi a temática desenvolvida por
João Vaz Rodrigues que começou por
falar da complexidade da decisão clí-
nica, da importância fundamental da
relação médico/doente, e dos cons-
trangimentos a estas duas realidades:
«políticas da saúde, escassez de finan-
ciamento e inundação legislativa».
Explicitando que «a responsabilidade
juridicamente censurável resulta de um
desvio entre um comportamento ou
a sua omissão e o comportamento
pretendido, atendível em termos
normativos para a actuação visada», o
palestrante falou dos vários tipos de
responsabilidade (civil, penal e discipli-
nar). «O número de crimes susceptí-
veis de serem despoletados pela prá-
tica médica é vasto – crimes contra a
vida, a integridade física, a liberdade…»,
tal como é vasta a legislação e regime
de responsabilidade que confrangem
a prática médica: Constituição da Re-
pública Portuguesa, Convenção sobre
os Direitos do Homem e a Biomedici-
na, Código Civil, Código Penal, legisla-

ção administrativa da saúde, legislação
deontológica e disciplinar, legislação so-
bre protecção de dados, colheita de
órgãos, tecidos e fluidos, regulamen-
tação sobre ensaios clínicos em seres
humanos, foram apenas alguns dos di-
plomas que João Vaz Rodrigues citou
para demonstrar a «infinidade de nor-
mas e diplomas aplicáveis».
«O homem que não se engana, que
não tem uma falha, dúvidas ou lapsos,
não existe» – foi desta forma que o
orador introduziu a temática do erro
médico e da negligência passando a
explicar que, em regra, o médico está
sujeito a obrigações de meios e não a
obrigações de resultados embora,
muitas vezes, seja isso que o doente
exige. Como exemplo de casos em que
a obrigação do médico é de resultados,
o interlocutor citou a cirurgia estética
e a cessação voluntária da gravidez.
Para que uma intervenção não consti-
tua um crime tem que ter intuito tera-
pêutico, respeitar a legis artis e ter
sempre consentimento esclarecido.
«Quando o intuito não é terapêutico

a obrigação de resultado torna-se re-
gra», esclareceu. Por legis artis enten-
de-se «o respeito pelas regras conhe-
cidas e aplicáveis da ciência médica e
as correspondentes aplicações técni-
cas adequadas de acordo com a opor-
tunidade, a idoneidade dos meios e o
escopo exigível – pois não será o mes-
mo fazer uma operação num moder-
no hospital de Nova Iorque e num hos-
pital no Alentejo». Quanto ao leque
de alternativas viáveis, «o médico é que
sabe qual a melhor, portanto, pertence
ao foro exclusivo da sua autonomia».
Especificamente sobre responsabilida-
de médica nas urgências, foi explicado
que, naturalmente, o respeito pela legis
artis não tem a mesma exigência den-
tro e fora do serviço de urgências,
nomeadamente no que diz respeito ao
consentimento informado.
Ficheiros clínicos e sigilo profissi-
onal foi o tema apresentado por João
Luís Gonçalves que começou por es-
clarecer que «não existem segredos
absolutos, nem sequer o religioso». Até
o próprio Juramento de Hipócrates

Martins dos Santos (Ordem dos Médicos) e António Cabrita
(Ordem dos Advogados) moderaram esta mesa

Quanto à problemática da responsabilidade, João Vaz Rodrigues foi
peremptório: «o homem que não se engana, que não tem uma falha,

dúvidas ou lapsos, não existe»
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contempla a excepção: «sobre aquilo
que vir ou ouvir respeitante à vida dos
doentes, no exercício da minha pro-
fissão ou fora dela, e que não con-
venha que seja divulgado, guarda-
rei silêncio como um segredo religio-
so». Aplica-se aqui o princípio da pre-
valência do interesse preponderante
(«obviamente que na ponderação de
valores não existe uma tabela portan-
to temos que analisar caso a caso»).
Especificamente sobre a temática «fi-
cheiros clínicos», João Luís Gonçalves
explicou que nenhuma busca pode ser
efectuada numa clínica sem que a mes-
ma seja presidida pelo Juiz e sem que
esteja presente um representante da
OM. Quando a questão se refere a
documentos que estão já em arquivo,
foi explicado que mesmo quando fisi-
camente o arquivo não está localiza-
do no consultório médico/clínica é
obrigatório respeitar os mesmos re-
quisitos. «O espírito da lei protege o
segredo contido nos ficheiros clínicos
mesmo que do ponto de vista da loca-
lização física não estejam no consul-
tório, do ponto de vista jurídico fazem
parte do consultório», especificou.
Aníbal Coutinho falou aos congressis-
tas sobre consentimento informa-
do, tendo referido que qualquer ques-
tão médica começa por ser uma ques-
tão do Homem («res medica res
homini») e que é essa a razão de ser
da necessidade do consentimento in-
formado. Sobre a evolução do concei-
to, a qual acompanhou a evolução do
conceito de ética médica, referiu que
«até acerca de dois, três séculos atrás
vivíamos numa ética médica clássica,
baseada no Juramento de Hipócrates,
e em que a relação médico/doente era
paternalista; as decisões e a responsa-
bilidade eram apenas do médico e ha-
via uma total ausência de autodeter-
minação e liberdade do doente». As
primeiras referências ao conceito sur-
giram no séc. XVIII em Inglaterra mas
apenas em 1931, em legislação alemã,
seria utilizada a expressão ‘consenti-
mento informado’. Competência do
doente para compreender e volunta-
riedade para decidir são elementos
fundamentais do consentimento infor-

mado. «O doente deve ser capaz de
compreender a informação, fazer o
julgamento dessa informação, elaborar
uma resposta e comunicá-la ao médi-
co.» Além do direito em não consen-
tir existe igualmente o direito de «con-
sentindo, o doente retirar-se do pro-
cedimento em qualquer altura». Em
seguida o orador referiu as variantes
do consentimento informado numa
visão jurídica clássica: consentimento
presumido, vinculante, contratual,
autorizante e tolerante. Segundo a
classificação de Esperança Pina, citada
por Aníbal Coutinho, o consentimen-
to pode ser presumido, implícito ou
tácito, oral, escrito ou escrito teste-

munhado, mas existem outros tipos de
consentimento (consentimento em
branco, testemunhos vitais ou o tão
em voga ‘patient determination act’).
O orador salientou que, em termos
éticos, o consentimento oral tem um
valor idêntico ao consentimento es-
crito. Quase no final da sua interven-
ção, Aníbal Coutinho deixou um aler-
ta: «o facto de termos um consenti-
mento informado assinado por um
doente não pode limitar a nossa prá-
tica clínica: em caso de mudança do
quadro clínico devemos agir em con-
sonância com essa alteração e não
limitarmo-nos a fazer o que estava
consentido».

João Luís Gonçalves considera que «não existem segredos absolutos, nem sequer o religioso»

Aníbal Coutinho alertou para os perigos da prática de uma «medicina receosa»
no contexto do consentimento informado

III Congresso de Medicina do Algarve
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Mesa moderada por Clara Pires, vogal
do Conselho Distrital do Algarve
(CDA) da Ordem dos Médicos, «flu-
xos populacionais e sua repercussão
nos cuidados de saúde» contou com
as intervenções de Seruca Emídio, pre-
sidente da CM de Loulé, Lisete Romão,
membro consultivo do CDA, Rui Tomé,
chefe de serviços do Centro Hospita-
lar do Barlavento Algarvio, e Miguel
Librero Cuevas, representante do
Conselho de Colégios Médicos da
Andaluzia.
Seruca Emídio fez uma análise ao tipo
de turismo/turistas que visitam o
Algarve tendo referido que, nos meses
de Verão, a população quase triplica. O
aumento qualitativo da resposta na área
da saúde foi apontado como sendo uma
mais valia directa em termos de turis-
mo de qualidade. Seruca Emídio defen-
deu que, embora «as autarquias não
devam ter intervenção na gestão de
centros de saúde ou hospitais, função
que deve ser entregue aos profissio-
nais», deve haver uma participação mais
activa das autarquias na área da saúde.
A especialista em Medicina Geral e Fa-
miliar, Lisete Romão falou da necessi-
dade de haver um reforço dos meios
técnicos e humanos na época balnear
e fez um elogio público aos colegas
que asseguram a urgência pois «só
com muito profissionalismo e empe-
nho é que é possível terem a boa ca-
pacidade de resposta que têm». Falan-
do especificamente sobre o turismo
medicinal, Lisete Romão salientou as
excelentes características da região
para essa área e lamentou a falta de
investimentos. Analisando as diferen-
tes patologias, referiu as queimaduras

Saúde e turismo
O Congresso de Medicina do Algarve terminou no dia 5 de Maio com mais um

dia de debates muito participados. Foram analisados diversas questões: a re-

percussão dos fluxos populacionais nos cuidados de saúde, a reestruturação

dos serviços e a avaliação do estado da saúde na região.
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solares como uma das razões mais fre-
quentes do recurso ao sistema de saú-
de e como principais doenças de risco
a gripe, hepatite, gastroenterite, HIV,
entre outras. Da parte dos profissio-

nais salientou que as condições de tra-
balho não são adequadas e que os ven-
cimentos são baixos. Enquanto obstá-
culos ao desenvolvimento, foram cita-
dos a falta de sensibilidade dos diri-

Seruca Emídio fez uma análise do tipo
de turistas que visitam o Algarve

Lisete Romão salientou a necessidade de reforçar
os meios técnicos e humanos na época balnear
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gentes, a falta de recursos materiais e
humanos, dificuldades linguísticas e
culturais («a formação é sempre feita
a custas dos médicos») e a burocracia
excessiva.
Rui Tomé começou a sua intervenção
analisando os índices de saúde do país
e comparando-os aos da região algar-
via. As médias no Algarve são inferio-
res às do país: em Portugal existem
3,45 médicos e 3,68 camas por cada
mil habitantes, no Algarve apenas 2,97
médicos e 2,51 camas. No Verão, com
um máximo de 20% dos profissionais
de férias, os ratios pioram substanci-
almente (0,95 médicos por mil habi-
tantes). Para melhorar esta situação
foram referidos os chamados Planos
de Verão (que têm como desvantagem
a eventualidade de provocarem carên-
cia de profissionais nas instituições de
origem) ou a implementação de um
sistema de complementaridade que
inclua na rede as instituições privadas
licenciadas, publicitando-as como alter-
nativas e mencionando custos e con-
tratos com subsistemas e com segu-
radores. «Solução que, praticamente,

não implica cus-
tos e que pode-
ria contribuir
para a solução
dos problemas
que enfrentamos
na época alta; É
uma solução que
tem como vanta-
gens a diminuição
de custos para o
Estado sem com-
prometer a qua-
lidade e a diluição
do fluxo de doen-
tes». Rui Tomé re-
feriu ainda que a
área do turismo
médico é pouco
explorada em
Portugal embora
existam bons
profissionais em
várias áreas.
Miguel Librero
Cuevas analisou
as semelhanças
entre Portugal e
a Andaluzia, no-
meadamente no que se refere a turis-
mo e saúde. Na sua intervenção não
escamoteou os efeitos perniciosos do
turismo, nomeadamente, no seu impac-
to no meio ambiente. Sobre se existe
ou não turismo de saúde, o represen-
tante do Conselho de Colégios Médi-
cos da Andaluzia afirmou que se a per-

gunta for colocada da forma certa a
resposta será positiva: «não pergun-
tem se existe turismo de saúde. Per-
guntem se o aumento do fluxo de pes-
soas no Verão é uma carga económica
para a área da saúde e a resposta que
vão obter é afirmativa». Mas para que
exista um turismo de saúde com qua-

Rui Tomé considera que a área do turismo
médico é pouco explorada em Portugal

Miguel Librero Cuevas, do
Conselho de Colégios Mé-
dicos da Andaluzia, com-
parou a realidade do seu
país com a de Portugal



40 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Maio 2007

A C T U A L I D A D E

lidade são necessários profissionais
qualificados e em Espanha, mesmo pa-
gando bons vencimentos, tem havido
dificuldade em suprir a falta de recur-
sos humanos.
Na assistência a este debate encon-
travam-se Desidério Silva, presidente
da Câmara Municipal de Albufeira, e
Rui Lourenço, presidente da ARS
Algarve.

Larguito Claro, ex-director clínico do
Hospital Distrital de Faro (HDF), foi
o moderador desta mesa em que in-
tervieram Rui Lourenço, presidente do
CA da ARS Algarve e Macário Cor-
reia, presidente da Área Metropolita-
na do Algarve. Rui Lourenço explicou
que o índice de envelhecimento da po-
pulação algarvia tem diminuído, espe-
cialmente em virtude da imigração das
pessoas que vêm para trabalhar. «Se
se mantiver a situação actual de de-
senvolvimento social e económico, a
população vai crescer acima da previ-
são do INE», afirmou. Segundo o ora-

III Congresso de Medicina do Algarve

Clara Pires, vogal do Conselho Distrital do Algarve
(CDA), moderou a mesa «fluxos populacionais e
sua repercussão nos cuidados de saúde»

dor, o Algarve apresenta o segundo
valor de PIB per capita de Portugal
continental, logo a seguir a Lisboa e
Vale do Tejo e é superior à média na-
cional. Quanto a problemas foi referi-
da a pequena dimensão das empresas
e o recurso a estratégias pouco com-
petitivas. «Apesar de ser uma região
com rendimento mais elevado, apre-
senta uma menor capacidade de re-
tenção de rendimentos». Analisando os
serviços de saúde, o interlocutor re-
feriu que em 2006 o número de
utentes inscritos nos Centros de Saú-
de (16 CS com 66 extensões) era de
474.323. A falta de recursos humanos,
nomeadamente na área de saúde men-
tal, também é um dado a ter em conta
nesta região. Mas os desafios actuais
na prestação de cuidados de saúde no
Algarve não passam apenas pela falta
de médicos, mas também pela
sazonalidade, envelhecimento da po-
pulação local, migrações, etc. O que se
pretende para a região, segundo refe-
riu Rui Lourenço é «um sistema ori-
entado para o paciente, planeamento
por objectivos de saúde, um planea-
mento dos recursos que se quer feito

consoante as necessidades territoriais,
e com qualidade. Precisamos de estra-
tégias de modernização, nomeadamen-
te de fortalecimento dos cuidados pri-
mários como o primeiro nível de aces-
so ao sistema de saúde, que incluam
investimentos na infraestrutura
tecnológica e na formação de recur-
sos humanos». Entre os objectivos da
ARS Algarve foi referida a necessida-
de de melhorar a acessibilidade, au-
mentar a cobertura da população com
médico de família, fortalecer o atendi-
mento domiciliário e a rede de trans-
portes regionais.
Macário Correia, por seu lado, referiu
alguma apreensão com as políticas que
designou como «uma estratégia clara
e assumida de abandono do interior»
e que se traduzem «no encerramento
de escolas, maternidades, postos de
saúde, postos de GNR…» A
consequência destas políticas é sim-
ples: «a população abandona esta re-
giões». «Há uma manifesta falta de
médicos na região e teima-se num pa-
radoxo: não há médicos e não se for-
mam médicos». Sobre as Unidades de
Saúde Familiar, Macário Correia con-

Reestruturação dos
Serviços de Saúde

Rui Lourenço explicou que
apesar do Algarve ter

rendimentos per capita
mais elevados, tem menor

capacidade de os reter
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sidera que se fizeram poucas e que foi
introduzida pouca flexibilidade na ges-
tão. «Passamos a maior parte do tem-
po a falar de saúde quando, na verda-
de, se está a falar de doença. Fala-se
pouco em prevenção e educação para
a saúde». O orador comentou algu-
mas das medidas mais recentes refe-
rindo que nos devíamos preocupar
com o aumento do número de nasci-
mentos em ambulâncias e que «mu-
dar a designação de um hospital não
muda nada quanto ao próprio hospi-
tal: só porque se chama central não
passa a estar bem equipado, nem a sua
estrutura aumenta, nem surgem mais
recursos humanos». Especificamente
quanto à questão das maternidades,
Pedro Nunes, que acompanhou aten-
tamente este congresso, comentou
que mais grave que os nascimentos em
ambulâncias é o facto de as materni-
dades que ficaram abertas não cum-
prirem, muitas vezes, os mínimos téc-
nicos exigidos: «todas as recomenda-
ções são discutíveis mas, se é essa a
competência da OM, é inaceitável da
parte do poder político que não haja
um cumprimento rigoroso das normas

técnicas». Rui Lourenço expressou a
sua concordância com o imperativo de
cumprimento das normas técnicas.

Horácio Guerreiro,
chefe de serviço do
HDF, e Milheiras
Rodrigues, vogal do
CDA da OM, anali-
saram respectiva-
mente os cuidados
hospitalares e os
cuidados primários,
nesta mesa modera-
da por José Ramos,
também da Distrital
algarvia da OM.
Começando por re-
ferir que a esperan-
ça de vida dos por-
tugueses é em mé-
dia inferior em dois
anos aos restantes
europeus, Horácio Guerreiro explicou
esse facto com a existência de mais
doenças: «temos 10 vezes mais casos

de SIDA do que a média europeia, te-
mos mais casos de cancro e doenças
respiratórias e, apesar disso, somos o
país que menos interna da União
Europeia». E qual a razão de termos
menos internamentos? «A falta de ca-

mas», explicou,
«Portugal acompa-
nhou a tendência
europeia de dimi-
nuição do número
de camas, só que par-
tiu de um ratio mais
baixo»… Especifi-
camente quanto ao
Algarve, Horário
Guerreiro referiu
que o Centro Hos-
pitalar do Barlaven-
to, sendo uma es-
trutura mais peque-
na e com menos
médicos, tem quase
o mesmo número
de doentes que o
Hospital de Faro.

«Existem problemas estruturais e a ca-
pacidade é muito aquém das necessi-
dades», o que, segundo afirmou este

Larguito Claro, ex-director clínico do
HDF e Macário Correia, presidente
da Área Metropolitana do Algarve

Macário Correia demonstrou grande
apreensão relativamente à estratégia
política de abandono do interior

Avaliação do estado da
Saúde na região

Horácio Guerreiro, chefe de serviço
do HDF, falou das dificuldades nos

cuidados hospitalares

III Congresso de Medicina do Algarve
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interlocutor, «aparentemente, não vai
melhorar com o novo hospital». O fac-
to é que o Hospital de Faro tem 590
camas e o novo vai ter 450. «Se a pers-
pectiva é encerrar o existente, por-
que razão se vai construir um hospi-
tal ainda menor?» Foi ainda salientado
que o apetrechamento tecnológico é
deficitário («até as pequenas unidades
privadas têm melhor equipamento téc-
nico e quando existe algum nas insti-
tuições públicas é insuficiente ou ob-
soleto») e que os recursos humanos
além de insuficientes são desajustados,
«especialmente em certas especialida-
des». «Nas especialidades cirúrgicas,
por vezes, há um subaproveitamento
pois ou não existe bloco disponível ou
não há anestesista». Outros problemas
referidos foram a grande rotatividade
e pouca qualificação da gestão, o esva-
ziamento da estrutura hierárquica, uma
falta generalizada de estratégia própria,
uma ausência de sistemas de promo-
ção e controlo da qualidade, falta de

programas de formação, desmotivação
e desresponsabilização individual. Além
de todos estes problemas Horácio
Guerre i ro
ainda subli-
nhou que
muitas vezes
assiste-se à
«prol i fera-
ção de solu-
ções dúbias
para proble-
mas reais ou,
simplesmen-
te, criados
pelo marke-
ting»… «Te-
mos um sis-
tema infor-
mático da
farmácia que não liga com o sistema
do aprovisionamento, este não liga com
a contabilidade, etc. A informatização
está a ser feita de forma totalmente
descoordenada»… A introdução da

Triagem de Manchester também trou-
xe problemas: «o tempo de espera no
balcão geral aumentou significativa-
mente». No final da sua intervenção,
este médico do Hospital de Faro dei-
xou uma reflexão: «não valeria mais
ter um modelo mais ligeiro mas mais
efectivo?»… Sobre os cuidados primá-
rios, onde a situação dos profissionais
é semelhante ao referido para os cui-
dados hospitalares (falta de médicos,
falta de recursos técnicos e humanos,
etc.) Milheiras Rodrigues referiu alguns
dados significativos para a análise do
estado da saúde na região algarvia: o
ratio médico/doentes é, aparentemen-
te, bom: «o ideal é 1.300 doentes por
médico e no Algarve temos pouco mais
de 1.400 doentes por profissional».
Sucede que existem mais 57.000
utentes inscritos além da população
residente. Com a inclusão deste dado,
tal como explicou Milheiras Rodrigues,

o ratio real passa a ser de 1700 doen-
tes por médico… A taxa de cobertu-
ra em termos globais é baixa (56%
apenas) e cada médico dá cerca de
5.000 consultas por ano.

José Ramos (moderador) e Milheiras Rodrigues, da Distrital algarvia da OM

Milheiras Rodrigues falou da situação nos cuidados primários

III Congresso de Medicina do Algarve
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A presença dos dirigentes da Ordem
dos Médicos no Algarve para esta reu-
nião com os internos, ocorreu no
âmbito de uma visita que incluiu, du-
rante quatro dias, contactos e reuni-
ões com médicos dos centros de saú-
de (ver edição de Março da Revista da
Ordem dos Médicos) e dos hospitais
de toda a região algarvia.
A visita do bastonário da Ordem dos
Médicos e da presidente do Conselho
Regional do Sul, a que se juntaram out-
ros dirigentes regionais, passou ainda
pelos hospitais de Faro, de Portimão,
de Lagos e pelo Hospital Particular do
Algarve, no Alvor, decorreu entre os

Algarve de lés a lés
Bastonário e dirigentes

do CRS reuniram-se

com internos em Faro

dias 20 e 23 de Março passados e foi
sempre acompanhada pelo presiden-
te do Conselho Distrital do Algarve,
Martins dos Santos, e ainda pelos diri-
gentes Brasão da Costa, Clara Pires e
João Palma.
Os jovens médicos que estão a fazer
o seu internato no Algarve têm boas
razões para estar satisfeitos com a es-
colha, mas também enfrentam proble-
mas e temem que a confusão do arran-
que do internato, no início do ano, os
venha a prejudicar. Numa reunião com
vários dirigentes da Ordem, desde o
bastonário à presidente do Conselho
Regional do Sul (CRS) e a outros res-
ponsáveis regionais e locais, também foi
abordada a questão das alterações no
regime de classificação dos internos.
O bastonário, a presidente do Conse-
lho Regional do Sul (CRS) e outros
dirigentes regionais da Ordem dos

Médicos estiveram em Faro, numa reu-
nião que decorreu na sede local, onde
ouviram as preocupações de vários
internos que ali procuraram esclare-
cimentos e manifestaram os seus re-
ceios pelos efeitos de um ano que
começou mal.
Pedro Nunes sossegou os jovens mé-
dicos inquietos com os atrasos nas
colocações e os seus efeitos na dura-
ção do primeiro ano de internato. Da
sua parte, o bastonário garantiu que
«a Ordem não vai ter uma posição
inflexível sobre o assunto», embora
tenha acautelado que era necessário
«esperar para ver o que é que o Minis-
tério da Saúde tem a dizer sobre isso».
Até porque a Ordem já apresentou o
problema à tutela, «mas ainda não ob-
teve resposta», informou.
O interno que tinha levantado a ques-
tão momentos antes, alertou: «O Mi-

A C T U A L I D A D E

Martins dos Santos, Pedro Nunes, Isabel Caixeiro
e João Palma, na mesa da sessão que decorreu

nas instalações do Distrito Médico do Algarve
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Uniformização das
classificações

nistério falhou ao atrasar as coloca-
ções, mas independentemente de co-
mo for resolvida a questão não pode-
mos ser prejudicados». Um outro seu
colega considerou então que «com um
mês a menos de ano comum é possí-
vel recuperar e entrar no internato
complementar a tempo».
Apesar da confusão e dos efeitos que o
atraso nas colocações pode gerar, Pe-
dro Nunes admitiu que o processo de
colocação não é fácil e advertiu que «terá
que haver sempre segundo concurso»,
dirigindo-se a um dos internos presen-
tes, que questionou esse modelo.
Apesar de compreender as dificulda-
des do processo, o bastonário consi-
dera que a Ordem não pode evitar es-
tes percalços, uma vez que a colocação
dos internos nem sequer depende da
instituição. «A Ordem tem todas a fun-
ções técnicas, mas não tem a de admi-
nistração pública», rematou, recordan-
do o trabalho que tem sido desenvol-
vido nesta área dos internatos que cul-
minou num acordo com o Ministério
da Saúde que dá à Ordem a responsa-
bilidade da formação médica.

Um dos médicos presentes, o direc-
tor de internato do Centro Hospita-
lar do Barlavento Algarvio, levantou
uma outra questão, a da alteração do
regime de classificações e se haveria
orientações da Ordem sobre a maté-
ria. Pedro Nunes admitiu que «há ins-
truções aos colégios sobre a necessi-
dade de uniformização das classifica-
ções». O bastonário considerou que se
caiu num sistema de classificação des-
onroso. «Até aqui as notas eram um
escândalo e a descredibilização total»,
disse, recordando que os internos eram
classificados com um peso de 50% para
a avaliação contínua, que considerou
desadequado. O bastonário defende
que «a avaliação contínua não tem que
ter nota, mas sim um resultado que
confirme se o interno é capaz, muito
capaz ou medianamente capaz».
Por outro lado, o dirigente máximo da
Ordem lamenta que não tenha sido
aceite a proposta da Ordem de acaba-
rem as reprovações de internos. A pre-

sidente do Conselho Regional do Sul
corroborou também este lamento e
considerou que, «na passagem de um
ano para o outro, o que interessa é a
avaliação da qualidade da formação».
Isabel Caixeiro admitiu contudo que «é
difícil mudar o regime» e lembrou que
o Conselho Nacional do Internato
Médico «tenta resistir e manter o mes-
mo sistema».
No final da reunião, o presidente do Dis-
trito Médico do Algarve assinalou a im-
portância destas sessões com os médi-
cos internos, aproveitando uma noite em
que estavam presentes o mais alto diri-
gente da Ordem dos Médicos e a presi-
dente e o vice-presidente do Conselho
Regional do Sul, João de Deus. Martins
dos Santos lamentou que a maioria dos
internos – todos eles convidados para a
reunião – não estivesse estado presente
e com isso denotasse que «não há gran-
de preocupação em discutir os assuntos».
Para o presidente do Conselho Distrital,
os médicos internos «terão grandes difi-
culdades no seu percurso de formação
se mantiverem uma maneira de estar
individualista».

A C T U A L I D A D E

Dirigentes locais e regionais da OM e internos debateram
os problemas associados aos primeiros tempos na profissão

Martins dos Santos, presidente
do Distrito Médico do Algarve
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Uma conclusão bombástica que cer-
tamente levará a que qualquer inglês
se sinta mais tranquilo por viver no
país em que vive.
E como é óbvio alguma da nossa comu-
nicação social logo quis saber qual o
panorama nacional. Vários foram os es-
pecialistas inquiridos. E a conclusão foi
praticamente unânime. Não sabemos!
Esta é a triste realidade, já tantas ve-
zes repetidas, por muitos profissionais
e instituições.
De facto, no nosso país, poucos são
os dados credíveis. A nível nacional
poucos existem. E a nível local o pa-
norama também pouco difere. Este é
uma realidade inaceitável e que exige
uma mudança radical e imediata.
A realidade de ontem e de hoje é que
continuamos a tratar doentes. O me-
lhor que sabemos e o melhor que é
possível. Mas objectivamente poucos
são aqueles que conhecem os resulta-
dos da sua actuação. Não só na área
oncológica mas em todas as outras
áreas do saber médico. Mas essa mes-
ma realidade também inclui o facto que
se desconhece, com rigor, mito daqui-
lo que fazemos. Começamos a ter uma
noção de quantidade mas certamente
que não de qualidade.
Passámos de um tempo em que não
existiam números para um tempo de
estatísticas, dados e formulações. Dis-
cute-se acessibilidades e produtivida-
de. Discute-se gastos e receitas. Esta
é uma mudança que já constitui uma
realidade na grande maioria das insti-
tuições de saúde nacionais. Mas esta é
uma fase importante mas não essen-
cial. É uma fase essencialmente condi-
cionada pelo primado do económico
e dos ganhos financeiros. O que se tor-
na cada vez mais essencial é poder-

Sobrevida ao cancro
duplicou no Reino
Unido

mos criar os mecanismos necessários
para sabermos o que fazemos do pon-
to de vista clínico, como o fazemos e
como o podemos melhorar.
O termo Clinical Governance há muito
que passou a inundar os discursos de
políticos e de responsáveis no sector.
Mas importa perguntar o que foi ma-
terializado deste conceito naquilo que
é a nossa prática clínica.
Será que importa saber quantas ope-
rações foram realizadas ou saber quais
os resultados dessas operações? Qual
será o melhor serviço? O que opera
mais cancros do recto ou aquele em
que os doentes operados têm uma
melhor sobrevida aos 5 anos?
Será que importa saber quanto gastei
em terapêutica adjuvante em doentes
com neoplasia da mama ou relacionar
os meus gastos com os resultados
obtidos?
Será que importa mais afirmar que
estou a fazer follow-ups caros ou bara-
tos sem saber qual o nível de detecção
precoce que consigo obter na detec-
ção da recorrência ou da recidiva?
Será que importa mais permitir a qual-
quer cidadão ser operado ou tratado
a uma neoplasia numa instituição per-
to de sua casa ou ser operado e trata-
do numa instituição com experiência
real na patologia em causa?
Será que deve continuar a ser permi-
tido tratar doentes sem protocolos
instituídos? Certamente que cada um
de nós tentará fazer aquilo que lhe
parece mais apropriado e melhor para
o doente que o procura. Mas hoje o
conhecimento científico atingiu uma
dimensão tal que o conhecimento indi-
vidual será sempre deficiente. Será que

não fará mais sentido adoptar-se linhas
de orientação para diagnóstico, para
estadiamento, para terapêuticas cura-
tivas e paliativas e para follow ups a ní-
vel nacional, ou de região, ou pelo me-
nos de instituição? Será legitimo que
o mesmo doente possa ter aborda-
gens diferentes ou serem-lhe ofereci-
dos meios diferentes de tratamento
ou de seguimento na mesma institui-
ção? E com base em quê? Que legiti-
midade assiste a quem decide se não
devidamente consubstanciado em ní-
veis de evidência científica? Pode-se
questionar se o modelo que se vier a
adoptar é o mais correcto. Mas certa-
mente que só é possível avaliar resul-
tados quando se partir de modelos
comuns.
Quantas serão as instituições ou ser-
viços hospitalares que sabem ou são
capazes de responder a perguntas tão
simples que fazem parte de qualquer
cardápio básico de análise de desem-
penho clínico? Qual a taxa de mortali-
dade a 5 anos nos doentes oncológicos
operados? Como afere a qualidade da
anatomia patológica no sector oncoló-
gico? Qual a sua taxa de recidiva em
cirurgia oncológica? Quais são os in-
dicadores clínicos que utiliza para ava-
liar o seu desempenho clínico? Qual é
a sua experiência na abordagem do
cancro A ou B?
Será que devo ter uma Ressonância
ou um TAC se não tenho massa críti-
ca de doentes para o poder utilizar
correctamente. E o correctamente
corresponde a um binómio, que tem e
deve ser respeitado, e que inclui uma
experiência mínima essencial dos pro-
fissionais que com eles lidam a par de

Segundo foi divulgado, no passado mês, pela Cancer

Research UK, as taxas de sobrevida do doente onco-

lógico duplicou, nos últimos 30 anos, no Reino Unido.
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uma análise de custo que também não
pode ser obviada.
E quando falo em bem tratar os doen-
tes que ocorrem às instituições de
saúde em quantas posso oferecer con-
sultas multidisciplinares de decisão te-
rapêutica? E em quantas e em quais
devia ter? Mas para as poder ter, te-
nho de concentrar profissionais e não
dispersá-los.
Muitas são as questões que nos po-
dem permitir fazer afirmações como
as do estudo inglês acima referido.
Chega de nos preocuparmos com os
números numa vertente meramente
economicista. Chega de pensarmos
somente em termos de produção sem
pensar em resultados e qualidade. O
caminho que temos pela frente é com-
plexo e envolvendo múltiplas decisões
de carácter essencialmente clínico.
E que não se pense que isto nada mais
são do que opiniões corporativas e de
classe. Michael Porter afirma na sua
notável obra, Redifining health care*, o
seguinte: Value in health care is the health
outcome per dollar of cost expendend. E
algumas páginas à frente complementa
o primado anterior com outra afirma-
ção igualmente relevante: Good quality
is less costly because of more accurate
diagnosis, fewer treatment errors, lower
complications rate, faster recovery, less
invasive treatment, and the minimization
of the need for treatment.
Chegou pois o momento de nos preo-
cuparmos com o primado da clínica e
não sómente o primado do euro. Am-
bos têm de caminhar em paralelo e qual-
quer análise séria deverá resultar de uma
análise conjunta de ambas as vertentes.
Este é talvez um dos grandes desafios
para a saúde em Portugal neste resto
da 1ª década deste século XXI.
Sai mais barato tratar bem. E para sa-
bermos se estamos a gastar muito ou
pouco temos obrigatoriamente de sa-
ber se estamos a tratar bem ou mal.

O Ministro da Saúde convidou um
conjunto de peritos, liderado pelo Dr.
Jorge Simões, o conhecido ex-asses-

sor para a Área da Saúde do antigo
Presidente Jorge Sampaio, para estu-
dar a Sustentabilidade do financiamen-
to do SNS. A dita comissão já libertou
algumas conclusões e entregou o seu
relatório final há 3 meses. Que misté-
rios tamanhos encerrará este relató-
rio que leva o Ministério a não o tor-
nar público e mesmo afirmar que o
está a avaliar. O que está em causa é a
divulgação de um relatório 3 meses
após ter sido apresentado e não qual-
quer compromisso político com a apli-
cação de quaisquer das propostas
apresentadas. E para o tornar público
o Ministério não necessita de o avali-
ar. Ou será este relatório uma verda-
deira caixa de Pandora?

Que podem ter em comum estes três
temas? Um mesmo denominador co-
mum. Nos três casos, idóneas comis-
sões técnicas produziram documentos
importantes, escudados em princípios
técnicos e não políticos e qualquer um
deles passível de introduzir profundas
alterações no sector estudado. O últi-
mo relatório conhecido é dedicado à
saúde mental e propõe profundas al-
terações dos hospitais e serviços psi-
quiátricos. Numa reforma prevista até
2012. Como nos outros dois relatóri-
os também os 22 peritos envolvidos
fazem depender as mudanças propos-
tas de um conjunto de alterações pro-
fundas noutros estruturas do sistema
de saúde. O exemplo seguido nos ca-
sos das maternidades e dos serviços
de urgência foi o de assumir de imedi-
ato as medidas passíveis de diminuí-
rem custos e de se protelar todas as
outras. É um acto de inteligência apren-
der com os erros cometidos. Não é
pois por se estar, desta vez, a tratar da
área da saúde mental que haja maior
desculpa para se manter uma atitude
autista perante problemas que são
reais e que exigem soluções concre-
tas. Só é possível introduzir algumas
modificações garantindo outras. E
umas são indissociáveis das outras!

Declarou o Sr. Ministro da Saúde na
Assembleia da República, no passado
dia 2 de Maio, em plena discussão da
proposta de lei do Tabaco, que deveri-
am existir consultas de cessação
tabágica em todos os Centros de Saú-
de. Uma afirmação muito concreta.
Todos vamos certamente seguir com
redobrado interesse a calendarização
da implementação da mesma. E para
os que se preocupam com o estabele-
cimento de prioridades da política de
saúde podem sempre inquirir qual o
custo de tal decisão, os meios implica-
dos e da sua pertinência no conjunto
das enormes carências que todos nós
conhecemos.

* “Redefining health care”; Michael
E.Porter e Elizabeth Olmsted Teisberg;
Harvard Business School Press, 2006

CRÓNICAS DA SAÚDE

Jorge Penedo
Cirurgião geral

A sustentabilidade do SNS
português

Hospitais psiquiátricos,
maternidades e serviços de
urgência.

A luta contra o tabagismo
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A profissão médica tem particularida-
des únicas que é preciso conhecer para
se poder lidar capazmente com estes
profissionais, o que não parece acon-
tecer com quem tem ultimamente ge-
rido o ministério da saúde a vários
níveis. Os médicos gostam de ganhar
dinheiro, como toda a gente, mas gos-
tam acima de tudo de tratar doentes,
porque a sua profissão não é nunca
uma profissão de recurso, é uma sua
paixão, e portanto ganham dinheiro
exercendo-a com entusiasmo. Quer
isto dizer que os movem largamente
mais as condições de trabalho, as pos-
sibilidades técnicas oferecidas, as opor-
tunidades de realização profissional, do
que somente o dinheiro ganho ao fim
do mês. Claro que há também dou-
tros, por exemplo dos que passaram
ao lado duma carreira administrativa
de funcionário tipo manga de alpaca,

mas esses são apenas a excepção que
confirma a regra.
Por isso durante anos e anos os médi-
cos se mantiveram a trabalhar como
funcionários públicos com salários
muito baixos – inferiores ao de um
bom mecânico especializado – melho-
rados com o que ganhavam por tra-
balhar fora de horas e para além do
seu horário, isto é, com o trabalho
extraordinário. Mas era nos hospitais
públicos que tinham melhores condi-
ções de trabalho, mais tecnologia, mais
possibilidades de evoluírem tecnica-
mente, de fazerem investigação, em
suma, de viverem plenamente a sua
profissão. De obterem mais e melhor
formação, continuamente, de presta-
rem provas da sua evolução técnico-
científica dentro duma carreira, de se
diferenciarem, em conhecimentos, em
obras e em funções, hierarquizando-

se nos serviços, nos hospitais e no país.
E, sendo-o, nunca lhes foi feito real-
mente sentir a asserção limitativa que
muitas vezes se confere ao termo fun-
cionário público.

TROCANDO O PÚBLICO PELO PRIVADO
A obsessão economicista do ministério da saúde tem sido dominante em to-

das as medidas tomadas, que pareceram no entanto desgarradas, sem dar a

ideia de uma nova ordem em estruturação, antes deixando entrever uma ima-

gem de destruição do sector público. Destruição sobretudo porque se que-

rem diminuir despesas com os doentes a todo o custo, levando a alijarem-se

responsabilidades clínicas para o sector privado. Este aproveitou muito bem a

abertura, e a grande possibilidade de negócio – negada em larga medida du-

rante 25 anos por um Serviço Nacional de Saúde com resultados dos melho-

res do mundo – e os hospitais privados, de grande envergadura e boa qualida-

de, multiplicam-se.

Cresceram assim exponencialmente em número e em qualidade as ofertas

de trabalho para os médicos, e estes finalmente começam a estar em condi-

ções de escolher entre o público e o privado: e o privado parece estar a levar

a melhor.
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Mas eis senão quando uma onda de
neoliberalismo economicista inundou
o sector público da saúde. Por um lado
a monoideia de poupar dinheiro, por
outro uma nova forma de gestão das
instituições públicas de saúde que co-
meçou logo por inviabilizar as carrei-
ras médicas. As preocupações primei-
ras passaram a ser os custos e a ren-
tabilidade, não a qualidade, a forma-
ção e o progresso, que pelo contrário
custam dinheiro. Os médicos dos hos-
pitais públicos passaram a ter de se
defrontar permanentemente com um
esforço do sector administrativo para
que se gaste menos com os doentes,
com cortes constantes nessa área, ao
mesmo tempo que assistem a gastos
sumptuários na área da gestão, com
programas informáticos vários e ago-
ra milhões de euros aplicados no re-
lógio de ponto por impressão digital,
como se este fosse solução para o que
quer que seja.
No “administrativismo” reinante, re-
duzem-se as despesas com os médi-
cos e os doentes, mas contratam-se
cada vez mais administradores, e nal-
guns hospitais – eu falo por experiên-
cia própria – ocupam-se os gabinetes
médicos com administradores e dei-
xam-se os médicos ao colo uns dos
outros, juntamente com os doentes.
Os hospitais privados procuram dec-
laradamente captar os melhores, ofe-

recendo-lhes sobretudo boas condi-
ções de trabalho e destaque profissi-
onal. Nalguns hospitais EPE – também
o digo por conhecimento pessoal – o
conselho de administração empossado
nomeia quem acha que deve ser no-
meado e desnomeia quem quer, subs-
tituindo muitos colegas altamente di-
ferenciados, com créditos firmados,
formação reconhecida, provas dadas e
obras feitas, por outros sem nada que
os recomende a não ser serem ami-
gos de quem manda e estarem em con-
sonância espiritual e de perfil com
quem tem autoridade pontual para os
nomear. Alguns destes factos foram re-
latados aos sindicatos, à Ordem dos
Médicos, ao próprio ministério, sem
resultado até agora. É o “achismo” que
triunfa, a desierarquização instalada, da
qual não se podem com certeza espe-
rar bons resultados, em termos de
qualidade e produtividade.
Não nos espanta pois que face a esta
situação os médicos hospitalares mais
proeminentes vão progressivamente
cedendo ao chamamento dos privados.
O que é de admirar, apesar de tudo, é
que tenha sido a criação dos hospitais
públicos como empresas (entidades
públicas empresariais) que tenha leva-
do às condições de afastamento dos
médicos desse sector público para o
sector privado. Alguma coisa correu
mal, não é verdade? A não ser que te-

nha sido intencional, mas isso é outra
história.
As carreiras médicas e os hospitais
públicos produziram no nosso país es-
pecialistas bem preparados, agora ain-
da na sua força produtiva, uns man-
tendo-se por enquanto no Estado,
outros já nas instituições hospitalares
privadas, alguns ainda trabalhando nos
dois lados. Mas a formação de novos
especialistas, nas actuais condições de
trabalho dos hospitais públicos
empresarializados, adivinha-se proble-
mática a curto prazo, como é muito
difícil de ser feita nos hospitais-clíni-
cas. É realmente um problema sério a
resolver na área da saúde. Como é o
de saber se um país pobre como o
nosso – apesar de conviver com ricos
– se pode dar ao luxo de abandonar a
função social do Estado.
Seja como for, os médicos terão sem-
pre trabalho, e nenhum sistema de saú-
de pode vingar sem eles, e muito me-
nos contra eles. O que as instituições
privadas de saúde emergentes no nos-
so país desde logo perceberam, ao con-
trário das empresas públicas recém-
constituídas (EPE), na realidade suas
concorrentes mas que parece não se
terem apercebido ainda disso. Talvez
porque se falirem passam outra vez a
SPA, se calhar com o mesmo conselho
de administração, ou outro com o
mesmo perfil.

O P I N I Ã O
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Durante dois dias reuniram-se em
permanência duzentas a trezentas pes-
soas de dois Hospitais (Hospital de
Santa Maria e Hospital Pulido Valente)
e de seis Centros de Saúde (Alvalade,
Benfica, Loures, Lumiar, Odivelas e
Pontinha) de todos os extractos pro-
fissionais – administradores, médicos,
enfermeiros, técnicos superiores, ad-
ministrativos, pessoal técnico auxiliar
e auxiliares de acção médica. Não, não
foi para protestarem, reivindicarem,
reclamarem. E sabe-se lá quão justo
isso seria! Foi para porem o doente
no centro das suas atenções, para, tal
como dizia o título do encontro, co-
municarem e articularem, no sentido
de melhores serviços. Com a convic-
ção de que querem defender o Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS) e que a
melhor defesa é… a criatividade.
Estes centros de saúde servem a zona
Norte de Lisboa e são o primeiro pos-
to de acolhimento dos doentes, que
depois são direccionados para os dois
hospitais se houver necessidade de
especialista.
Ao longo dos últimos anos tem-se
conseguido que esta comunicação não
seja só burocrática e que “o papel” ou
a nova burocracia informática não co-
mandem as operações. A comunicação
tem rostos, tem troca de palavras, tem

Afinal o monstro
também funciona

Nos últimos dias de Janeiro realizou-se na Aula

Magna da Faculdade de Medicina de Lisboa, no

Hospital de Santa Maria, um encontro de Hospitais

e Centros de Saúde que veio demonstrar que nem

só de lamentos e queixumes vivem os funcionários

públicos e que afinal “o monstro”, ou pelo menos

uma parte do monstro, funciona.

telefones. E foi assim que ouvimos que
uma parte das consultas do Hospital
de Santa Maria deixou de ter lista de
espera, porque os especialistas se des-
locam aos Centros de Saúde e aí ofe-
recem os seus serviços como consul-
tores. Que os especialistas e os enfer-
meiros do Hospital Pulido Valente des-
locam-se mesmo ao domicílio de do-
entes com as tão terríveis conse-
quências de doenças vasculares nas
pernas. Que alguns centros se articu-
lam com a Maternidade Alfredo da
Costa para melhores serviços a grávi-
das e puerperas. Afinal o SNS tem áreas
em que funciona e bem! Alguém que-
rerá saber disto ou quer-se “arrasar”,
para os seguros e os serviços priva-
dos avançarem a pouco e pouco?
Ficámos a saber também que há um
projecto de cuidados continuados or-
ganizado por médicos, enfermeiros e
assistentes sociais, que se tornou lei a
partir de Novembro de 2006 e que
permitirá que convalescentes e acama-
dos de longa duração possam ser se-
guidos em instituições de retaguarda
ou em casa. É necessário agora que o
grupo entusiasta que pôs isto de pé
se bata com persistência pela sua con-
cretização vencendo todas as resistên-
cias, entre elas as de alguns elefantes
brancos institucionais.

Constatou-se também que o Hospital
de Santa Maria começou a criar pos-
tos avançados do seu próprio labora-
tório, que é de grande qualidade, para
servir os utentes e poupar dinheiro
ao Estado. O primeiro foi criado no
Centro de Saúde de Alvalade e aí está
com sucesso. Seguir-se-á Santo Antó-
nio dos Cavaleiros em Fevereiro e com
regularidade mensal até ao fim do ano.
Chama-se a isto poupar dinheiro e de-
fender o Serviço Nacional de Saúde.
Mas bem percebemos que os laborató-
rios privados da área, muitos deles liga-
dos a grandes empresas de venda de
Serviços de Saúde se queixem… Sem
deixar de perceber no entanto que isto
constitui um rombo financeiro para os
pequenos e médios laboratórios.
Ficámos a conhecer o esforço de rea-
lização de actos de Saúde preventiva
que é feito pelos centros e, nessa pers-
pectiva, as enormes carências ao nível
de técnicos. Por exemplo, ao nível da
Dietética e Nutrição nenhum Centro
tem um técnico dessa área e os que aí
se deslocam fazem-no voluntariamen-
te, criando por exemplo grupos de
doentes para educação alimentar. Foi-
nos também relatado o que passa ao

Poupar com Qualidade
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nível da Pedo-psiquiatria. Duas únicas
pedo-psiquiatras do Hospital de Santa
Maria estão encarregues duma área
que envolve 400.000 crianças. E elas
vão falar com assistentes sociais e pro-
fessoras, reúnem com os médicos dos
Centros de Saúde, falam e encaminham
as famílias, procuram diminuir os ris-
cos dos Pedros e dos Ricardos!
Pediatras e pedo-psiquiatras até já es-
tabeleceram acordos com a Universi-
dade Lusófona para que esta gratuita-
mente promova exercício físico com os
mais gordinhos. Ou seja, nestas áreas
não é preciso menos Estado é preciso
mais Estado, para que depois os mes-
mos que falam contra o “monstro” não
deplorem os destinos das Vanessas e
das Joanas na primeira ocasião em que
mais um desastre social traga as crian-
ças para as manchetes dos jornais.
Esta construção em rede com comu-
nicação e vontade de resolver tem
nascido da base e não está à espera
de resoluções vindas de cima, nem de
papéis, nem de organigramas. É um
exercício de esforço e criatividade. Fica
no entanto por encarar resolutamen-
te o problema das urgências, esse sim
demasiado dependente de decisões
centrais e orçamentos. E neste caso o
Estado, o Governo, têm que abrir os
cordões à bolsa pois as pessoas adoe-
cem com urgência (pelo menos na sua
perspectiva) todos os dias e não se
compadecem do que há-de estar bem
depois de amanhã. E é escusado evo-
car o que se passa “na América” por-

que nos EUA 30% da população está
fora do sistema. É melhor ver o que
se passa nos outros países europeus.
Também é escusado descansar na ideia
dos seguros de doença, pois os priva-
dos dum modo geral são bons para
urgências “leves”. Quem tem uma do-
ença aguda séria é bom que procure
um Hospital central público.
São pois funcionários públicos, dentro
do Estado, que têm construído isto.
Porque funcionários públicos são os
enfermeiros, os médicos, os professo-
res, os auxiliares, as assistentes soci-
ais. E não apenas aqueles que estão
em algumas repartições públicas e re-
presentam para o imaginário menos
esclarecido, mas mais demagogicamen-
te explorado, as pessoas que nos pe-
dem “o papel, qual papel, o papel”.
Quem tem construído estas soluções
e estes serviços são os funcionários
públicos e o “monstro” de que nos
falam os empresários e os economicês
engravatados que em dialecto econo-
micista explicam na televisão as “mons-
truosidades” e a necessidade de cor-
tar, desbastar, reduzir. A necessidade
de empurrar o governo para a flexibi-
lidade dentro do Estado.
Em conclaves de empresários espera-
ríamos que discorressem com inteli-
gência, arranjassem ciência, pensamen-
to, para criar empresas a funcionar
bem, com produção exportável, que é
o que faz falta ao país. Infelizmente só
honrosas excepções cumprem este
desígnio. Outras entregam-se a negó-

cio de ciganagem (com o devido res-
peito pelos ciganos) comprando e ven-
dendo, o que continuando a seguir,
cumprindo o que se passou em Por-
tugal historicamente (terra de entre-
posto comercial sem estrutura pro-
dutiva), não acrescenta nada ao país.
Pois os conclaves não é a criarem pen-
samento empresarial criativo e moder-
no aquilo com que se entretêm. É a
dizer mal do Estado… A clamarem um
“abaixo” ao Estado nesta sua conver-
são moderna ao anarquismo.
Este Estado e estes funcionários pú-
blicos são capazes de inventar solu-
ções. Na Aula Magna do Hospital de
Santa Maria os trabalhos foram inau-
gurados pelo Ministro da Saúde. Mas
logo a seguir sentaram-se na mesa, a
presidir, um administrador, uma enfer-
meira e uma auxiliar. Este último gru-
po profissional ganha líquidos 490
euros mensais. Recebem os doentes,
fazem higiene, tratam da enfermaria. E
elas próprias disseram que devem sor-
rir… e esquecer os seus próprios pro-
blemas. É o que se chama trabalhar
bem e barato! E já que não se lhes dá
mais nada, a elas e aos outros, ao me-
nos que sejam reconhecidos. E que
perante as afrontas dos tais senhores
engravatados que clamam contra “o
monstro” e mais recentemente con-
tra a “besta”, sejamos capazes de lavar
a honra do funcionário público, de que
ao fim e ao cabo todos precisam.
Afinal o “monstro” é capaz de mil es-
forços, a “besta” sorri.
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Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos
Médicos

A propósito do protocolo de Man-
chester em uso generalizado, nos Ser-
viços de Urgência dos nossos hospi-
tais e à forma como é concebida a
triagem aos doentes que procuram
consulta urgente e a respectiva atri-
buição do carácter mais ou menos
urgente (cor da consulta) gostaria de
deixar um testemunho pessoal que
eventualmente possa servir para
acautelar no futuro e em Portugal
(uma vez que o sistema é importa-
do) o bom nome dos médicos Por-
tugueses e medicina de qualidade que
os mesmos praticam.
Passo ao relato dos factos:
Na noite de 12 para 13 de Maio cor-
rente, encontrando-me na cidade de
Matosinhos, tive necessidade de pela
primeira vez recorrer na qualidade
de doente, a um serviço de urgência
Hospitalar. A opção por indicação da
pessoa que me transportou ao local
e que aí reside, foi a Urgência do
Hospital Pedro Hispano.
Uma vez chegado, de imediato fiz a
inscrição ficando disponível para a
chamada que ocorreria 15 minutos
depois.
Respondo à chamada entrando e di-
rijo-me ao local onde estaria supos-
tamente o Sr. Enfermeiro responsá-
vel pela Triagem dos doentes e do-
enças concomitantes...
E aqui, que se inicia talvez o período
em que senti na alma e no físico a
maior chama de desespero e revolta
já alguma vez sentida ao longo dos
54 anos entretanto vividos.
Depois de me ter identificado e con-
fessado em linguagem técnica as ra-
zões clínicas que me fizeram classifi-
car a situação como urgente e do

foro da Ortopedia, foi-me atribuída
uma braçadeira amarela a que não
dei grande importância uma vez que
o Sr. Enf’ me assegurou que dentro
de poucos minutos seria atendido.
Decorridos cerca de 30 minutos, e
como no local onde esperava não vi
qualquer movimento de pessoal
(nem médicos, nem enfermeiros,)
nem de portas de gabinetes, e como
a hora era de aflição, aproveitei a
passagem do Sr. da triagem para lhe
pedir que me levasse até à área de
ortopedia para aí poder solicitar aju-
da. Gentilmente acedeu ao pedido,
só que não teve consequência, por
não haver no local qualquer colega.
Regressei então ao primeiro local
onde me pediram que esperasse,
porque dentro de poucos minutos
iria ser consultado... voltava a asse-
gurar o dito Sr...
Ali permaneci cerca de 20 minutos
mais, no estado clínico responsável
pelo recurso como doente, a um Ser-
viço de Urgência hospitalar, pela 1ª
vez. Nesta altura e como da porta
de um gabinete saiu uma colega, de
imediato a Ela me dirigi, apresentan-
do-me e solicitando-lhe a ajuda pos-
sível. Sem que pudesse acabar o meu
pedido, fiquei logo e apenas a saber
que a colega não me passaria à fren-
te de ninguém (não foi esse o meu
pedido)...
Passados uns breves segundos per-
guntou-me o nome e nº da braçadei-
ra e entrou no gabinete para não mais
me oferecer qualquer explicação...
Uma hora e quinze minutos depois,
aproveitando a chegada de familia-
res que estranhando a demora, fo-
ram para saber do meu estado clíni-
co resolvi abandonar a Urgência e
procurar a solução noutro local...
Naturalmente que sinto revolta e

que entendo, que sendo assim trata-
do como médico, tendo já feito nes-
sa qualidade a triagem, venha a me-
recer da parte do Sr. Enf ’ o entendi-
mento diagnóstico que oferecido ao
computador, permitiu que este “SÁ-
BIO insensível me rotule de AMA-
RELO, mereceria certamente outro
tratamento...”
Revolta por pensar que se é assim a
forma de atendimento com um pro-
fissional de saúde, como será com o
doente anónimo?
Revolta porque entendo que diag-
nóstico médico, só o médico tem ha-
bilitação para o fazer e portanto a
Triagem só tem sentido sendo feita
por médico e preferencialmente já
experiente... Ao concordarmos com
este estado de coisas daremos ra-
zão ao Sr. Ministro da Saúde que dei-
xa nalguns Centros de Saúde apenas
o Enfermeiro a tomar conta da situ-
ação clínica dos doentes... Não será
justo...
Revolta também porque sendo mé-
dico, entendo que como tal e em re-
lação aos colegas tenho deveres es-
peciais, bem como deles espero que,
e de acordo com a Declaração de Ge-
nebra de 1948 seja aceite como um
irmão e sobretudo considerem sem-
pre, que em primeiro lugar, deverá
estar o alívio do sofrimento de quem
os procura...
Finalmente gostaria de solicitar a V.
EXA. a publicação desta carta, na re-
vista da Ordem, porque me parece
claro que muitos de nós médicos não
temos consciência dos factos e de
que os mesmos poderão vir a envol-
ver-nos numa situação semelhante a
evitar, definitivamente...
Com os melhores cumprimentos

Américo Pereira Órfão

A propósito do protocolo

de Manchester
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Parece-me contudo que tanto o Minis-
tro da Saúde como a classe médica
continuam a assobiar para o lado.
Na década de 60-70 trabalhei nove
anos na Suiça (pequeno, médio e qua-
tro anos num universitário) e tal como
a centena de colegas portugueses da
época, nunca encontrámos qualquer
famigerada folha de ponto, tal como
hoje. E portanto os hospitais funciona-
vam bem, com a participação assídua
e disciplinada dos médicos cumprindo
as suas tarefas sem controlos buro-
cráticos. Durante aquele espaço de

O PONTO DOS MÉDICOS
Perante a novidade da substituição do arcaico con-

trolo de assiduidade dos médicos hospitalares, por

um método oriundo das neo-tecnologias digitais

poder-se-ia pensar estarmos na eminência da reso-

lução do binómio médicos-qualidade hospitalares.
tempo nunca constatei qualquer falta
minimamente importante quer dos
médicos suíços quer dos estrangeiros.
Onde está então a varinha mágica? Cla-
ro que há o componente da nossa cul-
tura latina, mas o essencial reside na
separação público-privado absoluta
dentro do hospital, como o exemplo
suíço. Assim se evitaria a gestão de in-
teresses da mais variada ordem, dos
quais a “promiscuidade” de formas
mais ou menos subtis não é des-
picienda.
Qualquer médico exclusivamente hos-

pitalar cultivará sempre ao máximo a
sua qualidade profissional.
Obviamente que o processo de tran-
sição administrativa será sempre algo
tormentoso, como em tudo, mas o
querer é suficiente.
Considero esta autêntica reforma,
como indispensável, inadiável, e que vai
acabar por acontecer, enquanto que
as medidas parcelares e pontuais, con-
tinuam a não resolver os problemas
da assiduidade, das listas de espera ci-
rúrgicas e de consultas, os permanen-
tes congestionamentos dos serviços
dos serviços de urgência, do consu-
mismo em saúde e tantos outros.

Francisco Leal Paiva

Chefe de Serviço Hospitalar
Aposentado

Ex-Director de Serviço

O P I N I Ã O

World
Doctors
Orchestra
Founded

The World Doctors Orchestra is dedicated to global symphony and supporting
medicine and health policy worldwide. All doctors who play a classical

instrument and have orchestral experience are invited to apply. The first
sessions and inauguration concert will be in Berlin, Germany, in the winter of

2007/2008. For information and application see
www.world-doctors-orchestra.org.
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1. ABATIMENTOS

1.1 – Dedução específica do trabalho
dependente (Art.º25.º do CIRS):
72% de 12 vezes o salário mínimo mais
elevado ou o valor das contribuições
totais pagas efectivamente à Seguran-
ça Social quando superiores.

1.2 – Dedução Específica de Pensões
(Art.º53.º do CIRS):
Tem o limite de €  6.100.

Porém, se o rendimento bruto da ca-
tegoria H exceder por titular €  35.000
este limite de €  6.100 será reduzido
até à sua concorrência de 15% da par-
te que exceder os €  35.000.

1.3 – Organizações Sindicais (Art.s 25.º
e 53.º):
Valor pago acrescido de 50% até ao
limite de 1% do rendimento bruto de
trabalho dependente ou de pensões.

1.4 – Pensão de Alimentos (Art.º56.º):
Totalidade dos encargos quando fixa-
dos na respectiva sentença judicial.

1.5 – Rendimentos profissionais (Re-
cibos verdes) – Regime simplificado
(Art.º31.º):
O rendimento bruto é abatido de 30%
para despesas e encargos, não sendo
necessários quaisquer documentos.
Não poderá resultar um rendimento lí-
quido global inferior a metade do valor
anual da retribuição mínima (€  2.821).

1.6 – Rendimentos prediais (Prédios
arrendados) (Art.º41.º):
As despesas de conservação e manu-
tenção suportadas são abatidas, quan-
do devidamente documentadas bem
como o respectivo IMI (Imposto Mu-
nicipal sobre Imóveis).

CONSULTADORIA FISCAL

IRS
ABATIMENTOS E DEDUÇÕES
AOS RENDIMENTOS DE 2007

2. DEDUÇÕES À COLECTA

2.1 – Despesas de Saúde (Art.º82.º)
30% das despesas efectuadas com bens
e serviços com IVA às taxas de 0% e
5%, sem limite.

As despesas com bens e serviços com
IVA à taxa de 21% são limitadas a 2,5%
daquelas despesas ou a €  60, desde que
documentadas com receitas médicas
(al. d) do Art.º 82.º).

2.2 – Despesas de educação e de for-
mação profissional (Art.º83.º):
30% das despesas suportadas com o
limite de 160% da retribuição mínima
nacional mensal (€  644,80). Nos agre-
gados com 3 ou mais dependentes, o
limite é elevado em 30% por cada de-
pendente (€  765,70).

2.2.1 – São dedutíveis à colecta 30%
da totalidade das despesas efectuadas
com a educação e reabilitação do su-
jeito passivo ou dependente com de-
ficiência maior ou igual a 60%, bem
como 25% da totalidade dos prémios
de seguro de vida (Art.º87.º).

2.3 – Juros e amortizações de imóveis
para habitação própria e permanente,
rendas pagas pelos inquilinos (contra-
tos posteriores a 15/10/91) e entre-
gas para cooperativas de habitação
(Art.º85.º):
30% dos encargos com o limite de
€  574.

2.4 – Encargos com lares e outras ins-
tituições de apoio à terceira idade re-
lativos a sujeitos passivos, seus as-
cendentes colaterais até ao 3.º grau
que não pussuam rendimentos supe-
riores à remuneração mínima
(Art.º84.º):

25% das despesas com o limite de 85%
da retribuição mínima mensal
(€  342,55).
2.5 – Prémios de seguros de vida, aci-
dentes pessoais e fundos de pensões,
25% das despesas com o limite de
(Art.º 86.º):
Casados – €  120; não casados – €  60.
2.6 – Prémios de seguros de saúde
(Art.º86.º, n.º 3):
30% dos encargos com os limites de:
Casados – €  160; não casados – €  80

Por cada dependente a seu cargo os
limites são elevados em €  40.

2.7 – Custos com equipamentos no-
vos para utilização de energias renová-
veis e equipamentos para produção de
energia eléctrica ou térmica que con-
sumam gás natural (Art.º85.º, n.º 2):
30 % das despesas com o limite de
€  761,00.

2.8 – DEFICIENTES:
São dedutíveis à colecta por cada su-
jeito passivo com deficiência igual ou
maior que 60% três retribuições mí-
nimas mensais (€  1.209), bem como
uma retribuição mínima mensal por
cada ascendente que viva em comu-
nhão de habitação com o declarante e
não aufira mais que uma retribuição
mínima mensal nacional (Art.º87.º).

Se a invalidez for superior a 90% en-
tão a dedução por cada sujeito passi-
vo é de quatro retribuições mínimas
nacionais (€  1.612).

2.9 – Os pagamentos por conta e as
retenções (At.º 78.º, n.º 2):
Sem qualquer limite.

3. MANIFSTAÇÕES DE FORTU-
NA (Art.º 89.º-A da LGT)
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Devem ser declaradas tratando-se das
seguintes aquisições:
- Imóveis de valor igual ou superior a
€  250.000
- Automóveis ligeiros de passageiros
de valor igual ou superior a €  50.000
- Motociclos de valor igual ou superi-
or a €  10.000
- Barcos de recreio de valor igual ou
superior a €  25.000
- Aeronaves de turismo
- Suprimentos e empréstimos feitos
no ano, de valor igual ou superior a
€  50.000.

BENEFÍCIOS FISCAIS

4. COMPUTADORES NOVOS E
OUTROS EQUIPAMENTOS PE-
RIFÉRICOS (Art.º64.º do EBF)

50% das despesas de aquisição, com o
limite de €  250.
- Este benefício só pode ser utilizado
uma vez durante os anos de 2006 a
2008.
- É necessário ainda que o sujeito pas-
sivo ou dependente frequente qual-
quer nível de ensino.
- Que a factura tenha o número fiscal
do adquirente e contenha a menção
“uso pessoal”.
- Que a taxa de IRS seja inferior a 42%.

5. PPR (Art.º 21.º do EBF)

São dedutíveis à colecta 20% dos valo-
res aplicados em PPR até ao limite de:
€  400 – se o sujeito passivo tiver me-
nos de 35 anos.
€  350 – se o sujeito passivo tiver en-
tre 35 e 50 anos.
€  300 – se o sujeito passivo tiver ida-
de superior a 50 anos.

Os reformados não têm direito a
esta dedução.

6. MECENATO (Art.ºs56.º-D e E
do EBF)

6.1 – São dedutíveis, sem limite, 25%
das doações ao Estado, Regiões Autó-
nomas, Autarquias e seus serviços.
Associações de Municípios e de Fre-
guesias.
Fundações em que o Estado participe
no património inicial.
Fundações com fins de natureza soci-
al ou cultural.

6.2 – São dedutíveis 25% das restan-
tes doações com o limite de 15% da
colecta:
IPSS; PCUP; Centros de cultura; etc.

6.3 – São dedutíveis à colecta 25% dos

donativos concedidos a igrejas, insti-
tuições religiosas, pessoas colectivas de
fins não lucrativos pertencentes a con-
fissões religiosas ou por elas instituí-
das, sendo a sua importância conside-
rada em 130% do seu quantitativo, com
o limite de 15% da colecta.

PAGAMENTOS POR CONTA

Estes pagamentos, quando devidos, de-
vem ser pagos até ao dia 20 dos meses
de Julho, Setembro e Dezembro.

NÚMERO FISCAL DE CONTRI-
BUINTE

Qualquer alteração, nomeadamente da
residência, deve ser comunicada no
prazo de 15 dias em qualquer serviço
de finanças ou na loja do cidadão, po-
dendo também fazer-se através da
internet.

O salário Mínimo Nacional para 2007
é de €  403.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimen-
tos sobre matéria fiscal poderão ser
tratados todas as 3.ªs e 5.ªs Feiras, das
10 às 13 horas nas instalações da Or-
dem dos Médicos, sitas na Avenida
Gago Coutinho, 151 em Lisboa.
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TABELA DE IRS DE 2007 - CONTINENTE

CONSULTADORIA FISCAL
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Prémios SOPEAMPrémios SOPEAM

C U L T U R A

No âmbito dos concursos 2006, foram entregues os prémios SOPEAM. O Prémio
António Patrício (poesia) foi atribuído a João-Maria Nabais pela obra O Lugar e O Mito.
É a terceira vez que este médico escritor é premiado nesta categoria (1996, 2002, e
2006, respectivamente, com os livros Poemas, Sons de Urbanidade e O Lugar e o Mito).
Foram atribuídas menções honrosas a Maria Lucília Mercês de Mello com a obra Trilogias
Líricas e a Armando Moreno com a obra Fingindo Poesia – 1º e 2º Caderno. Este ano o
Prémio Revelação na área da poesia, o Prémio Marcelino Mesquita (teatro) e o
Prémio Celestino Gomes (escultura) não foram atribuídos. No que se refere ao
prémio de escultura foram atribuídas duas menções honrosas: António Rafael Passari-
nho (com a obra Envolvimento) e Francisco António Galvão (com a obra Ausência).

O primeiro lugar do Prémio Jorge Silva Araújo foi atribuído a uma fotografia da
autoria de Fernando Jorge Costa. José Sampaio e João Luís Taborda obtiveram menções
honrosas.

João-Maria Nabais venceu pela
terceira vez a categoria de

poesia dos prémios SOPEAM

Música

Angélique Kidjo
“Djin Djin” é o novo álbum da nome-
ada 4 vezes para Grammy e uma das
melhores artistas da história da World
Music. Um disco que conta com a par-
ticipação de muitos amigos, de Peter
Gabriel, a Branford Marsalis ou Joss
Stone entre muitos outros.

Joe Cocker
O grande Joe Cocker dispensa natu-
ralmente qualquer apresentação. Ele
tem marcado a música mundial dos úl-
timos 30 anos e é uma verdadeira len-

da viva do mundo da canção, portador
de uma voz única. Este é o seu novo
álbum. O primeiro single é “Hymn For
My Soul”.
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