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EDITORIAL
Pedro Nunes

O Editorial
Sentei-me à secretária para, mais uma
vez, escrever o editorial da ROM. É
um trabalho que faço com prazer, que
me tem permitido ao longo dos anos
contactar os Colegas. Entendo-o
como um privilégio e um dever. Um
privilégio pois inúmeros Colegas
gostariam de poder, com esta regularidade, expor as suas ideias, contribuir pela palavra para alterar as
“coisas”. Porque o considero um privilégio, nunca me furtei a fazê-lo, nem
deleguei em nenhum profissional tal
trabalho. Mal ou bem, o que tenho
escrito sou eu que o escrevo, as ideias são as minhas. Aceito ser julgado
também pelo que escrevi nestes editoriais.
Porque o considero um privilégio,
abri as páginas da ROM sem outro
critério que não o da qualidade e
urbanidade a todos os médicos que
entenderem querer enviar artigos de
opinião. Sem qualquer condicionamento, sem qualquer valorização
prévia de quais os mais vantajosos.
Fi-lo também porque entendi que a
ROM deve ser um espaço aberto e
disponível para todos os médicos,
não privilegiando, para além do que
decorre normalmente do exercício
de funções, os que estão na direcção da Ordem, em detrimento dos
que não estão.

Pela primeira vez, hoje, ao prepararme para escrever o editorial, confrontei-me com um problema ético.
Ao alinhar ideias, ao seleccionar temas, ao prefigurar escritos, assaltoume um sentimento estranho de estar a abusar de um privilégio.
É certo que os mandatos que resultam de eleições terminam no último dia – no que me diz respeito, a
31 de Dezembro de 2007. É certo
que a campanha eleitoral só começa
em Novembro.
É certo que, por alguém resolver um
ano ou dois antes das eleições declarar-se futuro candidato, tal não implica que os que foram eleitos deixem de exercer os seus mandatos.

Utilizar a Ordem, um património de
todos os médicos, para fins pessoais
é um crime mesmo quando o fim
pessoal é vir a ser dirigente da nossa Ordem.

Tudo é certo. Mas também é real que,
neste fim de Julho, os médicos já sabem que o Colega Pedro Nunes, o
Colega Miguel Leão e o Colega Carlos Silva Santos estão disponíveis para
os representarem de 2008 a 2010.

É meu dever, e exercê-lo-ei como
todos os outros até 31 de Dezembro, assegurar a mais rigorosa equidade entre todas as candidaturas.
Nesta conformidade, a partir de
hoje, o editorial da ROM será escrito e assinado pelos profissionais
que a Ordem tem contratado para
gerir os conteúdos das suas publicações.

Sinto-me, assim, inibido de vos escrever este editorial e os próximos
até às eleições. O meu dever, neste
caso, é assegurar que todos os candidatos da Ordem tenham da Ordem, rigorosamente, o mesmo tratamento.

Pela minha parte, agradeço o privilégio que tive até hoje e despeço-me,
até sempre ou até Janeiro.
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II - 35 · 18 Junho
A surpresa da semana foram as brigadas. Quando me falaram nelas confesso que pensei em mais algum grupo
de acção capaz de por uma causa perturbar a paz dos que querem viver com
tranquilidade.
Finalmente não era disso que se tratava.
Como de bombeiros estas brigadas tinham socorro no nome e nas intenções
só sendo de estranhar o cirúrgico.
Desvendado o mistério sabia-se agora que iriam ser criadas umas “brigadas de socorro cirúrgico” que com, ou
sem, lâmpada azul e estridente sirene
estariam preparadas para operar onde
houvesse hospital e doentes e faltassem os médicos.
Imagino que tão novel criação também
não esquecerá os restantes apetrechos, desde profissionais a instrumentais, que isto de cirurgia já não é o que
era e não chega um médico e o respectivo bisturi.
Escaldados que vão estando os gatos
logo houve quem pensasse que, à semelhança dos perigosos médicos que
só tinham o estetoscópio e acabaram
substituídos por enfermeiros, também
os cirurgiões um ano depois se fizessem substituir em tais brigadas pelos
muito tradicionais barbeiros.
Ficámos rapidamente descansados
quanto à originalidade do fenómeno. Exceptuando o nome, de que de facto ninguém até hoje se tinha lembrado, tudo
o resto no projecto é conhecido.
A fórmula é mesmo já quase galénica.
Juntam-se doentes diagnosticados e a
aguardar conveniente terapêutica cirúrgica, identifica-se como desígnio
nacional diminuir o tempo de espera,
atiram-se uns baldes de dinheiro para
o sistema e as coisas compõem-se.
Em épocas pré-eleitorais esta fórmula é
aliás muito usada, o que, atento o caracter cíclico do fenómeno, permite um
movimento de aceleração e desaceleração em que alguns se vão safando.
Quando alguém se interroga sobre o
motivo desta aparente falta de planifi-
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cação ou pelo menos de implementação de um modelo convencionado que
resolve estes problemas em países
como a França ou a Alemanha, as justificações são atrapalhadas.
Tempos houve em que se tentava atirar a culpa para os médicos como se
os blocos operatórios fechassem da
parte da tarde porque estes quisessem aumentar a produtividade dos
respectivos consultórios.
Estou em crer que nos últimos anos
tais dislates começaram a ser desmistificados. À força de sucessivos programas de recuperação de listas de
espera, todos com êxito e com adesão dos médicos pese embora a contenção habitual nos pagamentos, toda
a gente percebeu onde estava o nó do
problema.
Não são necessários sofisticados estudos e consultorias para saber que
se alguém se recusa a encher de combustível o depósito de um autocarro,
não há boa vontade do condutor que
o faça galgar quilómetros e transportar os passageiros.
A arte da política começa, pois, a não
ser suficiente para culpar sistematicamente o condutor do veículo pelo número de passageiros que ficam em
terra. Estes começam a querer perceber quantos carros tem a empresa,
quem os conduz e com que frequência são abastecidos.
O problema está em que sendo o Estado quem paga o bilhete não é pequena a tentação de deixar alguns apeados,
principalmente se no fim do ano há que
apresentar contas a Bruxelas.
A diferença entre a viagem e as listas
de espera cirúrgica está, no entanto,
no carácter de solidariedade que neste caso obriga devendo a discricionariedade do poder subordinar-se
a valores maiores em presença.
É estranho que não seja habitual ver
questionar os mecanismos e o cumprimento da missão, apenas parecendo interessar os aspectos contabilísticos, isto é, quantos são e há quanto tempo esperam.

Ora acontece que em matérias desta
complexidade mais que os números brutos o que importa são os critérios de
admissão e as realidades clínicas que se
escondem por detrás de uma espera.
É que esperar não tem a mesma dimensão em todas as patologias e dentro de cada patologia depende de doentes concretos. Atrevo-me a sugerir
que já estaria na altura de pensarmos
em termos médicos e deixarmo-nos
de malabarismos económicos.
II - 36 · 25 Junho
A notícia tinha todos os ingredientes
para se tornar o facto da semana. Um
estudo científico realizado no âmbito
de uma tese de mestrado apresentada a uma prestigiada Escola Médica
demonstraria que quarenta por cento
dos oncologistas aceitavam a legalização da eutanásia e destes uma percentagem significativa estava disposta a pôla em prática.
A realidade veio a revelar-se um pouco menos bombástica e merecedora
de parangonas. Dos quatrocentos e tal
oncologistas inquiridos afinal só tinham
respondido menos de metade o que
desde logo transformava o universo
dos que aceitavam a legalização em
cerca de oitenta. Destes, vinte por
cento, ou seja, dezasseis, estariam dispostos a praticá-la.
Se alguém se tivesse lembrado de distribuir uma nota de imprensa alertando para o facto de dezasseis dos
trinta mil médicos estarem dispostos
a praticar eutanásia, não teria conseguido uma linha no rodapé de uma
página esquerda. Nos termos em que
foi divulgado o mesmíssimo facto abriu
telejornais.
Se, por um lado, isto diz muito da sociedade em que vivemos, disponível
para o espectáculo, amante do bizarro e do menos convencional e indiferente à realidade substantiva, por outro não deixa de ser inquietante.
Como já assistimos noutras ocasiões
há definitivamente um politicamente
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correcto que marca o que é de bomtom defender e classifica como moderno orador.
Assim há como que subjacente à placidez dos dias uma ânsia de causas
fracturantes que garante a quem souber farejar os timings o almejado tempo de antena.
Dentre estas definitivamente a eutanásia é, agora que legalizado o aborto,
a próxima vocação libertadora.
Na sociedade avançada, segura do saber científico e das suas conquistas,
causa horror o momento da morte.
Pensar ser mortal como qualquer habitante do terceiro mundo é quase tão
vergonhoso como não ter dinheiro
para competir com o vizinho no modelo do automóvel.
Vivemos numa sociedade em que todos se sentem obrigados a praticar
desporto até ao enfarte do miocárdio.
Vivemos numa sociedade em que os
líderes não se distinguem pela profundidade do seu pensamento mas pela
plástica das suas aparições televisivas.
Vivemos numa sociedade em que re-

modelar as rugas e o perímetro do abdómen, branquear a dentadura ou operar a miopia, é quase uma obrigação
das elites sociais sob pena de exclusão.
Nesta sociedade em que vivemos imaginarmo-nos a aguardar a morte sem
esperança de retorno é-nos intolerável na medida em que o associamos à
perda da capacidade competitiva. Afinal aquilo que acreditamos ser a razão da vida.
É esta recusa de nos aceitar em toda
a dimensão do humano que nos faz
ansiar pela legalização da eutanásia e
não qualquer medo de atravessar um
período particularmente doloroso da
nossa existência.
Mal ou bem todos sabemos, ou suspeitamos, que é possível com adequada medicação e cuidados paliativos eficazes e generosos obviar ao sofrimento.Todos sabemos que é possível com
solidariedade humana vencer o momento difícil do abandono.
Simplesmente todos suspeitamos que
aquilo que é possível não nos vai ser
oferecido.

Como bons julgadores, julgando por
nós próprios, sabemos que quando
chegar a nossa vez é mais fácil para
quem fica esquecer-nos que confrontar-se com a partida.
Sabemos ser mais simples para quem
decide pagar uma nova droga que assegure mais três dias de vida a meia
dúzia que, pelo mesmo dinheiro, pagar uma morte com dignidade a centenas.
Porque mais três dias é uma vitória da
ciência. Mais três dias é sinal de progresso. Mais três dias é prova de sucesso.
Em contrapartida, solidariedade e
apoio é coisa que nos lembra o passado. Solidariedade e condição humana
é coisa de médicos e outras estranhas
criaturas que ainda não perceberam o
mundo actual e a globalização.
Que ainda não perceberam que na
sociedade mediática em que vivemos
o espectáculo se assume até à última
cena e o espectador tem sempre à
mão o comando para que possa, em
qualquer momento, fazer zapping ou
desligar o aparelho.
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Os critérios actuais
reduzem cegamente
vidas a números…
Desencantado com promessas de reformas que nunca se concretizaram e
com uma forma de encarar a medicina, que reconhece não apenas na tutela
mas também, com apreensão, em alguns Colegas, e que se traduz por «critérios
que reduzem cegamente vidas a números», Eduardo Pacheco, presidente do
Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores assume uma posição crítica
em face de muitas das políticas implementadas na região. Uma crítica
assumidamente construtiva de quem sempre esteve disposto a trabalhar,
dialogar e colaborar para melhorar a saúde no arquipélago dos Açores. Numa
entrevista à ROM, Eduardo Pacheco falou das principais dificuldades que se
sentem na região e de como, no último ano, quase nada parece ter melhorado…
Revista da Ordem dos Médicos
– No ano passado o Bastonário da OM
e a Presidente da Secção Regional do
Sul, acompanhados por outros elementos das direcções nacional e regional,
deslocaram-se aos Açores, numa visita
aos Colegas e instituições de saúde deste
arquipélago. Passado que foi um ano
há alterações significativas a registar?
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Eduardo Pacheco – Antes de mais
permita-me dizer que foi, de facto, uma
visita muito importante para todos nós.
Foi muito bom, para os Médicos dos
Açores e para a direcção local da Ordem, contactar directamente com os
seus dirigentes nacionais, mostrar-lhes
a realidade da Saúde nos Açores, expor as principais limitações e dificul-

dades no exercício da medicina e na
assistência às populações, mas também mostrar tudo o que esta tem
de bom e de esforçado, ora partilhando dificuldades e problemas específicos, ora confidenciando pequenos grandes feitos, ou pequenas maravilhas na arte da improvisação (por ex.,

E N T R E V I S TA
com uma telemedicina anunciada há
anos, já com equipamentos montados,
mas ainda sem funcionar regularmente, excepção feita à ecocardiografia pediátrica entre o Hospital do Divino Espírito Santo e o Hospital de Santa
Cruz, os Colegas dos Centros de Saúde mais isolados optam por fotografar as radiografias com as suas máquinas digitais, enviando-as por internet
aos Colegas radiologistas; ou enviam
à cardiologia, por fax, os electrocardiogramas de que têm dúvidas). Os Açores, provavelmente como o interior de
Portugal há alguns anos atrás, ainda
podem ser olhados como uma escola
onde se aprende a salvar vidas com
poucos recursos, ou como um palco
onde, por vezes, entra em cena o impotente desespero de ver uma vida
escapando entre as nossas mãos, pelas mesmas razões.
ROM – A visita permitiu verificar, in loco,
essa difícil realidade da saúde nos Açores… Que vantagens tem esse contacto
directo com os Colegas?
EP – Foi muito bom verificar e discutir no terreno situações reais e específicas, bem como dificuldades e constrangimentos de diversos tipos, em especial os ditados pelo isolamento e
grande afastamento dos principais centros, bem como pela dispersão geográfica por nove ilhas, com marcadas
disparidades territoriais e demográficas, mas também nos recursos disponíveis. É grande a diferença assistencial
entre uma ilha com hospital e uma ilha
sem hospital, apesar dos inexcedíveis
esforços e competência dos Colegas
e outros profissionais de saúde aí exercendo, tendo aqueles de abarcar áreas
do conhecimento e da prática médica
que ultrapassam os da sua formação e
especialização básicas, já que não podem dispor com facilidade e rapidez
do apoio multidisciplinar, técnico e tecnológico de uma retaguarda hospitalar em continuidade territorial. Não
esquecendo o excepcional sistema de
evacuação de doentes, disponibilizado
pela Força Aérea em parceria com o
Hospital de Santo Espírito de Angra
do Heroísmo, para quem nunca há mau

tempo que impeça o salvamento de
uma vida, ou ano que passe sem incluir
com orgulho no diário de bordo mais
um nascimento nos ceús dos Açores,
sobrevoando as ondas do Atlântico.
Por outro lado, não sendo a primeira
vez que o Dr. Pedro Nunes, a Drª. Isabel Caixeiro e restantes elementos da
direcção nacional, visitavam os Açores,
foi esta a primeira vez que aquele o
fez na qualidade de Bastonário, investido, portanto, noutro tipo de funções
e responsabilidades (foi aliás o primeiro Bastonário a percorrer sistematicamente as diversas ilhas dos Açores).
Julgo que também terá sido importante
para eles o facto de poderem apreciar
directamente uma realidade que, nalguns aspectos particulares, não tem par
no país, podendo, deste modo, melhor
considerar estes aspectos aquando de
decisões sobre assuntos envolvendo
directa ou indirectamente os Açores.
Já têm, aliás, dado boas provas.
ROM – Tive a oportunidade de acompanhar parte da visita e, de facto, posso confirmar o seu particular interesse…
EP – Sem dúvida. Realce-se ainda, como deve recordar-se, o excelente que
foi, no decurso destas deslocações,
(apenas não foi visitada a Ilha da Graciosa, por impossibilidade de ser incluída num percurso sequencial inter-

Eduardo Pacheco, presidente
do Conselho Médico da
Região Autónoma dos Açores

ilhas), ver os Colegas com cinquenta
ou mais anos de exercício da medicina, tão bem e tão justamente distinguidos com a medalha de mérito criada para esse efeito pela OM. Mais do
que uma normal cerimónia de homenagem, tratou-se, com plena justiça e
oportunidade, do reconhecimento e
louvor a uma geração médica ímpar,
que soube dar apoio à saúde das populações numa fase de quase absoluta
carência, mas também promoveu e liderou a transição para um serviço de
saúde organizado e mais abrangente,
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formando e recebendo as novas gerações médicas já orientadas nas diversas especialidades, promovendo a instalação das novas técnicas e tecnologias, entretanto surgidas e em plena
expansão. Muitas vezes contra interesses pessoais e contra um poder político sempre imbuído numa óptica conservadora e de contenção. Não foi um
processo pacífico, não foi fácil, mas foi
bem conseguido. Acontece que esta
geração médica, depois deste feito,
teve, num curto espaço de tempo, de
afastar-se de cena, de um modo geral
por limite de idade, a maior parte das
vezes sem o devido reconhecimento
público. Foi, como tal, a primeira a sentir na pele a crueldade do actual “sistema disposable”, como lhe costumo
chamar, assente no péssimo e desumano hábito do usar e deitar fora o
que quer que seja, logo que se considere a sua utilidade perdida ou que
tenha passado de moda. Que fique pois
bem claro – esta foi, sem qualquer dúvida, a geração de oiro da Saúde na
Região, merecedora de todo o respeito e consideração por parte dos seus
pares, mas também por parte de todos os açorianos.
ROM – Um reconhecimento merecido
e uma cerimónia com momentos comovedores…
EP – A Paula, que nos deu o gosto da
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sua presença nesta viagem, lembra-se
certamente do episódio contado por
um dos Colegas homenageados no
Faial, o Dr. Sebastião Goulart, sobre a
sua viagem, em pleno temporal, para a
Ilha das Flores, em meados dos anos
sessenta, num pequeno barco de ligação inter-ilhas, cujo Comandante, desobedecendo a ordens superiores e
deixando os passageiros em terra, aceitou zarpar daquele porto, para o transportar, com outro Colega, ajudante de
cirurgião, o Dr. Pereira de Freitas, a
fim de aí operarem a esposa de um
oficial daquela que foi a base francesa
de rastreio de mísseis durante muitos
dos anos de guerra fria. Viviam-se
momentos dramáticos nesta Ilha, porque esta jovem francesa, mãe de família, encontrava-se em risco de vida, por
uma apendicite aguda em evolução,
sem a possibilidade de ser operada,
pois o cirurgião da base encontravase ausente, estando cancelados, pelo
mau tempo, os meios aéreos de evacuação. Já um barco patrulha da Armada Portuguesa tinha feito uma tentativa infrutífera para aí levar uma equipa cirúrgica a partir de S. Miguel e da
Terceira.Tinha ainda sido considerado
o lançamento em pára-quedas de médicos militares, impossibilitado pela
imensa força do vento. Ao chegarem
às Flores, como o barco não podia
acostar, pelas enormes vagas e pelo
vento ciclónico, passaram-se para uma
barcaça que os levou até junto ao
molhe, sendo içados para terra por
guindaste. Após a operação, que felizmente decorreu sem incidentes, ainda
ajudaram a um parto complicado que
entretanto se desencadeara, se não
estou em erro, efectuando uma cesariana de urgência. Estabilizadas as doentes, regressaram, ainda em plena
tempestade, num percurso que demoraria cerca de 11 horas de mar revolto, ainda por cima cheios de fome,
porque o cozinheiro tinha ficado em
terra. É um caso exemplar, entre provavelmente muitos outros, dessa época heróica da medicina dos Açores, e
que, infelizmente, ainda está por escrever. Em boa hora foi feita aquela homenagem, pois, com grande desgosto, tive-

mos muito recentemente a notícia do
falecimento do Dr. Sebastião Goulart,
partindo com ele mais uma memória
viva desta fase da medicina dos Açores que a todos honra e engrandece.
Vejo com profundo desgosto e algum
desalento, Paula, como um acto de
coragem e abnegação deste género
contrasta tanto com o miserabilismo
que actualmente se vive nesta sociedade que parece perder o norte. Contrasta chocantemente, por exemplo,
com medidas puramente economicistas e de controlo cego que dia-a-dia
nos envolvem, como a que se verificou recentemente no maior hospital
desta Região, em que o bloco operatório, em vez de evoluir no sentido de
garantir uma equipa completa em presença física, regride em termos de qualidade, em consequência da colocação
de todos os seus elementos em regime de prevenção nas 8 horas nocturnas – será que esta sociedade já não é
capaz de fazer um sacrifício que, neste caso, seria apenas económico, de forma a garantir, por exemplo, uma assistência médica pronta e eficaz no caso
da grande emergência cirúrgica?
ROM – Coragem e abnegação já não
são muito comuns…
EP – Não se espera que se arrisque a
vida como fizeram o Dr. Sebastião
Goulart, o seu Ajudante, e o corajoso
Comandante e Tripulação do barco
“Ponta Delgada”, para salvar “apenas
uma só” vida (empregando os actuais
critérios que, reduzindo cegamente
vidas a números, se utilizam cruamente nas decisões sobre medidas assistenciais). Apenas se pretenderia que,
na priorização dos gastos dos dinheiros públicos (provindos dos nossos
impostos e fruto do nosso trabalho),
não se colocasse em primeira linha a
poupança pela poupança. Choca também porque, quase simultaneamente
com esta medida, o mesmo hospital,
agora EPE, recebe mais um Vogal no
Conselho de Administração, cujo ordenado mensal dava e sobrava para
suportar os custos da presença física
dos elementos que, entretanto, passaram ao regime de prevenção (aliás,
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ilegalmente, pois não foi pedido o seu
acordo). Acontece ainda que, na mesma altura, voltava a dar-se pública divulgação do projecto “Açores – Região Digital”, anunciando com pompa
e circunstância investimentos na ordem dos 4 milhões de euros, os quais
iriam colocar a região na liderança da
informatização global da saúde em
Portugal. Não estou contra qualquer
avanço tecnológico, pelo contrário, no
entanto não posso deixar de reflectir
sobre se uma região que ainda tem
cerca de 40% da população sem acesso a médico de família, com enormes
listas de espera para cirurgias, consultas, exames e meios complementares
de diagnóstico essenciais, se pode dar
ao luxo de disponibilizar 4 milhões de
euros para a informatização do sistema de saúde ou de seja lá o que for.
Olhe, desta forma, está a passar-se às
populações a seguinte mensagem: não
têm consultas, nem cirurgias, nem exames, mas alegrem-se porque têm o
último grito na informatização na saúde. Salta-me à ideia a tão tristemente
célebre frase:“Se não têm pão, comam
brioche” (Maria Antonieta, à multidão
esfaimada pedindo pão junto aos portões do palácio). Acontece ainda que,
como por acaso, nesta mesma altura,
numa deslocação oficial aos Açores, o
Embaixador da Ilha de Malta colocava
muito simpaticamente à disposição
desta região meios de apoio médico
móveis semelhantes aos disponibilizados no Darfur. Sem comentários!
Terá havido pelo menos três distintos
médicos a participarem naquela decisão sobre o Bloco Operatório do Hospital do Divino Espírito Santo – EPE, o
Presidente do Conselho de Administração deste Hospital, Internista, a Directora Clínica e o Director do Bloco
Operatório, ambos Cirurgiões Vasculares. Isto faz-me questionar a mim
próprio: – o que se está passando connosco? O que se passa com todos nós
médicos que aos poucos e poucos vamos assistindo e aceitando, com aparente indiferença, a todo um conjunto
de situações deste género? Está, de
facto, a atingir-se uma altura em que

será necessário dizer – Basta. É preciso parar, reflectir e rever o andamento da saúde e da própria sociedade!
Cada vez mais me apercebo já estar a
ser pisado o risco do que deve considerar-se como o limite do razoável e
do aceitável.
ROM – Como lida com essa realidade
desconcertante que acabou de descrever?
EP – Pessoalmente, tento organizarme para uma mudança de atitude neste sentido, o que, pretendendo fazê-lo
de forma coerente, consequente e eficaz, não se torna nada fácil. Trata-se
de um confronto com princípios,
metodologias e forças, entretanto subrepticiamente estabelecidas, que não
são propriamente aquelas com que
fomos educados, como cidadãos e
como profissionais de saúde, com as
quais não estamos habituados a lidar.
Estamos, passe o enorme exagero de
expressão, perante um problema semelhante ao que o terrorismo coloca
às sociedades aonde se vai infiltrando,
onde passam a coexistir, chocando-se,
duas perspectivas completamente diferentes quanto ao modo de encarar
e de agir face às principais questões
de ordem social. Em resumo, chocamse, neste caso, duas culturas – uma cultura humanista e hipocrática versus
uma cultura materialista e inumana,
quase desumana. O ser humano – sejam o doente agora utente, ou os pro-

fissionais de saúde que ainda teimam
ser gente – deixou de ser considerado enquanto tal, passando a mero peão
de um jogo de xadrez de interesses e
de poderes, que nada têm a ver com o
clássico bem servir o ser humano e a
sua sociedade. Está a esfumar-se a clássica e já quase ultrapassada função
social do estado, disponibilizada através de serviços próprios e bem identificados, sendo progressivamente substituída por uma espécie de EstadoEPE. Só agora começo a entender o
verdadeiro alcance desta situação, ao
tentar analisar o que acontecerá quando o Estado estiver esvaziado do seu
conteúdo. Nessa altura, deparar-nosemos com uma realidade completamente diferente, difícil de conceber,
mas com a qual, à partida, certamente
não poderei concordar, chamem-me
reaccionário, ultrapassado ou o que
quiserem!
Assiste-se ao que me parece ser uma
evolução dialética, em que atingindose um grau quantitativamente significativo de substituição e empresarialização dos habituais serviços estatais,
se assistirá a uma profunda mudança
qualitativa, surgindo inevitavelmente
uma nova ordem social, económica e
política, absolutamente diferente da
que actualmente se vive e que ainda
não será possível avaliar plenamente
quanto às suas características e às suas
consequências.
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ROM – Não estará a exagerar?...
EP – Deixe-me só acabar o raciocínio. Este progressivo processo de
empresarialização do aparelho de Estado, no seu conjunto, quando atingir
um patamar quantitativamente elevado, irá certamente determinar na sociedade uma mudança qualitativa significativa, favorecendo a criação de uma
nova ordem social, política e também
económica – tendencialmente através
de uma aliança estratégica entre empresas estatais (note-se que já não será
Estado) e alta finança e grandes grupos económicos, numa total anulação
das classes médias (é disso claro exemplo a tão evidente e cada vez maior
entrega de sectores e de interesses
importantes da saúde nas mãos das
grandes companhias de seguros e alta
finança, simultaneamente criando-se as
maiores dificuldades à normal actividade, num cerco e sufoco constantes,
de tudo quanto seja iniciativa privada
individual ou colectiva de pequena/
média dimensão, especialmente se envolvendo profissionais de saúde). Continuar-se-á por algum tempo a encenar processos democrático-eleitoralistas, cada vez mais despidos da verdadeira democraticidade, evoluindo-se
para processos cada vez mais controladores e manipuladores dos cidadãos e
da sociedade (não só a nível institucional, como político e mediático, mas
também económico e social), em que
o cidadão comum quando acordar irá
perceber que progressivamente perdeu a capacidade de intervenção, de
participação, de decisão e, finalmente,
de escolha – no que respeita ao passo
seguinte, a história dá-nos muitos e
bons (aliás, péssimos) exemplos.
Quanto à sua questão, se estaria a
exagerar ou não, deixe-me apenas dizer que quem me dera que sim, mas
não estou certo disso!
ROM – Não acha que a democracia
está instalada de pedra e cal, que a Europa é disso garante?
EP – Ainda estamos em fase muito
incipiente deste processo, mas veja, por
favor, o caso Charrua e do Centro de
Saúde no Minho. Dou-lhe ainda dois
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elementos mais genéricos – por exemplo, o processo de avaliação da função
pública – com base num princípio até
interessante e correcto, irá conseguirse colocar na mão das chefias, no mau
sentido do termo, todos os trabalhadores. Outro exemplo, o processo da
qualidade – se conduzido para uma
estandardização e burocratização de
todos os procedimentos de uma instituição, destruir-se-á a criatividade e iniciativa individuais e, como tal, a liberdade de acção e de expressão institucionais. Junto ao processo avaliativo, irá
manietar-se completamente as pessoas.
ROM – Voltemos atrás…
EP – Sim, voltemos ao Dr. Sebastião
Goulart – como sabe, este recebeu
uma Medalha de Honra do Governo
Francês pelo seu corajoso acto. Mas
quanto aos Colegas do Conselho de
Administração do Hospital do Divino
Espírito Santo – Entidade Pública Empresarial, estou certo que não pretenderão habilitar-se a uma medalha de
mérito económico, pelas poupanças
promovidas no seu hospital, pois mais
tarde ou mais cedo irão perceber que
não estão interessados em que tal venha a acontecer por cima de alguns
cadáveres.
Mas perdoe-me este desabafo sobre
o que me vai na alma, deixando, em
consequência disso, transbordar alguns
exageros de sentimento e de expressão. Peço-lhe, pois, que dando-lhes o
devido e natural desconto, me desculpe este grande e atribulado desvio à
conversa.
ROM – De facto gostaria que voltássemos à pergunta anteriormente feita
– passado que foi um ano, há alterações
significativas a registar na Saúde?
EP – Se olharmos para o que se passou neste ano, teremos de considerar
que, no cômputo geral, continua tudo
na mesma, exceptuando o facto de,
após uma difícil e complicada gestação, o “novo já velho de oito anos”
Estatuto do Serviço Regional de Saúde, publicado em Junho de 1999, deu à
luz a Unidade de Saúde da Ilha de S.
Jorge, uma irmãzinha para a que, até à

data, era sua filha única – a Unidade
de Saúde da Ilha do Pico. Apesar desta
não se encontrar de perfeita saúde já
que, ainda antes do fim do mandato, o
seu Conselho de Administração se viu
obrigado a ensaiar uma demissão publicamente anunciada, tudo indicando
que por falta de meios de gestão, especialmente de ordem financeira. Tanto mais quanto se encontrava a braços com uma queixa no Ministério
Público, por parte do Tribunal de Contas, alegadamente por despesas sem
cobertura orçamental.
É certo estarem à frente de ambos os
Conselhos de Administração destas
duas Unidades de Saúde de Ilha, Colegas que merecem toda a confiança
pessoal e profissional. Mas há muito
que foi necessário aprender com a
experiência, grande mestra da vida, que
tal não basta e que as condições actuais da Saúde nos Açores, conseguem,
só por si, instabilizar qualquer instituição de saúde. Especialmente pela
inexistência de uma política regional
de saúde bem definida, estruturada,
coerente e assumida, pela falta de
meios financeiros e técnicos suficientes, pela falta de estudos estatísticos e
económicos correctos que possibilitem a análise do desempenho da Saúde e permitam planear o futuro, e, principalmente, pela enorme falta de recursos humanos que, se por um lado
determinam défices assistenciais, por
outro provocam um significativo estado de cansaço e pressão permanentes a grande parte dos profissionais
aqui exercendo, especialmente nas
Ilhas mais isoladas.
Entretanto, prosseguiu a “novela” das
queixas ao Ministério Público contra
os Conselhos de Administração de inúmeras instituições de Saúde da Região,
por parte do Tribunal de Contas, pela
detecção de importantes despesas sem
a devida cobertura orçamental. Desta
feita, a tutela da Saúde teve de assumir a sua responsabilidade pela suborçamentação crónica do Serviço Regional de Saúde, para, afogando financeiramente as instituições de saúde,
conseguir alguma contenção nas despesas. Escusado será dizer que, neste
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campo, os jornais deram o maior destaque aos gastos em trabalho extraordinário, nunca vindo a tutela a terreiro para defendê-lo como único modo de manter os serviços em funcionamento, no interesse das populações.
Convém-lhe que persista a dúvida sobre os profissionais de saúde que, para
além do esforço acrescido deste trabalho extraordinário, ainda têm de
assumir o ónus da desconfiança pública e da suspeita de saque sobre o erário público. Esta situação poderia classificar-se de puramente folclórica, se
não tivesse a contrapartida grave da
consequente exigência por parte das
populações de um serviço com resposta imediata, independetemente do
problema de saúde, ou
da hora de solicitação,
sempre geradora de
inúmeros conflitos e
queixas contra médicos.
ROM – Há pouco referia o Estatuto do Serviço
Regional de Saúde…
EP – Sim, já que falei
do “novo, já velho de
oito anos” Estatuto do
Serviço Regional de
Saúde, gostaria de abrir
um parêntesis sobre
esta reforma, grande
promessa eleitoral do
actual governo, nas eleições de 1996.
O processo, iniciando-se nesse mesmo ano, com promessas de grande boa
vontade e garantias de imenso diálogo, acabou por se ir enquistando num
documento tão imperfeito quanto
irredutível (mais que a conhecida aldeia gaulesa). O CRAA-OM tentou discuti-lo de forma mais aprofundada, envolvendo-se numa batalha desigual,
com meios desiguais – aos seus pareceres, essencialmente de ordem técnica, contrapuseram-se argumentos
meramente políticos, indo-se ao ponto de acusá-lo de fazer oposição política ao Governo. O Estatuto acabou
sendo aprovado pela Assembleia
Legislativa Regional, contra tudo e contra todos, manietada que foi a oposição, a qual, prestando um mau serviço
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à Região, o viabilizou com a sua abstenção. Infelizmente cumpriu-se a previsão deste Conselho Médico, baseada especialmente no facto de o documento encerrar, à partida, imprecisões
e desequilíbrios que dificultariam
grandemente a sua aplicação – assim,
passados que foram 8 anos, este Estatuto ainda não está minimamente
implementado (apenas se criaram duas
Unidades de Saúde de Ilha, entre as
nove previstas, foi regulamentado o
Conselho Regional de Saúde cujos
membros nunca foram nomeados, nunca reunindo, regulamentou-se o capítulo da Autoridade de Saúde de Ilha,
mas fizeram-se apenas duas nomeações das nove previstas).

Por este facto, vive-se na Saúde dos
Açores uma peculiar situação de vazio legislativo e regulamentar – o anterior estatuto foi revogado com a
aprovação do “novo”, o qual, por sua
vez, praticamente não foi aplicado. Para
além de não terem sido criadas as
outras USI, nem nomeadas as restantes Autoridades de Saúde de Ilha, nem
reunido o Conselho Regional de Saúde, não foi regulamentada a Inspecção
Regional de Saúde, nem se concretizaram importantes medidas aí previstas, tais como as convenções, contratualização com privados, exercício de
actividade privada em instituições públicas, gestão por objectivos, financiamento por contratos-programa,
dinamização de diversas comissões
regionais de apoio à saúde, etc.. Tudo

parou no tempo desde há oito anos,
tudo indicando que assim continuará
por tempo indeterminado.
ROM – Mas, permita-me interromper,
como é possível tal situação?
EP – É tão possível quanto recentemente, para a aprovação, em Dezembro passado, da passagem dos 3 Hospitais da Região a Hospitais EPE, outra
das novidades deste ano, sendo indispensável alterar o já referido Estatuto
que incluía os Hospitais numa estrutura orgânica conjunta com os Centros de Saúde, a denominada Unidade
de Saúde de Ilha, se fez tábua rasa de
todos os argumentos e princípios que
fundamentaram aquele modelo e, sem
pré-aviso ou prévia explicação, retiraram-se os
Hospitais das ditas Unidades de Saúde de Ilha
que, mantendo o nome,
serão apenas Unidades
de Centros de Saúde de
Ilha. Demonstra-se assim a pouca convicção e
importância dada a esta
pseudo-reforma da Saúde. Faz alguma confusão
ter-se promovido esta
alteração ao Estatuto
Fantasma, aprovada por
unanimidade em Assembleia Legislativa Regional,
(o que também é espantoso, onde está
a oposição?), sem se aproveitar a oportunidade para o corrigir, reformular e
operacionalizar. Nem sequer, já que foi
necessário retirá-lo da prateleira e limpar-lhe o pó, se tentou dar andamento um pouco que fosse àquilo que aí
foi previsto e que, sendo lei, deveria
ser cumprido. Algum dia o será, quiçá?
Assim, Saúde dos Açores continua bloqueada e não será a passagem dos
Hospitais a EPE que irá modificar grandemente esta situação. Sendo tantas
as deficiências assistenciais e não se
perspectivando medidas concretas para a sua resolução, havendo no Serviço Regional de Saúde graves dificuldades de ordem financeira, poder-se-ia
recorrer à iniciativa privada que, técnica e financeiramente teria capacida-
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de de, em parceria, em complementaridade, ou até por si só, colmatar muitas destas deficiências.
Só que não se encontra abertura neste sentido por parte da tutela, mantendo-se o mau exemplo do passado,
em que se registaram atitudes de bloqueio e franca concorrência desleal.
Predomina, por isso, insegurança e desconfiança por parte do sector privado, inibindo todo o potencial existente para resolver muitos dos défices
assistenciais existentes.
Já não se poderá dizer o mesmo no
que respeita ao relacionamento do
Serviço Regional de Saúde com a alta
finança ligada à Saúde. Se não são visíveis quaisquer facilidades para com o
sector privado, em contrapartida, foi
recentemente adjudicado, em parceria entre o Serviço Regional de Saúde
e o BES, o planeamento, projecto e
construção do novo Hospital de Angra de Heroísmo, ao que muito provavelmente se seguirá um contrato de
exploração.
ROM – Mas afinal o que fazem e o que
dizem os partidos da oposição, sobre tudo
isto?
EP – A OM não tem de se imiscuir na
política partidária, mas um episódio
recente poderá facilmente responder
a esta questão. Uma conversa que consideraria de deliciosa, na sua ingénua
honestidade, não fora o facto de representar o que representa: numa cerimónia pública para a qual a OM foi
convidada, um dirigente partidário e
deputado à Assembleia Legislativa Regional, após uma conversa informal
sobre a situação da saúde na Região,
assumiu o desconhecimento sobre o
que se passava no sector, manifestando o empenho de que o seu partido
pudesse discutir mais aprofundadamente estas questões com a OM,
para melhor perceber a realidade da
Saúde na Região. Seria uma posição

muito aceitável e interessante se, um
mês antes, o mesmo deputado, junto
com todo o seu grupo parlamentar,
não tivesse aprovado, obviamente que
assinando de cruz, as alterações ao
Estatuto acima referidas, bem como a
passagem dos 3 hospitais regionais a
EPE. Nessa altura não se preocuparam
em ouvir previamente a Ordem dos
Médicos. Escusado será dizer que, para
além de visitas protocolares em períodos eleitorais, pouco mais há em termos de contactos entre partidos e
OM.
ROM – Mas ainda quanto ao referido
Estatuto, não estaria a Região a necessitar de uma reforma na Saúde?
EP – Sem dúvida que sim, a Saúde na
Região evoluiu muito rapidamente a
partir de meados dos anos oitenta e
princípios de noventa, por arrasto do
Serviço Nacional de Saúde, pelas necessidades e solicitações das populações, mas essencialmente pela dinâmica de crescimento criada por alguns
Médicos, verdadeiros líderes da modernização da Saúde nos Açores, que
perceberam ser imperioso para os
Açores acompanhar a evolução da
medicina nacional. No entanto, nunca
houve uma adaptação e um ajuste político, económico e financeiro, a este
crescimento exponencial, muitas vezes
desequilibrado, provindo de dentro do
próprio sistema. Acumularam-se inúmeros problemas, constrangimentos e
dificuldades, quase todos passando pela
falta de apoio financeiro e pela inexistência de uma política de Saúde definida correcta, concertada e coerente
que pudesse dar suporte e continuidade a estas alterações, verdadeiras reformas da Saúde. Acredito que muitos
profissionais de Saúde, já descrentes
da capacidade do governo anterior,
mesmo contra a sua filiação ou simpatia partidárias, terão ajudado a que, nas
eleições de 1996, ganhasse o actual

partido no governo que, em campanha, evidenciou vontade expressa de
avançar rapidamente com reformas
profundas na saúde.
ROM – Reformas que não aconteceram…
EP – Foi uma esperança de pouca
dura. Rapidamente foi perceptível que
a principal estratégia política na Saúde
do novo Governo iria passar pela desastrosa ideia de tentar reduzir despesas no Serviço Regional de Saúde (SRS),
à custa da redução nas horas extraordinárias e horários acrescidos, que, sem
qualquer análise prévia, foram considerados como excessivos, numa clara
desconfiança e desrespeito pelos profissionais que apenas faziam as horas
que lhes eram superiormente determinadas e recebiam o respectivo pagamento de acordo com a lei. Num serviço de saúde, com tantas carências em
recursos humanos, foi um gravíssimo
erro evidenciar esta como sendo a
principal medida a tomar, chegando a
fazer-se alguma campanha mediática
neste sentido, deixando os profissionais de saúde numa delicada posição
face à opinião pública (claro que os
médicos estiveram no pelotão da frente). Foi desastroso porque, destapando esta caixa de pandora, como não
podia deixar de ser, todas as tentativas de contenção de despesas, não só
saíram goradas, como acabaram por
resultar num significativo aumento da
mesma. Foi desastroso porque deixou
instalado o desagrado e a desconfiança daqueles que deveriam ter sido considerados pelo Governo como os seus
melhores aliados nesta área – os profissionais de saúde. Gerou-se assim,
nesta altura, a primeira grande debandada para reformas antecipadas, resultando numa ainda maior carência de
recursos humanos, aumentando consequentemente a necessidade do recurso ao trabalho extraordinário que se
pretendia combater.

É preciso parar, reflectir e rever o andamento da saúde e da própria
sociedade!
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ROM – Mas as medidas de contenção
de despesas não se ficaram por aí…
EP – De facto, não contentes com isso,
em vez de fazerem o levantamento da
situação, de analisarem as necessidades em saúde da região e as necessidades das diversas instituições de saúde, de estudarem ponderadamente as
possíveis soluções de reorganização do
sector, de encaminharem reforços financeiros para colmatar carências de
muitos anos, investindo nas deficiências mais graves, resolveram avançar,
cortando a direito, com soluções de
reajustamento superestrutural, sempre
na mira da diminuição de despesas. Foi
nesta perspectiva que foi criada a Unidade de Saúde de Ilha. Seria interessante analisar, por exemplo, as contas
da Unidade de Saúde da Ilha do Pico,
para se poder concluir se a poupança
então anunciada foi conseguida, não estando em causa o correcto princípio
de um planeamento e gestão da saúde
numa perspectiva unitária de ilha.
Não pense que me dá algum prazer
assinalar estes diversos e sucessivos
fracassos da política regional de Saúde, pelo contrário. Esta Direcção do
Conselho da RAA-OM sempre teve o
propósito de intervir o mais construtivamente possível na política de saúde e nas que foram as medidas governamentais nesta área. Perderam-se
muitas noites a estudar documentos,
a discutir soluções, a organizar pareceres, fizeram-se muitas deslocações
inter-ilhas e ao continente para discutir os assuntos com os Colegas e as
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com as direcções nacionais. É imensamente frustrante ver tudo correr mal,
sentir a Saúde a afundar-se cada vez
mais, verificar o aumento do desagrado e do cansaço entre os Colegas, assistir cada vez mais a conflitos desnecessários gerados pela adversidade,
sentir, por parte do Governo, do próprio Presidente, um constante sentimento de desconfiança e crítica para
com os médicos. Custa ver as posições deste Conselho e dos médicos
sempre deturpadas, numa constante
perspectivação classista e corporativista dos mesmos, assim como custa assistir à sempre mesquinha e apreciação da actividade médica privada, ainda por cima quando esta, especialmente nos concelhos mais populosos, é o
único garante para muitos a uma assistência médica condigna e eficaz, evitando roturas ou falhas assistenciais.
Foram mais que muitas as tentativas
goradas de chegar ao diálogo com a
tutela. Fez-se recentemente, um levantamento dos principais pareceres, análises e propostas entregues pela OM
ao Governo, analisando o seu resultado – nenhum foi tido em conta. O pior
foi verificar que, na maior parte das
vezes, a razão estava do nosso lado e
que as soluções teimosamente seguidas pelo Governo tinham resultado em
prejuízo para a Saúde – para os profissionais de saúde, doentes e cidadãos
contribuintes. Quantas vezes desejei
estar enganado e ter de reconhecer
como melhores as soluções governamentais.

ROM – Que entende que se deva fazer,
agora, quanto ao Estatuto?
EP – Lembro que quando o Estatuto
foi aprovado, em Junho de 1999, a posição que este Conselho Médico tomou foi a de que, aprovado em
Assembleia Legislativa Regional e publicado em Diário Oficial da RAA, tomara força de lei e, como tal, teria de
ser respeitado e cumprido. Mantendo
a discordância sobre o seu conteúdo,
a OM disponibilizou-se para, no decurso da sua regulamentação, ajudar a
encontrar soluções que pudessem
corrigir os desequilíbrios e incorrecções aí existentes.
Por outro lado há mais saúde para
além do Estatuto, estando ainda por
regulamentar diversos sectores importantes. Em Outubro de 2005 o Secretário Regional dos Assuntos Sociais entendeu, e muito bem, transpor para a
Região a regulamentação datada de
1999 das Unidades Privadas de Medicina Física e de Reabilitação, Laboratórios de Patologia Clínica, Laboratórios de Anatomia Patologia, Consultórios de Estomatologia e Medicina
Dentária, e Laboratórios de Radiologia. Este Conselho deu o seu parecer
em Dezembro de 2005. Gostaria que
soubesse que esta legislação não está
ainda publicada, passados que foram 2
anos, continuando o vazio legislativo
nestas importantes matérias.
Penso, assim, que será necessário, começando por uma ponta, operacionalizar e corrigir o Estatuto, implementálo, regulamentar as matérias em falta
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mais importantes, apoiar os actuais
Hospitais EPE que só passados seis
meses tiveram nomeados os seus Conselhos de Administração e Directores
de Serviço, acelerar a criação dos seus
regulamentos internos com a respectiva departamentação, avançar com os
contratos-programa e com a seu financiamento, começar a suprir os
défices assistenciais e a investir nos
sectores em crise. Dar rapidamente
às populações acesso a Médicos de
Famíla.
ROM – Voltemos ao que aconteceu na
Saúde na RAA, neste ano que mais se
passou?
EP – Para além da empresarialização
dos 3 hospitais da região, solução para
a qual olho com a maior reserva, pois
me parece que a evolução natural desta medida é a de fazer com que os
hospitais passem a ter como objectivo principal apenas o cumprimento dos
contratos-programa, os quais serão
certamente cada vez mais cerceados,
na sua negociação, pela entidade
financiadora – o governo – há a salientar que, no seguimento do processo de acreditação pelo King’s Fund, no
HDES, e aparentemente por imposição desta entidade, surgiu a criação adhoc de uma grelha de classificação médica, conforme, segundo consta, também foi feito no Hospital de Matosinhos, de Torres Vedras e noutros que
não me recordo. Pessoalmente, não me
choca ser posto à prova e avaliado,
quando necessário, só que entendo
que este aspecto não deve ser tomado de ânimo leve, nem tratado como
mais uma simples formalidade a cumprir. Deverá analisar-se as razões desta medida, bem como a sua verdadeira necessidade e oportunidade, deverá seguidamente avaliar-se o modo
como deve ser efectivada, definindose os parâmetros a serem avaliados e
a quem compete o processo de avaliação, seguindo-se os subsequentes
procedimentos. É inadmissível que,
apenas para se cumprir uma formalidade, estabelecida ao sabor de quem
a inventou, se tenha de preencher um
qualquer papel, de qualquer forma,

para qualquer efeito desconhecido, tão
somente porque alguém o entendeu
necessário e indispensável para a acreditação de um hospital. Isto obviamente não é qualidade, venha ela do King’s
Fund, do IPQ/IQS ou de quem quer
que seja. Obviamente que, em nome
da mesma qualidade, não nos devemos
deixar levar ao sabor destas ondas de
mediocridade que cada vez mais nos
vêm chegando de todo o lado. É portanto um assunto que temos pendente para melhor resolução.
Aliás, deixe-me dizer que avançar com
um processo deste tipo deve ser feito
com alguma reflexão e estudo, não
esquecendo o momento apropriado e
os respectivos custo e oportunidade.
É conhecido o contra-argumento do
custo da não qualidade, de qualquer
forma, como em tudo, há que saber
fazer opções sobre o que possa ser
mais importante e necessário. A qualquer profissional consciente, custa sentir e comprovar as marcadas dificuldades existentes para a aquisição de
bens e equipamentos ou serviços indispensáveis à melhor assistência aos
seus doentes, contrastando com a imensa facilidade com que se assumem
despesas de outro tipo, em se incluem, por exemplo, os processos de qualidade e acreditação.
ROM – Recentemente, o Secretário Regional dos Assuntos Sociais levantou suspeitas sobre alguns
médicos…
EP – Sim, aconteceu que, sem
qualquer tipo de aviso prévio, Sua Ex.a o Secretário Regional dos Assuntos Sociais
veio a público, em Março
passado, em conferência de
imprensa, declarar a sua intenção de participar ao Ministério Público de 16 Médicos prescritores de
Subutex nas três principais
ilhas dos Açores, por considerar haver prescrição excessiva e suspeita de eventual envolvimento no tráfego ilegal deste medicamento que, como se sabe, é um

estupefaciente utilizado na substituição da heroína, em toxicodependentes
que pretendam abandoná-la, evitando
a respectiva síndrome de privação. Estas notícias foram largamente difundidas a nível nacional, o que talvez se
enquadre na sua vontade de promover a Região.Apontou como razão desta decisão o facto de estarem a surgir
grandes quantidades deste medicamento no mercado negro. Não podendo deixar de classificar, com todo o
respeito que Sua Ex.a merece, esta declaração como um verdadeiro disparate, não se pode também deixar de
considerar esta como uma atitude de
perfeita, gratuita e, concedendo-lhe o
benefício da dúvida, provavelmente impensada afronta aos médicos aí visados, que não sendo nomeados são facilmente referenciáveis, dado a pequenez do nosso meio. É por isso exigível
que Sua Ex.a o Secretário Regional dos
Assuntos Sociais venha apresentar uma
explicação e uma reparação pública
deste passo mal dado. Da análise mais
detalhada da situação, pôde ainda verificar-se o descontrolo existente na
Região, no combate à droga e no apoio
ao toxicodependente que
queira tratar-se, cuja competência cabe integralmente à
tutela da Saúde, sendo por
isso, igualmente exigível que
Sua Ex.a o Secretário Regional dos Assuntos Sociais,
em vez de perder tempo
com conferências
de im-
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prensa acusadoras e desestabilizadoras
de um processo tão complexo e sensível quanto importante como é a assistência médica nesta área, ou na elaboração de queixas inconsequentes de
Médicos no Ministério Público, promova rapidamente um plano regional integrado e funcional, com capacidade
de resposta compatível com a extensão e a gravidade da aflitiva situação
que actualmente se vive na área da
toxicodependência neste arquipélago.
Outras situações graves também agora identificadas serão tratadas directamente com Sua Ex.a o SRAS, esperando-se que tenha o bom senso de
as resolver da forma adequada.A consciência da complexidade desta matéria e da gravidade do problema da
toxicodependência na região, sobrelevam aquela atitude, pelo que este Conselho Médico dos Açores coloca-se,
apesar de tudo, ao dispor de Sua Ex.a
para colaborar numa estratégia alargada de controle deste flagelo.
ROM – Mais algum problema em relação aos Açores que o preocupe?
EP – Há a questão da formação médica, em especial do Internato Médico.
Felizmente, a nova legislação sobre o
Internato Médico contemplou a inclusão de membros nomeados pela Ordem dos Médicos nos principais órgãos (CNIM e, no nosso caso, CRIMA).
Não posso deixar de felicitar a oportunidade e a perspicácia dos nossos
dirigentes, especialmente do Dr. Pedro
Nunes, pelo que conseguiram. Esta
questão apresenta a maior importância para os Açores, na medida em que
só através da formação local de especialistas poderemos garantir o crescimento e especialmente a renovação
dos nossos quadros médicos, nesta
Região tão carenciada em especialistas de todas as áreas. Com a nova legislação, os Açores perderam a maior
parte das suas idoneidades formativas.
Por isso, é preocupação deste Conselho Médico promover a máxima
rentabilização das idoneidades e capacidades formativas, sempre no respeito pelo maior rigor, de modo a poderem promover-se estágios parcelares,
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assim como planos de formação em
complementaridade com outros Serviços e Hospitais.Tem-se, por isso, tentado tudo, com o excelente apoio do
Bastonário e da Presidente do Conselho Regional do Sul, para promover
esta ideia junto dos Colégios, que estou certo compreenderão e colaborarão na resolução deste problema, de
que aliás já temos tido sinais positivos

disso. Por outro lado, deve perceberse que é muito importante, a um Interno que queira trabalhar nos Açores, conhecer a instituição e o Serviço
onde futuramente pretende trabalhar,
podendo orientar a sua formação no
continente de modo a colmatar falhas
pré-existentes. Não esquecendo ainda o facto de que a presença de Internos num Serviço e num estabelecimento de saúde é sempre um factor de
dinamização dos mesmos. Se não conseguirmos dar uma boa resposta a esta
questão, iremos assistir à desertificação
Médica dos Açores, bem como ao desaparecimento progressivo de diversas
especialidades.
Outro assunto recente e que não pode
deixar de se referir é a inconcebível e
injusta cilada que o Governo Regional
criou aos funcionários públicos, ao
aplicar à região, sem mais ter nem pôr,

a legislação nacional sobre os atestados médicos. Com cerca de 40% de
pessoas sem médico de família, em que
os funcionários médios são os que
menos recorrem a estes, sabendo ainda que quem tem médico de família
tem também, quase sempre, direito a
lista de espera para consulta, como pode pensar-se que, em cinco dias, poderá ser conseguido um atestado no
Serviço Regional de Saúde, sabendo
que a ADSE não estabeleceu, a nível
regional, nenhum contrato com médicos privados? Acrescente-se ainda que,
desta forma, o Governo Regional está
a proceder a uma discriminação absurda, já que na região, desde há vários anos, e muito bem, ao contrário do
continente, os beneficiários de regime
geral podem obter a respectiva baixa
médica nos estabelecimentos de saúde privados. Naturalmente, deste modo, mais uma vez haverá imensa pressão para o que chamo de candonga na
saúde, mais uma vez promovida pelo
próprio Governo, que, mesmo assim,
está sempre pronto a clamar contra
aquela que chama de promiscuidade
público-privada.
ROM – Mas perante o quadro que traçou, em que é explícita a crítica ao governo e até a alguns colegas seus com
responsabilidades na saúde, o que acha
que se pode fazer?
EP – Quero, em primeiro lugar, afirmar que sendo, desde há doze anos,
responsável por este Conselho Médico do Açores, também errei, não fiz o
que devia, falhei estratégias, não estive
presente onde fiz falta, deixei passar
questões importantes, ou dei demasiada realce a pormenores. Só que não
me compete, batendo no peito em
acto de contrição e comiseração pessoal, desfiar os meus erros e falhas, até
porque, também neste aspecto, não se
deve ser juiz em causa própria. O meu
nome é Eduardo Pacheco e aqui estou para responder às críticas que me
quiserem fazer, para expor e fundamentar os meus pontos de vista, para
obviamente esclarecer as minhas palavras, os meus actos e as minhas omissões, corrigir os meus erros, reparar
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as minhas faltas e assumir as minhas
responsabilidades, pronto a responder
por elas, se necessário for.
Deixe-me, ainda, reforçar apenas o
seguinte: a minha maneira de ver as
coisas é, como acima afirmei, fundamentalmente humanista. Por outro lado nego-me a ser maniqueísta e muito menos iconoclasta. Acredito nas
pessoas e sei que todas elas têm sempre algo de bom e algo de mau (chamemos-lhe assim). Hoje tomam uma
atitude correcta e amanhã cometem
um erro crasso. Não devemos esquecer, como médicos, que tanto podemos salvar uma vida, como falhar um
diagnóstico. Para quê, portanto, entrar
num jogo de cadeiras em que um fica
sempre de fora, como se fazia num dos
jogos da minha infância.
Importa ainda, nesta matéria, perder
alguma vaidade e orgulho pessoais e
perceber que não somos mais que um
entre tantos, membros de uma sociedade que já evoluía antes de sermos
gente e não vai parar quando o deixarmos de ser.
Neste sentido, não adianta tirar alguém
para colocar outro igual – é isso que
tem sido sucessivamente feito na Saúde, sendo esta pasta a que mais
rotatividade tem apresentado. Passaram por lá professores universitários,
médicos (3), juristas. Todos foram genericamente iguais no seu desempenho – um perfeito desastre!
O que falta na Saúde dos Açores (e se
calhar noutras áreas também), não é
mudar pessoas, mas mudar mentalidades, condutas e práticas. É indispensável recuperar o diálogo (que nunca
chegou a haver) e compreender que a
saúde, esta em especial, é um campo
onde tudo se faz essencialmente por
pessoas, com pessoas e para pessoas,
refiro-me obviamente a pessoas humanas, pois há quem as tente transformar em peões de xadrez, com tudo
o que têm de bom, mas também de
complicado. É indispensável conceber
estratégias e planos de acção correc-

tos, é preciso criar metodologias eficazes de actuação, é preciso ter uma
prática de trabalho efectivo e eficaz,
congregando o maior número de colaboradores e motivando os participantes num objectivo comum e bem
definido.
ROM – Quanto ao governo…
EP – A nível do governo, tem definitivamente de se saber passar da política para a governação, o que nem sempre é fácil (é muito mais fácil fazer
política). Nos Açores continua a fazerse muita política, mas governa-se muito pouco e muito mal, pelo menos na
área da saúde, pelo que é preciso inverter-lhe os pólos.
Seria igualmente indispensável que o
Governo Regional dos Açores, assumido pelo seu Presidente, eleja a Saúde como uma prioridade absoluta regional, merecendo o máximo empenho de todos, a todos os níveis. De
outra forma iremos somar desastres
sobre desastres, continuando a “triturar” politicamente pessoas de boa
vontade e de conhecida competência.
Finalmente, seria indispensável reintroduzir critérios de competência nas
nomeações dos cargos directivos das
instituições que são essencialmente de
ordem técnica e nunca política, não se
permitindo que a política, especialmente a política partidária, aí continue a
dar entrada de forma tão desbragada
e aberrante. De uma vez para sempre,
entenda-se que não faz qualquer sentido nomear elementos da confiança
política para cargos técnicos, como não
faz sentido que técnicos ocupem cargos políticos.
A Região tem gasto milhares de euros
(não há informação precisa sobre isso)
com pareceres e estudos de diversa
ordem – lembro-me de um estudo
sobre Urgências, que felizmente não
teve o desenlace de estudo semelhante (inclusivamente na sua autoria) recentemente feito no Continente. Um
estudo sobre o financiamento da Saú-

de encomendado pela ALR que, promovendo alguma discussão se esgotou
nela. Auditorias aos três hospitais da
RAA de que se perdeu o rasto. Estudo encomendado a empresa espanhola
sobre um Plano para a Saúde de que
subitamente se deixou de ouvir. Para
não falar de uma série de assessorias
contratadas pela tutela e por instituições de saúde, cujos custos e identidades são tão desconhecidos quanto
os resultados concretos e palpáveis do
seu trabalho. Tudo será de valorizar,
mas o que mais interessa não tem sido
feito – é aos açorianos que compete
governar os Açores, o que naturalmente deverá incluir a Saúde.
ROM – Que mais gostaria de acrescentar, já que esta entrevista vai longa?
EP – Tudo o que ainda ficou por dizer,
que não será pouco, por isso fico por
aqui. Deixe-me ainda dizer que embora falando aqui em nome próprio, o
Conselho Médico dos Açores a que
pertenço sempre tem funcionado em
equipa, à qual não posso deixar de
agradecer todo o apoio neste trabalho conjunto. Quero ainda deixar uma
nota de agradecimento, apreço e consideração pelo nosso Bastonário e pela
nossa Presidente e restante Direcção
pelo apoio incondicional que sempre
me concederam, assim como o interesse sempre demonstrado pelos Açores. Começámos há doze anos, talvez
com um propósito de arrostar contra
gigantes que foram moinhos de vento,
acabámos por embater num muro, sem
razão de existir, que torna inacessível
o diálogo e tudo o que de bom e válido se pode construir a partir dele. Um
conhecido e célebre muro, bem mais
invulnerável e intransponível, caiu de
um dia para o outro e de um modo
tão inesperado, assim como num tempo tão improvável, que nos deixa alguma esperança de que o mesmo possa acontecer por aqui. De qualquer forma, será certamente para a próxima
Direcção do CRAA-OM.

Nos Açores continua a fazer-se muita política, mas governa-se muito
pouco e muito mal, pelo menos na área da saúde
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O acesso ao SNS tem que
ser generalizado, é uma
questão de cidadania
Rui Metelo Branco é o único oftalmologista do Hospital Distrital de Faro e foi um
dos muitos médicos que participou com diversas intervenções nos debates do III
Congresso de Medicina doAlgarve.Defensor acérrimo do Serviço Nacional de Saúde,
falou-nos da falta de incentivos, de más políticas de distribuição

geo-

gráfica dos médicos e de uma generalizada falta de

especialistas.

Uma entrevista que demonstra algum desencanto

mas tam-

bém a ‘teimosia’ de quem defende que o direito à

saúde tem

que ser efectivo para todos, nomeadamente para

os mais des-

favorecidos.
Revista da Ordem dos Médicos
– Por que razão se fixou no Algarve?
Rui Metelo Branco – Não sendo
desta região, acabei por vir trabalhar
para o Algarve por razões circunstanciais: fiz o serviço médico à periferia
cá e houve alguma influência familiar
no sentido de me fixar nesta zona.
Quando penso na razão pela qual fui
ficando por cá, mesmo quando sou o
único oftalmologista do serviço, faço
um exercício de imaginação: se eu tivesse um acidente aonde recorreria?
Recorreria ao hospital público, naturalmente. Sou, por princípio, um defensor acérrimo do Serviço Nacional
de Saúde. Um serviço que tem que
estar disponível para todas as pessoas, com particular importância no que
se refere às pessoas mais desfavorecidas.
É uma questão de cidadania. O acesso
ao SNS tem que ser generalizado.
ROM – Por que razão os médicos abandonam o serviço público?
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RMB – Penso que é porque não
há uma política de gestão de recursos humanos adequada
à realidade. Existem
novas dinâmicas e factores de concorrência quanto aos recursos humanos que
deviam ser tidos em
conta na formulação
das políticas. O Estado não procura
criar incentivos ou
razões de motivação para os
médicos ficarem
ligados ao SNS.
ROM – Considera então que é um
problema político?
RMB – Sim. Mais
de setenta por cento dos oftalmologistas tem uma idade

Rui Metelo Branco
Oftalmologista
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superior a 45 anos. Os profissionais
estão a envelhecer e há uma falta generalizada de especialistas. Não existe
capacidade política para uma distribuição geográfica adequada dos médicos.
Quando se fala em regulamentação da
rede de referenciação e se aceita que
o adequado é existir um oftalmologista por cada 20.000 habitantes – índices aceites internacionalmente – isso
quer dizer que, só no Hospital de Faro,
deveriam trabalhar 10 especialistas.
Este ratio é aceite mas não é aplicado…
É um equívoco da racionalidade política… Num mundo que está cada vez mais
competitivo, qual a planificação de recursos humanos que é feita? Que medidas são tomadas e que incentivos são
criados pela tutela de forma a atrair os
oftalmologistas para o SNS?
ROM – A falta de incentivos é a principal razão da desmotivação dos profissionais?
RMB – Não é a única razão. Para agravar esta situação, um profissional sente necessariamente uma insatisfação
tecnológica: as instituições privadas são
dotadas dos melhores e mais modernos equipamentos ao contrário dos
hospitais públicos.

É necessário existir competência estratégica na formulação do plano de
saúde oftalmológica; é essencial que
haja competência táctica ao planear
a capacidade de resposta de um serviço às necessidades detectadas; é
primordial que exista competência
interpessoal, isto é, equipas que respondam à diversidade de patologias
possíveis.
ROM – Que análise faz do III Congres-

so de Medicina do Algarve?
RMB – O Congresso de Medicina do
Algarve teve um papel muito importante ao pôr em confronto a posição
técnica com a posição política, confronto que foi patente em muitas das intervenções. Gostei de ouvir discutir
algo tão relevante como a formação e
enalteço o facto de termos assistido a
debates de problemas com especial
enfoque nas especificidades da região
algarvia.
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Formação Médica
e Perspectivas de
Futuro
No último dia de trabalhos do Congresso de Medicina do Algarve realizaramse debates sobre formação, temática moderada por Luís Filipe Gomes, director
do CS de Monchique, e perspectivas para o futuro, mesa que contou com a
participação de Pedro Nunes, presidente da Ordem dos Médicos, Isabel
Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul, e Martins dos Santos,
presidente do Conselho Distrital do Algarve.
A formação…

Luís Filipe Gomes, moderador da mesa
sobre formação, fez o enquadramento
da temática

A actuação do Coro de Silves foi a surpresa do encerramento do Congresso
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Na mesa sobre formação, moderada
por Luís Filipe Gomes, Adriano Pimpão, ex-reitor da Universidade do
Algarve, foi o primeiro interveniente
e fez uma breve resenha dos cursos e
áreas de investigação acreditados e financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Adriano Pimpão referiu ainda o Projecto Medicina no âmbito do qual se pretende formar médicos com «forte componente em
Medicina Geral e Familiar». Esta ideia
foi contestada por elementos da assistência, nomeadamente, João de
Deus, do CRS que indagou: «como é

que se faz um curso de medicina ‘virado’ para a MGF?».Vários médicos presentes interpelaram igualmente
Adriano Pimpão levantando dúvidas
quanto à exequibilidade e eficácia prática de uma pós-graduação numa faculdade de medicina para pessoas formadas noutras áreas, outra das referências feitas pelo orador durante a
sua intervenção, e sobre a qualidade
de um curso em que «a partir das cadeiras básicas se passe imediatamente
para MGF». O ex-reitor da UA salientou que «a qualidade do curso é uma
questão central; a avaliação é feita por
uma comissão nomeada expressamente para esse efeito». «As dúvidas fa-
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Adriano Pimpão, ex-reitor da
Universidade do Algarve

zem sentido pois não é um curso tradicional. Mas existe em várias universidades de países onde nem sequer
está instituído o Processo de Bolonha,
como sejam os EUA e o Canadá»,
acrescentou, sublinhando que a Universidade irá promover o debate com
os médicos quanto ao curso em questão. Horácio Guerreiro, chefe de serviço no Hospital Distrital de Faro, também interveio neste debate denotando alguma apreensão quanto à qualidade do ensino a ser praticado.
Helena Boavida, directora do internato de MGF, falou da gestão em cuidados de saúde primários, das competências nucleares do médico de família e realçou a qualidade do manual de
formação: «o manual de formação em
MGF tem 20 anos, 20 anos de melhoramentos. O manual tem evoluído e é
um documento de referência para os
nossos internos».A região algarvia tem
vagas de capacidade formativa não preenchidas. Em 11 anos, 36 internos concluíram o internato. Trinta e um deles
exercem no Algarve, em Centros de
Saúde; Um está no Algarve mas não em
CS e apenas quatro mudaram de região. A directora do internato traçou o
que definiu como sendo o perfil de
competências do orientador de forma-

Helena Boavida, directora
do internato de MGF

ção: um médico com grau de especialista, pelo menos três anos de actividade como especialista, inscrição no Colégio da Especialidade, etc.; além dos
requisitos citados, referiu os atributos
considerados necessários: responsabilidade profissional, capacidade de análise e crítica, capacidade de comunicação, competências pedagógicas…
Daniel Cartucho, director do internato do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, referiu um inquérito com
três anos através do qual «se tornou
evidente que o grande activo do sistema de saúde é a competência médica». Tal competência é atribuída pelo
orador à qualidade da formação e mais
especificamente ao ano comum. Referindo que, neste momento, existem
cerca de 40 internos, mas que no
Algarve se sentem dificuldades na fixação dos recém-especializados,
Daniel Cartucho realçou que «aqui é
possível fazer uma medicina humana e culta, apesar de todas as dificuldades».

Daniel Cartucho, director
do internato do CHBA

viços prestados foram os temas centrais da intervenção de Martins dos
Santos. Enquadrando o momento actual – «desarticulação do Serviço Nacional de Saúde com redução da capacidade instalada, o que se traduz em
encerramentos sistemáticos de urgências, maternidades, etc.» – Martins dos
Santos questionou como se poderá
procurar fazer uma medicina de proximidade se as medidas da tutela parecem consubstanciar políticas de afastamento. Apesar de o momento actual não ser animador, Martins dos Santos deixou uma mensagem de esperança quanto às perspectivas para o
futuro: «quando houver o próximo
Congresso de Medicina do Algarve, esperemos que já seja realidade o Hospital Central e a aposta na medicina
privada/convencionada e que a rede de
cuidados continuados seja efectiva».
Para terminar, o dirigente da distrital

…E o futuro
O aumento populacional, as crescentes exigências em termos de recursos humanos e qualidade dos ser-
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III Congresso de Medicina do Algarve

do Algarve da OM, defendeu «uma política centrada no cidadão e não na redução de custos na saúde».
Isabel Caixeiro começou a sua intervenção referindo as ameaças actuais,
nomeadamente questões relativas à
violência contra os profissionais de
saúde, o envelhecimento dos profissionais, a necessidade de encontrar
mecanismos/programas de apoio a
médicos doentes e prevenção do burn
out. Em seguida, centrando-se nos desafios, citou a mobilidade dos profissionais – que pode apresentar como
vantagem o contacto com novas culturas e a aprendizagem de conhecimentos úteis – e a necessidade de criar incentivos para a fixação de médicos em regiões como o Algarve. A articulação entre centros de saúde, hospitais e cuidados continuados é outro
dos grandes desafios referidos por Isabel Caixeiro. «Este é um desafio a nível nacional: temos que destruir barreiras entre estes níveis de cuidados,
nomeadamente no que se refere à
comunicação entre os profissionais».
Tecnologias de informação na saúde,
reestruturação das carreiras médicas
e reforma dos cuidados de saúde primários foram alguns dos temas finais
abordados pela presidente do CRS.
Tanto os avanços da ciência como a
própria evolução social implicam, como
referiu Pedro Nunes, um desafio ao
‘médico de amanhã’. «Em 2003 a OMS
chamou à atenção para a importância
da saúde como uma área de investimento em que os médicos são peça
fundamental», explicitou. Sobre as
perspectivas de futuro, Pedro Nunes
questionou-se se a medicina deixará
de ser o «assegurar como estar bem»
para passar a ser o «assegurar estar
como se quer», posturas muito diferentes e que, naturalmente, têm implicações quanto ao posicionamento
dos médicos. Considerando que os
médicos são determinantes nos custos de saúde, referiu que cada vez mais
estes profissionais serão chamados a
participar na gestão – «para uma boa
gestão são necessários conhecimentos
em medicina». Referindo o exemplo
da Suécia onde os sucessivos gover-
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nos têm aumentado o investimento na
área da saúde, Pedro Nunes concluiu:

«Uma sociedade devia orgulhar-se do
investimento que faz na saúde».

Martins dos Santos defendeu «uma
política centrada no cidadão e não na
redução de custos na saúde»

«Este é um desafio a nível nacional: temos
que destruir barreiras entre estes níveis de
cuidados», realçou Isabel Caixeiro

Pedro Nunes é peremptório: «para
uma boa gestão são necessários
conhecimentos em medicina»

ACTUALIDADE
Prática clínica
baseada na evidência
Realizou-se no passado dia 4 de Maio um seminário
subordinado ao tema «Sistema de Saúde baseado
na evidência científica». O seminário, que teve lugar
na Fundação Luso-Americana, fez uma abordagem
que incluiu a aplicação da evidência científica na
prática clínica, gestão/administração e nas políticas
de saúde.
No âmbito do seminário teve lugar a
mesa redonda sobre «prática clínica
baseada na evidência», moderada por
Pedro Nunes, bastonário da Ordem
dos Médicos, que contou com a intervenção de R. Brian Haynes, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade McMaster, Canadá, e António
Vaz carneiro, do Centro de Estudos
de Medicina Baseada na Evidência da
Faculdade de Medicina de Lisboa, coordenador do Conselho Nacional para
a Evidência em Medicina da Ordem dos
Médicos.
Pedro Nunes referiu que, na perspectiva da Ordem dos Médicos, a Medicina Baseada na Evidência é essencial
para manter a sustentabilidade dos sistemas. «Como se deve lidar com a introdução de novos medicamentos e/
ou tecnologias? Esta é uma decisão
médica, económica e política, mas estas perspectivas, algumas vezes, estão
em oposição. A Medicina Baseada na
Evidência é uma ferramenta de decisão», embora, como também foi referido, existam algumas vozes críticas
que apontam o facto da informação
ser pouco completa e ser fornecida
com um grande atraso por referência
aos avanços terapêuticos – dificuldades que Brian Hayes atribui à pouca
sistematização e informatização da informação disponível.
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Brian Haynes, cuja palestra incidiu sobre o tema «que evidência científica
para suporte à prática clínica», começou por realçar que para a aplicar tem
que se perceber a evidência: «Uma
prática clínica baseada na evidência científica não afasta o julgamento e análise crítica do médico». O que se pretende é, conforme foi explicado, uma
decisão orientada para o doente em
que é necessário interpretar e incorporar as preferências do doente para
que haja uma boa adesão terapêutica.
«A evidência científica não toma decisões. As pessoas tomam. O sistema

baseado em evidência científica é, portanto, uma ajuda à decisão, não a substituindo. Os receios de que esta abordagem esvazie de alguma forma o papel do médico são infundados».
Reconhecendo que a nível mundial a
informação não está devidamente sistematizada e organizada de forma a
facilitar a sua utilização eficiente, Brian
Haynes explicitou que a melhor forma de lidar com os dados é através de
um sistema de «push, pull and prompt».
Esta abordagem consiste em ir afastando sistematicamente a informação
supérflua reduzindo o ‘ruído’: «publicam-se cerca de 60.000 artigos por
ano mas apenas menos de 3.000 desses artigos cumprem os critérios de
análise e de conteúdo. É preciso eliminar esse ‘ruído’. Naturalmente que os
restantes 57.000 artigos não são ruído para cientistas e investigadores mas,
do ponto em termos de aplicabilidade
na prática clínica, são-no». Como factor de facilitação do acesso e aplicação da evidência científica, Brian
Haynes referiu a informatização dos
dados como ferramenta primordial e,
mais especificamente, a opção pela lei-

Brian Haynes foi um dos interlocutores na mesa moderada por Pedro Nunes

ACTUALIDADE

tura de artigos de revisão e/ou sumarização de artigos feita por algumas
publicações como uma maneira de facilitar a pesquisa de informação sistematizada. Como exemplo de algumas
ferramentas úteis referiu o BMJ Publishing Group (http://bmjupdates.
mcmaster.ca/index.asp).
António Vaz Carneiro fez uma apresentação subordinada ao tema «bases
científicas para uma terapêutica racional». Começando por referir-se às
questões que se levantam na prática
clínica – aumento sistemático de custos, mais doentes e mais doenças, constante aprovação de novos medicamentos, sempre mais caros do que os que
eram comercializados anteriormente
– Vaz Carneiro referiu que, em seu
entender, os médicos se apoiam demasiado no conhecimento e experiência individuais. Considerando que a
informação fornecida pela Indústria
Farmacêutica, embora nem sempre,
inclui estudos muito bons a questão
que coloca é: «como seleccionar os
estudos relevantes?» As ferramentas
referidas por Brian Haynes foram uma
das soluções propostas. Aplicando às
decisões políticas os princípios da evidência científica, Vaz Carneiro explicou: «claro que não considero que uma
decisão política possa ser tomada apenas com base na evidência científica.
Mas, além dos estudos de observação,
das avaliações dos doentes, do contributo dos profissionais e dos estudos

económicos, deve também analisar-se
os dados que existirem em termos
de evidência científica».
Especificamente sobre os novos
medicamentos, o prelector referiu que só através de estudos clínicos randomizados é
possível provar a eficácia e segurança dos mesmos. Quando
um medicamento tem a mesma
indicação que um já anteriormente existente a questão que
tem que ser analisada através
de estudos de equivalência é
«saber se a nova droga funciona melhor que as que
já estavam disponíveis».
«A medicina baseada
na evidência não é
necessariamente

sinónimo de poupar dinheiro mas sim
de determinar, escolher e aplicar o
melhor tratamento», esclareceu Vaz
Carneiro, salientando que o essencial
é tomar decisões racionais. «Não vale
a pena estarmos a tentar ser intuitivos quando há dados concretos para
basear a análise e a decisão». O essencial é, portanto, efectuar um estudo de comparação de eficácia e segurança de duas ou mais terapêuticas alternativas e optar pela que apresentar melhores indicadores em termos
de evidência científica. A análise económica só é feita numa fase posterior:
«só quando a eficácia e segurança são
idênticas é que introduzimos o factor
‘custo’». O modelo de decisão passa,
assim, por várias fases: definição da
questão terapêutica, procura de informação/literatura, avaliação crítica da informação, síntese da literatura, análise benefício/risco das
opções, decisão terapêutica, avaliação,
custos do tratamento.

António Vaz Carneiro, do Centro de Estudos de Medicina Baseada
na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa, coordenador do
Conselho Nacional para a Evidência em Medicina da OM
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Carta Aberta ao Dr. Miguel Leão

Perplexidade pela atitude
de um candidato a Presidente
Caro Colega,
Foi com enorme perplexidade que
tomei conhecimento da carta que enviou a todos os colegas Anestesiologistas a propósito da criação da Competência em Medicina da Dor. Nela
assume que, caso seja eleito Presidente da Ordem dos Médicos, irá “reabrir
o processo de admissão à referida Competência em Medicina da Dor”, e que “a
todos os Anestesistas devidamente inscritos no respectivo Colégio da Ordem dos
Médicos deve ser atribuída a Competência em Medicina da Dor” (sic).
Não sou Anestesiologista e deixei de
exercer actividade clínica há muitos
anos, mas devido às minhas funções
como presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED),
estive profundamente envolvido na
criação da referida competência. Dado
que não possuo os meios de que o
colega dispõe para fazer chegar a minha opinião a todos os colegas Anestesiologistas, mas também porque penso que este é um assunto que interessa a todos os médicos, independentemente da sua especialidade, pois trata-se da opinião de um candidato a Presidente da Ordem dos Médicos sobre
uma Competência Médica que qualquer
colega pode obter, decidi fazer publicar esta carta aberta por imperativos
de natureza profissional e ética.

Dos princípios gerais
De acordo com o artigo 1º do Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade, a competência é um tipo de
diferenciação técnico-profissional “que
reconhece habilitações técnico-profissio-
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nais comuns a várias especialidades e que
pode ser obtido por qualquer médico,
através de apreciação curricular apropriada, por Comissão para o efeito nomeada pelo Conselho Nacional Executivo”. A
criação da Competência em Medicina
da Dor e a definição dos critérios para
admissão à competência foram realizadas no cumprimento estrito das normas estatutárias da Ordem dos Médicos. O facto de o edital que anuncia a
criação da Competência em Medicina
da Dor ter surgido na Revista da Ordem dos Médicos relacionado com o
Colégio de Especialidade de Pediatria
só pode ter sido uma gralha dos editores da revista. Aludir a esta gralha
demonstra, no mínimo, escassez de
argumentos mais válidos.
O colega sustenta a sua tomada de
posição no facto de “a terapêutica da
dor constitui uma valência curricular específica da especialidade de anestesiologia como decorre da Portaria 616/96 de
30 de Outubro” (sic). Defender que a
Competência em Medicina da Dor
deve ser atribuída a todos os Anestesiologistas porque no decurso da sua
formação têm um estágio de 2 meses
em terapêutica da dor (que não Medicina da Dor), só pode resultar de um
profundo desconhecimento do que é
a Medicina da Dor na actualidade e de
qual o significado de uma Competência Médica. Aliás, a formação dos Anestesiologistas também inclui uma valência curricular específica em Cuidados Intensivos (neste caso, o estágio é
de 6 meses) que, reconhecidamente,
não confere competência na Subespecialidade de Medicina Intensiva, tal
como esta foi definida pelos órgãos
competentes da Ordem dos Médicos.

Será que, para referir uma área que
conhece bem, o colega entende que
um especialista em Neurologia é competente em Neurocirurgia ou Psiquiatria, dado que na sua formação também constam valências específicas naquelas áreas? E qual o especialista a
que o colega recorreria se padecesse
de uma cefaleia em salvas, uma nevralgia do trigémeo, uma lombalgia aguda
ou crónica, ou uma artrose coxo-femural, para citar apenas alguns exemplos
de patologias em que a dor é o principal problema do doente? Será que todos os Anestesiologistas, devido à sua
formação específica em terapêutica da
dor, estão habilitados a lidar com essas patologias? Não existem outros especialistas com melhor formação teórica e prática para o fazer? Sendo assim, será que o colega defende que a
Competência em Medicina da Dor
também deve ser atribuída a todos os
Neurocirurgiões, Neurologistas,
Ortopedistas, e Reumatologistas, de
acordo com os exemplos citados?
Gostaria ainda de citar a este propósito o Presidente da Secção de
Anestesiologia da União Europeia dos
Médicos Especialistas (UEMS) que,
quando consultado pela Direcção do
Colégio de Especialidade de Anestesiologia a propósito da Competência em
Medicina da Dor, reconheceu que “in
order to practice some specific fields in
anaesthesia, for instance pediatric
anaesthesia, anaesthesia for cardiothoracic surgery, emergency medicine, intensivecare medicine and pain medicine on a
high quality levei, additional (post-specialist) training may be mandatory” (sic). A
confirmá-lo, a grande maioria dos especialistas inscritos no Curso de Pós-
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Graduação em Medicina da Dor da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto ou no Curso de Especialização em Ciências da Dor da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa são Anestesiologistas.
Por fim, tive conhecimento que o colega entende que a competência se
deveria designar por Dor Crónica, à
semelhança do entendimento da Direcção do Colégio de Especialidade de
Anestesiologia, o que seria uma originalidade no panorama internacional
dado que a designação comum é “pain
medicine” (ver parágrafo anterior). No
entanto, caso venha a propor a criação de uma nova competência com
aquela designação, sugiro-lhe que
acrescente “Não-Neurológica, NãoNeurocirúrgica, Não-Oncológica, NãoOrtopédica, Não-Psiquiátrica, NãoReumatológica, Não-Ginecológica,
Não-Urológica, Não-Pós-Cirúrgica,
Não-Pós-Traumática, Não-Sei-LáQue-Mais”. Face à transversalidade do
sintoma Dor, só assim poderia ter a
certeza de que nenhuma Direcção de
outro Colégio de Especialidade, que
eventualmente tivesse uma visão enviesada e ilegítima do que é uma Competência Médica, viria a contestar a criação da competência em Dor, por ver
nela uma ameaça à sua especialidade
em vez de uma oportunidade de diferenciação numa área tão carenciada no
nosso País.

Da realidade concreta
Existem actualmente nos hospitais do
Serviço Nacional de Saúde pouco mais
de 50 Consultas ou Unidades de Dor
(a designação varia conforme o hospital e o grau de diferenciação), nas quais
trabalham efectivamente em Medicina
da Dor, alguns há mais de 20 anos, mais
de 100 colegas. Estes, são na sua maioria Anestesiologistas (cerca de dois
terços), mas há também colegas de
outras especialidades, como a Medicina Interna, Neurologia, Neurocirurgia,
Oncologia, Psiquiatria, Medicina Física
e de Reabilitação, etc., que se dedicam

à Medicina da Dor integrados naquelas Unidades ou com elas colaborando. Para exercerem a Medicina da Dor
de forma competente, estes colegas
têm que dedicar muitas horas do seu
quotidiano ao estudo desta área do
conhecimento médico em permanente evolução técnico-científica. Além
disso, frequentemente participam em
acções de formação de diversa índole,
nalguns casos com marcado sacrifício pessoal (a título de exemplo, vários colegas que trabalham nas Unidades de Dor de quase todas as regiões do País, incluindo Açores e Madeira, já frequentaram os Cursos de
Pós-Graduação ou Especialização acima mencionados, os quais decorrem
durante os fins-de-semana de um ano
lectivo completo). Deste modo, para
além de tecnicamente errado pelas
razões apontadas nos parágrafos anteriores, seria profundamente iníquo
que a Ordem dos Médicos reconhecesse oficialmente que qualquer
Anestesiologista tem a mesma Competência em Medicina da Dor que
aqueles colegas.
Por outro lado, quando um doente
sofre de qualquer tipo de dor, seja
aguda ou crónica, NÃO recorre
espontaneamente a um qualquer
Anestesiologista. Por que será?
Ou quando um colega de Medicina
Geral e Familiar, ou de outra especialidade, se vê confrontado com um doente que apresenta uma síndrome
dolorosa de complexa abordagem
diagnóstica ou terapêutica NÃO referencia esse doente para qualquer Anestesiologista ou Serviço de Anestesiologia. Quando muito, referencia-o para
uma Consulta ou Unidade de Dor. Por
que será?
E quando num Serviço ou Departamento de Anestesiologia existe uma
Consulta ou Unidade de Dor, as faltas
ou férias dos Anestesiologistas que
nela trabalham NÃO são substituídas
por Anestesiologistas que não trabalhem nessa consulta ou unidade, ao
contrário do que sucede na actividade anestésica. Por que será?

Dos comportamentos
éticos
Antes de propor à Ordem dos Médicos a criação da Competência em
Medicina da Dor, a APED ouviu outras 7 sociedades científicas, nomeadamente as Sociedades Portuguesas de
Anestesiologia, Medicina Física e de
Reabilitação, Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, e Reumatologia. Todas estas sociedades subscreveram a proposta
enviada à Ordem dos Médicos, pelo
que jamais terá havido uma proposta
de criação de uma competência que
tenha reunido tão grande consenso.
Tendo o colega tido conhecimento de
que existia uma divergência de opiniões no seio de dois órgãos legítimos
da Ordem dos Médicos, nomeadamente a Direcção do Colégio de Especialidade de Anestesiologia e a Comissão
Instaladora da Competência em Medicina da Dor, o que se esperaria de qualquer colega, mas muito mais de um
candidato a Presidente da Ordem dos
Médicos, seria que antes de tomar uma
posição pública ouvisse os argumentos das várias partes. Infelizmente, nenhum dos elementos da referida comissão foi contactado pelo colega, pelo
que lamento ter que lhe dizer que essa
atitude não se adequa de forma alguma com o “indispensável estabelecimento de um consenso nesta matéria” (sic)
que advoga na sua carta, e muito menos com aquele que é o seu mote:
“Defender e Unir os Médicos” (sic).
Por outro lado, ao “assumir pessoalmente o compromisso de, caso venha a ser
eleito Presidente da Ordem dos Médicos,
reabrir o processo de admissão à referida Competência em Medicina da Dor”
(sic), está a dar a entender aos colegas que o processo está encerrado, o
que não corresponde à verdade. De
facto, qualquer médico pode solicitar
a qualquer momento a admissão à
Competência em Medicina da Dor, de
acordo com os critérios que foram
aprovados pelo Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos e
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2007
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publicados na Revista da Ordem dos
Médicos de Setembro de 2006.
De igual modo, ao associar a sua eventual eleição a uma reabertura do processo e à sua opinião de que “a todos
os Anestesistas devidamente inscritos no
respectivo Colégio da Ordem dos Médicos deve ser atribuída a Competência
em Medicina da Dor” (sic), faz pressupor que, caso seja eleito, isso virá a
acontecer automaticamente, o que,
mais uma vez, não corresponde à verdade. Ao abrigo do regulamento dos
Colégios de Especialidade, a definição
dos critérios de admissão a qualquer
competência não é uma atribuição do
Presidente da Ordem dos Médicos,
mas sim de uma comissão nomeada
para o efeito pelo Conselho Nacio-
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nal Executivo, conforme acima referido. Passado o período de admissão
por consenso, será eleita, pelos médicos admitidos à Competência, uma
Comissão Técnica da Competência,
pelo que até o Conselho Nacional
Executivo deixa de ter qualquer interferência na sua composição ou nas
suas decisões, como não poderia deixar de ser.
Caro Dr. Miguel Leão, considero-o uma
pessoa ousada, corajosa, determinada
mas também inteligente. Creio que,
para além de ter sido mal aconselhado, aquela sua última característica foi
toldada pela ânsia de conseguir atingir
o objectivo, que não contesto, de vir a
ser eleito Presidente da Ordem dos
Médicos. Se, como afirma na sua carta

“as decisões fizeram-se para ser alteradas” (sic), sugiro-lhe, em nome pessoal mas também em nome de muitos
colegas Anestesiologistas, que represento enquanto presidente da APED
e que me exprimiram profunda repulsa pela sua carta, que tenha a hombridade, humildade e inteligência para reconsiderar a sua posição relativamente à Competência em Medicina da Dor
face aos argumentos acima expostos.
No meu entender, só assim estará a
contribuir decisivamente para “Defender e Unir os Médicos” (sic) e demonstrará que possui personalidade e carácter adequados a um candidato a
Presidente da Ordem dos Médicos.
José Manuel Castro Lopes

OPINIÃO
Carta Aberta ao Dr. Miguel Leão

Perplexidades sobre a criação da
competência em Medicina da Dor

Exmo Sr. Dr.
Na assumpção do pleno respeito que
sempre me habituei a ter pelas opiniões alheias, não posso no entanto calar a indignação que me causou a leitura da vossa carta-circular sobre o
assunto em epígrafe.
Especialista em Anestesiologia, com
uma experiência trabalhada ao longo
de um percurso profissional de quase
quarenta anos, com provas dadas através de todos os diferentes graus de
uma carreira hospitalar de que muito
me orgulho, e com desempenho de
responsabilidades directivas e de ensino, e em Sociedades Científicas da
área da especialidade quer nacionais
quer estrangeiras, não posso conceber que – à luz dos conhecimentos
actuais – se possa vir, de boa-fé, defender como “óbvio que a todos os
Anestesiologistas devidamente inscritos no
respectivo Colégio da Ordem dos Médicos deve ser atribuída a Competência em
Medicina da Dor” ...
Que haja alguns especialistas em Anestesiologia, e provavelmente não só,
que – à revelia dos bons princípios da
ética e da exigível honestidade – tivessem visto nesta oportunidade de
admissão por consenso à Competência da Medicina da Dor uma forma de
poder adquirir uma mais-valia curricular para a qual não possuíam as habilitações formais nem as necessárias
aptidões técnicas, é coisa que não me
espanta ! – É afinal o paradigma dos
“bons exemplos nacionais” de procurar obter pelo expediente administrativo fácil e despudorado, o que seria
trabalhoso e eventualmente problemático pela via normal de uma formação
estruturada, séria e disciplinada. Mas
o que já considero inaceitável é que
um médico com preparação numa das
sete áreas reconhecidas pela APED e

OM como valências privilegiadas no
acesso à Competência em Medicina da
Dor, e conhecedor da forma como a
Ordem e os seus Colégios funcionam,
venha disponibilizar-se para acorrer em
defesa deste inqualificável oportunismo.
A Anestesiologia é hoje uma especialidade médica afirmada, reconhecida e
prestigiada, que abarca por inteiro
todo o saber e técnica sobre a forma
de controlar a dor nas suas diferentes
formas de expressão aguda, mas foi
tão grande e tão marcadamente específico o desenvolvimento técnico-científico resultante do estudo da DOR
nestes últimos cinquenta anos, desde
os aspectos anatomo-fisiológicos às
indicações e técnicas terapêuticas,
mormente na sua vertente crónica
onde ela é identificada como doença,
que só uma inaceitável falta de informação ou uma encapotada intenção
subjacente pode consubstanciar uma
tão retrógrada posição de defender
que todos os especialistas em Anestesiologia devem, por inerência da sua
formação básica, ser competentes
para o exercício de uma actividade para
a qual não receberam as habilitações
suficientes, nem cumpriram os critérios
aprovados para a respectiva admissão.
Considerar como premissa de suporte à vossa argumentação que a terapêutica da dor constitui uma valência
curricular específica da especialidade
de Anestesiologia, é apenas uma falsa
verdade, que lamentavelmente acaba
por reflectir também uma inaceitável
desonestidade científica, uma vez que
no programa oficial do internato de
Anestesiologia apenas está previsto um
estágio na valência de Terapêutica da
Dor, a ter lugar no decurso do 3°/4°
ano com uma duração de um a dois
meses o que – como parece evidente – não se coaduna com a aquisição
da carga enorme de conhecimentos

considerados ao longo dos 34 itens
que constituem as bases curriculares
previstas nos critérios que foram aprovados, nem preenche o que está consignado como exigência prática, ou seja
uma formação equivalente a 12 horas
semanais durante dois anos em Unidades Multidisciplinares de Dor.
Quando, há quinze anos atrás – na qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia – tive o privilégio de poder emitir opinião sobre
o assunto em fóruns internacionais, já
a terapêutica da dor se autonomizava
por esse mundo fora, adquirindo identidade própria em Unidades funcionais
multidisciplinares de diferentes níveis, a
exigir técnicos especializados que, muito embora na sua maioria oriundos de
um ramo de formação comum – a
Anestesiologia – (à semelhança dos
Cuidados Intensivos), se perfilavam como
especialistas autónomos com expressivos graus de diferenciação técnica obtidos à custa de muita dedicação, estudo
e preparação post-graduada.
Defender hoje que todo o especialista em Anestesiologia é competente na
área da terapêutica da dor é retroceder no tempo, voltar meio século atrás,
e pretender implementar uma política de mediocridade no desempenho
da profissão, que apenas pode reflectir uma infeliz cedência a grupos de
profissionais sem escrúpulos, retirando assim a credibilidade a quem parece interessado em captar os votos dos
Anestesiologistas, numa acção de précampanha de candidatura a Presidente da Ordem dos Médicos – figura a
quem se exige afinal um perfil de isenção e maior rigor, numa perspectiva
de exercício sério e dignificante para
prestígio da Medicina Portuguesa.
Paulo Domingues
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Cinco Mitos no
Controlo do Tabagismo
– O Caso Português
Frieden e Blakeman, dois profissionais de saúde nova-iorquinos, publicaram
um artigo numa revista científica em que discutem sob o ponto de vista da
saúde pública um conjunto de mitos e falsas-verdades que, por tão publicadas
e transmitidas, limitam e atrasam o controlo do tabagismo à escala mundial1.
Mitos e falsas-verdades acerca do
consumo do tabaco, encorajando a
experimentação, mantendo os fumadores a fumar e evitando que muitos
peçam ajuda para deixar de fumar.
Mitos e falsas-verdades também largamente dispersos em Portugal, entre os
fumadores e suas famílias, mas também
entre médicos, noutros profissionais
de saúde, em líderes de opinião e mesmo entre políticos.
Penso que vale a pena apresentar alguns deles, adaptando-os a Portugal e
sustentando-os em investigação nacional. A oportunidade é óbvia. Comemora-se mais um Dia 31 de Maio, dia
mundial sem tabaco, este ano dedicado ao “Fumo ambiental” e quando
Portugal se prepara para aprovar a
mais importante medida de Saúde Pública da Legislatura – a lei do controlo
do tabaco.
MITO 1 – As pessoas são livres de escolher fumar ou não fumar
Não é verdade. Pelo menos, por duas
ordens de razões.A publicidade e promoção, directa e indirecta, do tabaco
e a dependência física, psíquica e social que ele provoca.
Em 2002, nos EUA, a indústria do tabaco gastou 12,5 biliões de dólares em
propaganda, marketing e promoção,
mais do dobro do valor de 1997 e 18
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vezes mais que o que foi gasto, no mesmo ano, nos programas de prevenção
do tabagismo. Em Portugal, mesmo
com leis restritivas nesta área desde
os anos 80, seguramente que o mesmo fenómeno existe.
Desde os anos 60 que a indústria sabe
e reconheceu nos seus documentos
internos que o cigarro é um formidável veículo de produção de dependência, mediante a acção da nicotina (a
principal, não a única) no corpo humano. E sabe mais, que é possível “ajudar” a nicotina, mesmo quando inalada em doses cada vez mais baixas, a
agarrar as pessoas por uma vida.
Metade das crianças e jovens que experimentam esta droga tornar-se-ão
dependentes. Em Portugal, a maioria
dos fumadores começou a fumar entre os 13 e os 15 anos. Também é conhecido que cerca de 50% dos fumadores querem deixar de fumar e que
só 3 a 5 % o conseguem sem ajuda
profissional. Ainda, sabe-se que 35%
tenta-o todos os anos. Fazem-no 6 a
9 vezes durante toda a sua vida. De
facto, 50 a 80% das pessoas que fumam têm uma dependência tabágica.
MITO 2 – Toda a gente sabe que fumar faz mal
Pelo contrário. Poucas mulheres têm
informação correcta e suficiente so-

bre o impacto particularmente negativo do consumo do tabaco nelas, incluindo a ocorrência do cancro do colo
do útero, da osteoporose, da menopausa precoce, da infertilidade ou do
nascimento de bebés com baixo peso,
com menos 200 a 300 gr.
Em Portugal, muitas grávidas pensam
e infelizmente alguns médicos corroboram incorrectamente que fumar até
5 cigarros “faz menos mal que a ansiedade por deixar de fumar”.
Ao contrário do que se poderia pensar, em Portugal só cerca de um terço
dos fumadores foi avisado pelo seu
médico para não fumarem e só cerca
de 10% teve apoio formal.
Os jovens, as minorias étnicas, os rurais, os mais pobres e iletrados são po-
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pulações que não estão suficientemente informadas.
Quantos saberão que não existem
doses seguras de inalação de fumo de
tabaco e que quem fuma ou inala o
fumo de 3 a 5 cigarros por dia tem
um risco aumentado de ter um evento cardiovascular.
Quantos saberão que fumar cigarros
“light” ou “ultralight” não muda nada de
fundamental, pois o fumador acaba por
inalar a nicotina exigida pelo cérebro.
Quantos saberão que em Portugal
estimativas conservadoras indicam que
morrem por ano devido ao tabaco
7590 pessoas, das quais 3277 por cancros, 1642 por doenças cardiovasculares, 996 por doença pulmonar crónica obstrutiva e 1500 por terem sido
fumadores passivos.
Quantos saberão que em Portugal
estimativas conservadoras indicam que
são 15 os anos de vida potencialmente perdidos pelos fumadores atribuídos ao consumo do tabaco.
MITO 3 – O fumo ambiental até pode
ser incómodo, mas não mata
Errado. Contrariando o que as tabaqueiras durante anos nos quiseram fazer querer, é seguro afirmar que a inalação de fumo de tabaco por um não
fumador não só produz doença como
produz morte.As doenças são as mesmas do fumador só que neste caso o
impacto dá-se muitas vezes sobre inocentes ou indefesos – o feto cativo, a
criança asmática, o empregado da discoteca sem alternativa de emprego ou
a idosa que não pode reagir.
Em Portugal, um estudo recente realizado em bares e discotecas da cidade
de Braga confirmou que os empregados, nas 8 horas de trabalho, apresentavam níveis de nicotina no seu corpo
correspondentes a terem fumado 15
cigarros por dia.
MITO 4 – O tabaco é bom para a economia
A indústria e os seus apoiantes apresentam o tabaco como algo indispensável para a economia do País. As con-

tas que apresentam estão mal feitas. O
Banco Mundial fê-las bem2. Os custos
sociais de longo curso eliminam os proveitos de curto prazo. Menos dinheiro
gasto em tabaco pode significar dinheiro em investimento noutros produtos
que por sua vez criarão novos empregos e desenvolvimento económico.
Não é por acaso que cada vez mais
companhias de seguros pagam os tratamentos de cessação tabágica dos
seus empregados. Os não fumadores
são mais produtivos, faltam menos e
têm menores gastos em saúde.
Em Portugal, em 2006 e segundo o INE,
o peso dos gastos com tabaco no cabaz
de compras familiar foi muito considerável, 2,1% do orçamento familiar é
gasto em tabaco.Valor superior ao que
os portugueses gastam em medicamentos. Insustentável cada vez para
mais famílias.
MITO 5 – A indústria do tabaco preocupa-se com a saúde dos fumadores,
especialmente das crianças
Até parece. Em Portugal, em 2006, a
Philip Morris Internacional distribuiu,
pelo menos nos postos das gasolineiras, uma brochura intitulada “Informação sobre questões importantes
relacionadas com o consumo de cigarros”, em que termina o texto com a
seguinte frase “Não existem cigarros
seguros. Se estiver preocupado com
os efeitos do consumo de tabaco na
sua saúde, deverá parar de fumar”.
Defendem, também no texto, que as
crianças e jovens não devem fumar, que
fumar é perigoso e causa dependência, que fumar ou não fumar é uma
decisão de adultos, que estão preocupados e que vão continuar a apoiar
programas de controlo de acesso dos
jovens aos cigarros e programas educacionais. E que estão a trabalhar para
produzir um cigarro menos nocivo.
Enfim, tudo com a finalidade de proteger a reputação da companhia e nada
mais.
As companhias tabaqueiras, embora
tenham perdido alguns grandes processos nos tribunais, basicamente continuam a sua actividade económica de

alta rentabilidade para os seus accionistas.
Em todo o mundo e ao longo das últimas décadas vão sendo conhecidos e
publicados os métodos que utilizam
– empregam as melhores sociedades
de advogados, influenciam líderes de
opinião, peritos em comunicação, cientistas que interferem e limitam o
avanço e impacto das políticas públicas de controlo do tabagismo.
A OMS publicou em 2004 um documento em que desmistifica a contradição existente entre as actividades da
indústria e a sua recente política de
“corporate responsibility”3.
Portugal ao aprovar a Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco (Decreto nº25-A/2005) também
se obriga a “evitar que tais políticas
(de saúde pública em matéria de controlo do tabagismo) sejam influenciadas por interesses comerciais e outros da indústria do tabaco, em conformidade com as respectivas legislações nacionais”.
Cinco mitos e falsas-verdades a propósito do consumo do tabaco, dos fumadores e da indústria foram aqui
apresentados. Em Portugal, felizmente, o paradigma dominante do “homem
fumador de sucesso” está a mudar.
Cada vez menos personalidades com
crédito e audição pública defendem o
indefensável. Espera-se que Portugal
aprove uma lei de controlo do tabagismo em que os argumentos de saúde pública se sobreponham claramente aos argumentos económicos e que
siga o exemplo dos países europeus
mais avançados4.
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Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo

QUEM DEFENDE A
«LEI DO TABACO»?
A Saúde tem que vencer a Economia e os Interesses
Introdução
Acaba de ser comemorado mais um
Dia Mundial Sem Tabaco». Realizaramse inúmeras acções de sensibilização
da população e dos profissionais de
saúde.A OMS difundiu uma mensagem1
mundial defendendo «Ambientes 100%
Livres de Tabaco». Insistindo que, actualmente, não existem tecnologias
capazes de limpar o fumo do tabaco
nos recintos fechados. Só existe uma
solução segura – proibir totalmente o
fumo do tabaco em espaços públicos
fechados.
Factos
É hoje absolutamente consensual na
comunidade científica internacional
que o fumo passivo mata. Um estudo2
da Sociedade Espanhola de Epidemiologia revelado no passado dia 18 de
Abril do corrente ano revelou que 1
em cada 5 dos 45000 mortos anuais
em Espanha devido ao tabaco, eram
fumadores passivos, vítimas de doenças respiratórias, cancros ou problemas cardiovasculares causados pelo
tabaco.
A legislação actualmente em vigor em
Portugal já permite que o dono de um
estabelecimento de restauração proíba o consumo de tabaco ou crie zonas específicas onde não se possa fumar. Uma nova Lei que deixe ao critério dos donos de restaurantes, bares
e discotecas o poder de escolha, deixa na prática tudo na mesma, não se
garantindo a defesa da Saúde dos
utentes desses locais nem dos respectivos trabalhadores.
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Segundo o Artigo 59.º (Direitos dos
trabalhadores) da Constituição da
República Portuguesa, no seu ponto
1.c.: «Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: à prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;».
Sublinhamos a palavra saúde, referindo ainda que este artigo da Constituição refere todos trabalhadores sem
excepções, o que naturalmente inclui
todos os trabalhadores da área da restauração, bares e discotecas.
Os Deputados – Ambiguidade da
Esquerda à Direita
Na Assembleia da República continua
a discussão na especialidade da lei
aprovada pelo Governo. Declarações
de deputados têm sido surpreendentes. Cada partido tem apresentado
propostas de alteração – todas invariavelmente no sentido da menor exigência. Descaracterizar a lei. Torná-la
mais permissiva. Mais difícil de cumprir e de fiscalizar. Mais onerosa para
o Estado. Mais discriminatória dos trabalhadores, sobretudo do sector
HORECA. Propostas sem sustentação
científica e ao arrepio do desejo
maioritário da população portuguesa
– fumadora e não fumadora (vd. Resultados do Eurobarometro3 de Maio
de 2007)
O Governo – Apoio envergonhado
No dia 31 de Maio não se ouviu uma
voz do Ministério da Saúde. O Minis-

tro da Saúde ao apresentar a Lei na
AR, cedo «admitiu» recuo nos restaurantes…
O Presidente da República
– Apoio genérico
Pelo menos em duas ocasiões, a última
na abertura do Congresso Português
de Cardiologia, o PR expressou apoio
genérico ao combate ao tabagismo, responsabilizando todos por um ambiente saudável sem tabaco. Afirmou mesmo que «as políticas de redução do
consumo são uma obrigação cívica».
Associações – Algumas ausências
No longo percurso de aprovação da
lei muitas Associações têm prestado
uma atenção prioritária a este tema.
Actividades variadas, declarações aos
media, posições escritas, distribuição
de volantes, etc., têm impulsionado a
mudança social de paradigma.
Aqui e ali surgem declarações de responsáveis menos claras e empenhadas,
por vezes mesmo incoerentes ou ausentes.
Países Europeus – A linha da
frente
Só vale a pena valorizar os bons exemplos.Alguns tiveram opções legislativas
corajosas e que já podem ser lembradas pelos resultados publicados.
Casos da Noruega e Irlanda (2004),
Suécia e Itália (2005) e Finlândia (2007)
que proibiram o tabaco nos espaços
públicos e que apresentam melhoria
do nível de saúde das populações afectadas, com o apoio das populações e
com poucas ou nenhumas perdas na
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afluência de clientes na área da restauração.
Casos do Reino Unido e França que em
2006/2007 aprovaram leis restritivas de
aplicação faseada com elevado cumprimento e pedido de ajuda por muitos
fumadores e com salas para fumadores
tecnicamente muito exigentes.
Conselho Europeu – Exigência
crescente (penso que seja a Comissão Europeia e não o Conselho)

- Instituto Nacional de Cardiologia
Preventiva
- União Geral de Trabalhadores
- Confederação Nacional das Associações de Pais
- Sociedade Portuguesa de Pneumologia
- Ordem dos Enfermeiros
- Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias
- Federação Portuguesa das Instituições Privadas Actuantes nas Toxicodependências – FETO
- Liga Portuguesa Contra o Cancro
- Ordem dos Médicos

2. Que todos os locais de trabalho
sejam 100% livres de fumo, como recomendado pela OMS, pela comissão Europeia no seu Livro Verde, e
pela própria Constituição da República Portuguesa no seu artigo 59, o
que deverá incluir todos os estabelecimentos de restauração, bares e
discotecas.
A Saúde tem que vencer a Economia
e os interesses instalados.
Lisboa, 19 de Junho de 2007

O impacto dos resultados positivos já
obtidos pelos países que avançaram
colocaram à CE o repto de a Europa
ter uma política geral de controlo do
tabagismo eficiente e de acordo com
a evidência científica. A decisão sobre
o «Green Paper4» tem por base a
construção de uma Europa Livre de
Tabaco, a só uma velocidade.
As Associações signatárias deste documento apelam a todos os intervenientes, em especial aos Srs. Deputados que aprovem uma Lei de Controlo do Tabagismo que defenda a saúde
dos Portugueses, nomeadamente não
recuando na área da restauração.
É por tudo o que foi referido acima
que as associações e individualidades
que assinam este comunicado apelam
a todos os intervenientes, em especial
aos Srs. Deputados:
1. Que uma Lei de Controlo do Tabagismo que defenda a saúde dos
Portugueses seja aprovada e entre
em vigor o mais rapidamente possível, ainda este ano.

Este comunicado foi produzido e assinado pelas seguintes organizações e
individualidades:

2. Presidente da Comissão
Instaladora da Sociedade Portuguesa de Tabacologia – SPT

Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo
Prof. Doutor José Manuel Calheiros
1. Presidente da COPPT
3. 1º assinante de uma petição (359/
X/2) apelando à aprovação de uma
Lei de Controlo do Tabagismo

Prof. Luís Rebelo, em representação
das seguintes Associações :
- Associação de Prevenção e Tratamento do Tabagismo de Braga
- Centro de Apoio,Tratamento e Recuperação, IPSS
- Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta
- Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho
- Fundação Portuguesa de Cardiologia
- Associação Internacional de Temperança
- Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral

Eng. Paulo Carmo
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/en/
index.html
2
http://www.tvnet.pt/noticias/detalhes.php?id=4277
3
http://www.coppt.pt/docs/eurobar5_07.pdf
4
http://ec.europa.eu/health/ph_det e r m i n a n t s / l i fe _ s t y l e / To b a c c o /
smoke_free_en.htm
1
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A FORMAÇÃO EM DERMATOPATOLOGIA
Uma competência cujo reconhecimento
é indispensável

A. Poiares Baptista1, O. Telechea2 e E. do Vale3

Os estudos anatomo-patológicos foram bem cedo aplicados à dermatologia, na sequência lógica de melhor estudo e de maior conhecimento da patologia observada ao exame clínico. E
naturalmente a sua utilização foi exercida e desenvolvida essencialmente
pelos dermatologistas. Lembremos que
o termo “biopsia” foi criado pelo dermatologista E. Besnier (1879), de Paris, que o primeiro livro de histopatologia cutânea foi publicado, em 1848,
por G. Simon, professor de dermatologia em Berlim, e que o primeiro grande tratado (1890) foi da autoria de P.G.
Unna, dermatologista em Hamburgo.
Lembremos também, de entre muitos
outros, os nomes “históricos” de
J. Darier, H. Pinkus, O. Gans, A. Civatte,
H. Montgmery, W. Lever, e os de muitos outros mais recentes ou actuais,
como os de E. Wilson-Jones, J. Civatte,
E. Grosshans, A. Kint, H. Kerl, L. Requena, A.B. Ackerman, H. Kutzner,
G. Burg, R. Cerio, etc., etc. Todos
dermatologistas de renome internacional e responsáveis pelos enormes
progressos da anatomia patológica
cutânea. Em 1998, em trabalho publicado nos “Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia” (1998, 56(3):155-9), um de nós
relembrou a história da dermatopatologia, seu desenvolvimento e sua prática a nível nacional, europeu e mundial. Foi então focada a necessidade de
se criar em Portugal, à semelhança de
outros países europeus e dos EUA, o
diploma de competência em dermatopatologia mediante um certo número
de exigências. Infelizmente, a proposta apresentada à Ordem dos Médicos
pelo Colégio de Dermatologia não teve consequência. Muito recentemente
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o assunto é novamente levantado, mas
agora pelo “European Dermatology Forum”, entidade que procura coordenar, a nível europeu, o ensino e a
prática dos diversos sectores da especialidade. O programa de formação
em dermatopatologia foi aprovado
pelo EDF e publicado sob o título
“Guidelines: the management of
dermatopathology. Developed by
Guideline Subcomitee of the European
Dermatology Forum”.
Por julgarmos ser do maior interesse
para a nossa especialidade, resolvemos
dar conhecimento do seu conteúdo e
apelar para que o assunto seja retomado entre nós.
A Comissão do EDF foi presidida por
W. Sterry (Berlim). Foram membros
da subcomissão que elaborou o documento, os professores H. Kerl (Graz),
G. Burg (Zurique), R. Cerio (Londres),
L. Cerroni (Graz), B. Cribier (Estrasburgo), H. Gollnick (Magdburgo),
H. Kutzner (Friedrichsafen) e W. Sterry.
Esta subcomissão foi supervisionada
por uma comissão do “EDF Guideline”,
constituída por 12 reputados dermatologistas de outros tantos países da
União Europeia.
Do texto publicado destacamos diversos pontos que consideramos de maior
relevância.
Desde logo é afirmado o princípio de
que a Qualificação Especial em
Dermatopatologia só pode ser obtida após anos de prática e de experiência e que é indispensável haver uma
formação específica devidamente regulamentada e acreditada. O programa
de formação a ser acreditado deve ser
analisado por uma subcomissão de
análise que inclui igual número de
membros de anatomia patológica e de

dermatologia. Esta subcomissão, embora não tenha poder decisório, pode
contudo ser responsável pelo controlo da actividade da instituição de ensino. Os programas a serem acreditados devem ser avaliados, incluindo uma
entrevista com o director do laboratório de dermatopatologia e com a
equipa de ensino.
É indicado que os médicos europeus
podem complementar o estágio nos
EUA desde que aceites em centros de
dermatopatologia com ACGME
(“Accreditation Council for General
Medical Education”) e com programas
de ensino aprovados.
Os programas de formação devem
obedecer aos seguintes princípios:
- o estágio deve ser supervisado e vigiado por um patologista ou dermatologista
com qualificações comprovadas em
dermatopatologia (Internacional Board
of Dermatopathology, Royal College
of Pathologists);
- elaborar relatórios sob supervisão;
- o estágio em dermatopatologia deve
ser efectuado em colaboração com uma
clínica universitária ou hospitalar ou centro dermatológico reconhecido;
- o programa deve incluir um estágio
organizado nas seguintes áreas da
dermatopatologia: histologia de rotina,
colorações especiais, técnicas de imunofluorescência e de imunoperoxidase, técnicas moleculares (PCR), microscopia electrónica (opcional), organização laboratorial, sistemas de segurança;
- um suficiente número e variedade
de exemplares de dermatopatologia
– pelo menos 3000 novos casos por
ano – deve estar disponível para que
o estagiário adquira experiência no diagnóstico em dermatopatologia. Po-
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dem ser utilizadas colecções de arquivo e outro material de estudo;
- devem ser regularmente programadas e realizadas reuniões tutoriais,
conferências, discussões, exposições e,
em especial, reuniões anatomoc1ínicas com base na dermatologia clínica de qualidade.
A duração do treino específico em dermatopatologia deve ser de dois anos e efectuado segundo o programa acreditado para tal fim.
O dermatologista candidato deve efectuar um estágio mínimo de 6 meses num
departamento de Anatomia Patológica
para estudo da anatomia patológica
geral e cirúrgica.
A prática e o treino em dermatopatologia deve processar-se numa instituição que tenha um laboratório com
espaço e equipamento técnico adequados para a histologia de rotina, colorações especiais, técnicas de imunofluorescência e de imunoperoxidase, técnica
molecular
(DNA·PCR),
microscopia electrónica (opcional),
além de organização correcta e sistema de segurança.
O laboratório deve ter um quadro de
pessoal dirigido por um dermatopatologista qualificado (experiência, diploma em dermatopatologia) e ser o principal responsável pelo programa de
ensino. Deve haver também um número suficiente de médicos qualificados
(patologistas/dermatologistas) com
experiência comprovada e qualificação
em dermatopatologia. No quadro deve
haver um número suficiente de técnicos qualificados e um secretariado.
O número de exames de dermatopatologia de rotina da instituição e/ou enviadas
do exterior deve ser pelo menos de 3000
por ano. Os estagiários devem dispor
igualmente de colecções de lâminas.
O laboratório deve dispor de microscópios, incluindo um microscópio multiocular e de microscópio de projecção ligado a televisores e a video-monitor. Deve também dispor de equipamento de secretaria indispensável
(computadores, registo informatizado
com acesso em rede aos relatórios
anatomopatológicos), de sala de reuniões, biblioteca, revistas, livros e ou-

tro material de ensino e de consulta
relacionado com a anatomia patológica e dermatopatologia.
Diploma de Dermatopatologia
– Após terem sido cumpridos todos
os requisitos do programa de formação acreditado, os médicos que desejam ser qualificados como dermatopatologistas devem prestar provas
perante uma comissão de anatomopatologistas e dermatologistas.
A certificação será baseada num exame que consiste numa prova escrita e
oral e numa prova prática com cortes
histopatológicos.
Os candidatos que tenham tido sucesso no exame obterão o Diploma de
Dermatopatologia.
Nos comentários que são efectuados
na parte final da publicação é afirmado: – “A dermatopatologia não deve
ser exercida como uma ocupação esporádica ou secundária quer pelo anatomopatologista quer pelo dermatologista. O dermatopatologista deve dedicar parte considerável do seu esforço e do seu tempo ao exame das lâminas da patologia cutânea e à feitura
dos respectivos relatórios. Os candidatos devem realizar um estágio específico de duração mínima num centro acreditado e devem submeter-se
ao exame final para a obtenção do diploma em dermatopatologia (com excepção da ‘grandfather c1ause’) sob os
auspicios do lntemational Comitee for
Dermatopathology. Enquanto não houver legislação que obrigue que um
anatomopatologista tenha que ter especial qualificação para a leitura de lâminas de dermatologia, alguns podem
ter a oportunidade de serem oficialmente certificados como dermatopatologistas. Contudo, para um dermatologista, o êxito no exame representa
o reconhecimento da sua competência em dermatopatologia.
Ponto particular e de difícil definição é a
obtenção do diploma baseado na experiência (‘grandfather clause’). Admite-se
que um período de 5 anos de experiência possa ser considerado quando analisado por um júri para a acreditação do
treino em dermatopatologia”. O texto
termina afirmando que “presentemente

há que se definir a acreditação dos programas de treino, da certificação baseada no exame e a manutenção desta
competência na dermatologia”.
A publicação deste texto elaborado
pelo EDF permite-nos retomar o projecto, por diversas ocasiões expresso
pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia e pelo Colégio
da Especialidade, de ser oficialmente
reconhecida a competência em Dermatopatologia.
Os argumentos que têm estado na
base desta revindicação são bem conhecidos e de valor insofismável: – a já
longa história da actividade diária
anatamo-patológica de um grupo significativo de dermatologistas, a existência efectiva e reconhecida de um
grupo de dermatologistas e de anatomopatologistas que se dedicam à
anatomopatologia cutânea, inicialmente constituindo o Club Sá Penella, fundado em 1989, e agora formando o
Grupo Português de Dermatopatologia, secção da Sociedade Portuguesa
de Dermatologia e Venereologia, com
3 reuniões anuais e com regulares realizações de cursos nacionais e/ou internacionais, a sua participação activa
em eventos internacionais, etc.
A análise do programa aprovado pelo
EDF permite-nos também verificar que
as suas linhas gerais não diferem muito das do programa que o Colégio de
Dermatologia havia proposto, em 2001,
à Ordem dos Médicos e ao Colégio
de Anatomia Patológica. Infelizmente
nunca o nosso Colégio recebeu uma
resposta. Poderemos interpretar este
silêncio como o não se admitir a possibilidade dos dermatologistas adquirirem competência científica e “oficial” para exercerem uma actividade
médico laboratorial que, na realidade,
tem sido e é um dos actos médicos
do âmbito da dermatologia? Num plano idêntico, também inicialmente a
componente cirúrgica da dermatologia
teve algumas dificuldades em ser reconhecida como uma indiscutível competência dos dermatologistas devidamente preparados.
Sublinhamos que os dois documentos,
o do EDF e o do Colégio de DermatoRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2007
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logia, coincidem na sua maioria dos
pontos, dos quais destacamos:
- a acessibilidade, em idênticas condições, dos anatomopatologistas e dos
dermatologistas já titulados ou em formação;
- o prévio estágio de 6 meses em reconhecidos serviços clínicos de dermatologia para os anatomopatologistas e
em serviços de anatomia patológica
para os dermatologistas:
- estágios com uma duração mínima
de 12 meses em regime de exclusividade (a decisão do EDF é de 2 anos)

em laboratório devidamente equipado e organizado, com movimento
nosológico anual mínimo (também de
3000 casos), orientado por um
dermatopatologista reconhecido:
- exame final com prova escrita prática
e oral perante um júri formado por anatomopatologistas e dermatologistas.
Em conclusão, somos de opinião de
que a actual Direcção do Colégio de
Dermatologia deve retomar este assunto, procurando, em colaboração
com a sua congénere de Anatomia
Patológica, obter a criação oficial de

um diploma em dermatopatologia.
Estamos convictos que tal facto dignificará as duas especialidades e proporcionará, em clima de necessária e eficaz
colaboração, um maior desenvolvimento
e enriquecimento do estudo da patologia cutânea.
Professor Jubilado de Dermatologia da Fac. Medicina de Coimbra
2
Professor Convidado de Dermatologia da Fac.
Medicina de Coimbra
3
Chefe de Serviço do Centro de Dermatologia
Médico-Cirurgica de Lisboa
4
European Journal of Dermatology (2006, 16
(5): 476-8)
1

CONSELHO DISTRITAL DO ALGARVE

COMUNICADO
A Ordem dos Médicos do Algarve lamenta a falta de rigor e de credibilidade com que foi elaborado um “estudo” da
Unidade Central de Gestão de Inscritos para a Cirurgia (UCGIC), referente ao tempo de espera para a cirurgia
oncológica, para a Região do Algarve.
Em nenhum dos hospitais da Região (Faro ou Portimão) existem doentes oncológicos em lista de espera para a
cirurgia, segundo informação dos respectivos Directores Clínicos. Curiosamente, não houve sequer a preocupação de
avaliar a veracidade dos dados agora divulgados junto destas instituições.
Não foram tidos em consideração os dados reais, mas dados desactualizados e que, de forma incompreensível assim
continuam, mesmo depois de os doentes terem sido operados.
Este estudo revela um afastamento efectivo entre a realidade e os dados provenientes desta estrutura.
Não é aceitável que baseado em falsas premissas este “estudo”contribua exagerada e desproporcionadamente de
forma negativa para ampliar os níveis de ansiedade e de sofrimento dos doentes e dos seus familiares.
De forma aligeirada e insultuosa, foi propalada informação incorrecta, em manifesta desconsideração relativamente ao
empenho e dedicação dos médicos que trabalham nesta área e nesta região.
Faro, 04 de Julho de 2007
O Presidente do Conselho
Distrital do Algarve
Dr. Martins dos Santos
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Oncologia Médica e Oncologista

Conceitos, competências e sua
aplicação prática
A Oncologia Médica é uma especialidade que se autonomizou recentemente.
Tendo sido primeiramente reconhecida como uma subespecialidade da
Medicina Interna pelo American Board of Internal Medicine ainda na década
de 60 do século passado, veio posteriormente a ser reconhecida como uma
área de especialização independente a partir do final da década de 70.
Na Europa, o reconhecimento da
Oncologia como uma Especialidade
Médica autónoma inicia-se sobretudo
a partir de 1980. Em Portugal o processo conclui-se em Dezembro de
1993, com a instalação do respectivo
Colégio da Especialidade.
Mas que razões determinaram o reconhecimento da Oncologia como
uma Especialidade autónoma das disciplinas médicas então existentes?
Até ao início do século passado, o único
método terapêutico disponível para o
manejo destes doentes era a cirurgia.
Muito pouco se conhecia sobre a biologia, a fisiopatologia, a morfologia e a
história natural dos tumores malignos.
Os meios de prevenção e de diagnóstico eram muito limitados, o estadiamento pouco rigoroso e esta patologia
era considerada primariamente como
uma doença de âmbito loco-regional.
Contudo, o progresso dos conhecimentos científicos a nível das ciências
básicas veio possibilitar a compreensão de alguns dos mecanismos fundamentais da génese e da biologia tumoral bem como dos seus diferentes tipos e formas de apresentação clínica.
Devemos considerar, no entanto, que
a Oncologia moderna começa em
meados da década de 1950, com a introdução dos antifolatos no tratamento sistémico das neoplasias.
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Pela primeira vez foi possível, através
da administração de uma droga por via
sistémica, actuar selectivamente sobre
as células tumorais, destruindo-as. Ou
seja, aos métodos de tratamento locoregional (cirurgia e radioterapia) juntou-se uma nova modalidade terapêutica que abrangia todo o organismo.
Este sucesso, embora limitado, abriu
perspectivas inovadoras e inspirou o
desenvolvimento de várias linhas de investigação básica e clínica que vieram
aprofundar de forma muito significativa os conhecimentos disponíveis e proporcionar a introdução de novas formas de tratamento, melhorando significativamente os resultados obtidos.
No entanto, apenas com os avanços conseguidos em várias disciplinas, nomeadamente a genética, a imunologia, a biologia molecular e a farmacologia, foi possível estabelecer em definitivo o conceito de cancro como doença sistémica à
data do diagnóstico e disponibilizar substâncias capazes de uma maior selectividade e eficácia terapêutica.
Igualmente a evolução tecnológica que
ocorreu relativamente aos equipamentos de uso clínico e aos meios de diagnóstico proporcionou a introdução na
prática clínica de novas metodologias de
avaliação e tratamento das neoplasias
malignas, que vieram alterar por completo a forma de abordar estes doentes.

Assim, aquilo que tradicionalmente era
um acto individual de reduzida eficácia veio a transformar-se num conjunto de acções envolvendo a utilização
de técnicas de diagnóstico e tratamento sofisticadas, que foi necessário dominar e sobretudo integrar e sequenciar de forma adequada.
A importância da prevenção e do diagnóstico precoce, a capacidade de intervenção em tumores já localmente
avançados ou menos acessíveis, a utilização de modalidades combinadas de
tratamento, a ênfase colocada no tratamento conservador de órgãos e na
qualidade de vida dos doentes, introduziram uma grande complexidade na
sua abordagem e transformaram o pro-
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cesso de decisão terapêutica num acto
muito diferenciado.
A prática da Oncologia é, na actualidade, uma síntese de muitos saberes e
capacidades, que requer a presença de
uma equipa alargada de profissionais
com formação e treino adequados.
Esta equipa, multidisciplinar e multiprofissional, deve trabalhar coordenadamente para conseguir obter, em
tempo útil, a máxima eficácia na avaliação e definição do plano de diagnóstico e tratamento do doente. E deve
acompanhá-lo desde o início do seu
percurso hospitalar até à fase final da
evolução da doença.
Para que fosse possível atingir este
objectivo, tornou-se necessário formar
um especialista que pudesse dispor de
um conjunto de conhecimentos muito abrangente e fosse capaz de integrar toda a informação relevante, fazendo a sua síntese.
Este especialista tem que possuir uma
visão holística do doente, da sua família e do meio envolvente e deve estar
em condições de o acompanhar durante todo o curso da doença.
Foi assim que se estabeleceu a Especialidade de Oncologia Médica e definiu
o perfil do oncologista.
O oncologista é, na actualidade, o único especialista com formação e treino
adequados para integrar o conjunto
dos problemas postos pelo doente
oncológico, definir as metodologias
necessárias para a sua correcta orientação, estabelecer e executar a terapêutica médica anti-neoplásica e orientar o tratamento paliativo e os cuidados de fim de vida. Compete-lhe, assim, um papel de coordenação dos
cuidados a prestar a estes doentes.
Este novo conceito de abordagem do
doente oncológico veio tornar também necessária a formação específica
nesta área de um conjunto de outros
especialistas, em especial os cirurgiões,
os anátomo-patologistas e os imagiologistas, bem como a redefinição do
papel dos radioterapeutas.
Foi igualmente definido um novo
standard de qualidade na prática da
Oncologia, que implica a garantia da
existência de um conjunto de condi-
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ções técnicas e organizativas para que
as instituições possam acolher e tratar estes doentes.
A qualidade em Oncologia tem estado, aliás, no centro das preocupações
de muitas organizações médicas, de
governos e de instituições supra-governamentais como a OMS.
Na Europa, sob os auspícios do programa Europa Contra o Cancro, a Escola
Europeia de Oncologia produziu um relatório sobre este tema no qual defende claramente que a abordagem multidisciplinar é obrigatória para o diagnóstico e para o tratamento dos doentes
com cancro e que nenhum médico, individualmente, deve poder tomar decisões
que afectem as possibilidades de cura
ou a qualidade de vida esperada.
As mudanças operadas na organização
da prestação de cuidados aos doentes
tiveram como fundamento as diferenças nos resultados obtidos em vários
países, em diferentes regiões de um
mesmo país ou até mesmo em diferentes instituições da mesma região,
expressos na taxa de sobrevivência aos
5 anos dos doentes tratados a um
mesmo tumor.
As variações identificadas foram atribuídas essencialmente ao facto de uma
parte dos doentes terem sido tratados
em centros sem oncologistas, sem grupos ou consultas multidisciplinares de
decisão terapêutica activos ou em que
não existia suficiente experiência por
parte de vários especialistas envolvidos,
particularmente dos cirurgiões.
Em Portugal, foram publicados vários
documentos orientadores, com relevo
para os Planos Oncológicos Nacionais
e para o documento que define a Rede
de Referenciação em Oncologia.
Estes, para além de salientarem como
objectivos centrais a melhoria da qualidade do atendimento e do acesso a
cuidados especializados, preconizam
como estratégia para a sua concretização a alteração dos aspectos organizativos das Instituições e a presença de
um Oncologista como coordenador da
actividade assistencial nesta área.
Uma característica distintiva da Oncologia
é a importância determinante da primeira decisão terapêutica e da qualidade da

sua execução na definição de todo o restante curso da doença e do seu prognóstico. E para que seja possível tomar esta
decisão o doente deve estar correctamente diagnosticado e estadiado.
Não há segunda hipótese para corrigir uma atitude menos adequada. Daí
a importância de se entregar a abordagem deste grupo de doentes a profissionais com a qualificação e experiência necessárias, capazes de trabalhar
em grupo de forma coordenada, sob
pena de não serem garantidas as máximas hipóteses de cura para a respectiva neoplasia.
Tendo em atenção o exposto, o Colégio da Especialidade de Oncologia Médica decidiu adoptar os seguintes conceitos e respectivas aplicações práticas:
1 – A Oncologia Médica é uma Especialidade médica que se ocupa do
rastreio, diagnóstico, tratamento médico, follow up e prestação de cuidados de suporte e paliativos ao doente
com cancro.
2 – Competências e domínios da
Oncologia Médica
A formação e experiência do Oncologista Médico conferem-lhe uma perspectiva abrangente sobre a história
natural da doença, a biologia tumoral,
os princípios das várias modalidades
terapêuticas e as várias facetas do diagnóstico em Oncologia. Por ter essa
formação e experiência, o Oncologista
Médico adquiriu uma especial capacidade para:
- Decidir sobre as várias estratégias
do tratamento médico, suas indicações,
benefícios, limites e complicações.
- Prescrever e acompanhar o tratamento médico anti-neoplásico.
- Integrar a variedade e complexidade
dos novos avanços terapêuticos.
- Manejar os problemas médicos que
ultrapassam o domínio estritamente
oncológico ou o órgão primário da doença.
- Acompanhar o doente oncológico
durante toda a evolução da doença,
desde os períodos de maior ênfase no
tratamento anti-neoplásico à fase pre-
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dominantemente de suporte paliativo.
- Comunicar com o doente e a sua
família.
- Tratar a dor oncológica, prestar cuidados paliativos e integrar o apoio psicológico e social a prestar aos mesmos.

4 - A formação dos Oncologistas
Médicos deve ser realizada de acordo com o programa de formação em
Oncologia Médica aprovado em Portugal e as directivas existentes tanto
na Europa como nos EUA.

3 - Organização da prestação de
cuidados aos doentes e a Oncologia Médica
- A boa definição do planeamento e
execução de qualquer tratamento
oncológico pressupõe uma abordagem
multidisciplinar do doente.
- A multidisciplinaridade significa complementaridade e trabalho de equipa,
não devendo em qualquer circunstância ser encarada como uma mera
sobreposição de competências ou a
simples sequenciação dos vários actos
médicos necessários.
- Nenhum interveniente no processo
de diagnóstico ou tratamento deve tomar decisões em áreas para as quais
não possuam diferenciação ou competência adequadas.
- A clara atribuição de competências é
um passo fundamental para uma boa
organização do tratamento do doente oncológico. As recomendações internacionais para a área da Oncologia
Clínica consideram 3 especialidades
fundamentais:
• A Oncologia Médica, especializada
no tratamento médico do cancro;
• A Cirurgia Oncológica, especializada no tratamento cirúrgico do cancro;
• A Radioterapia, especializada na
irradiação terapêutica do cancro.

5 - Princípios de boa prática em
Oncologia
Devem ser consideradas boas práticas em Oncologia as seguintes:
- A prestação de cuidados deve ser
obrigatoriamente multidisciplinar, pelo
que a Instituição deve proporcionar o
necessário contexto organizativo que
permita acolher todos os doentes
oncológicos numa estrutura desse tipo,
a quem competirá definir a estratégia
de diagnóstico e tratamento a aplicar
a cada doente.
- O acompanhamento de todo o percurso do doente oncológico, desde o
diagnóstico até à sua fase terminal, deve
ser garantido por um Oncologista.
- A prescrição de quaisquer tratamentos sistémicos anti-neoplásicos deve
ser considerada uma área da competência do Oncologista Médico.
- A quimioterapia sistémica anti-neoplásica
deve ser realizada apenas em instalações
apropriadas e por pessoal com diferenciação técnica e experiência para a sua preparação e administração.
- Devem estar definidos e em uso protocolos de actuação diagnóstica e terapêutica, por patologia, que permitam uniformizar o manejo de todos os doentes.
- A informação clínica relevante deve
estar padronizada e centralizada, pre-

ferencialmente por meios informáticos,
garantindo-se assim a sua acessibilidade quando necessário.
- Deve ser organizado um sistema de
formação contínua em Oncologia, para
todas as especialidades e grupos profissionais envolvidos na prestação de
cuidados aos doentes.
- A investigação clínica deve fazer parte das actividades diárias do oncologista, para o que deve contar com a
colaboração dos restantes especialistas envolvidos.
- A inclusão de doentes em ensaios
clínicos deve ser estimulada.
- Devem ser desenvolvidos e implementados processos de auditoria clínica
para avaliação da qualidade da prestação
tendentes a identificar eventuais constrangimentos ou práticas não conformes.
6 – Má prática em Oncologia
Devem ser consideradas como má
prática médica em Oncologia:
- A orientação diagnóstica e terapêutica dos doentes fora do contexto
multidisciplinar.
- A execução de tratamentos sistémicos
anti-neoplásicos não prescritos ou cuja
decisão não tenha sido acompanhada e
revista por um Oncologista.
- O exercício individualizado em Oncologia, sem coordenação ou acompanhamento por um Oncologista.
- A ausência de protocolos de actuação terapêutica.
- A falta de registos claros e concisos
das observações e tratamentos a que
os doentes tenham sido submetidos.
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To the Constituent Members
Council Members
of the World Medical Association

11 June 2007

Dear Colleagues,
Dear Friends,
It is with great regret that I have to inform you about the death of

Dr. André Wynen
8 December 1923 – 10 June 2007
Dr. André Wynen has served the WMA as Council member and Chairman of Council from 1973 until 1976 and as
Secretary General from 1976 to 1993.
Dr. Wynen was one of the most challenging and inspiring persons in medicine of our times. He has been an absolute
fearless fighter for the rights of patients and their physicians. Neither political campaigns, nor intimidation nor brutal
force, neither his detention in the Buchenwald concentration camp nor a paraplegia could stop him. And yet André was
one of the most gracious and forgiving persons I have ever met.
For many years André Wynen has been an icon of organized medicine in the free world. He has been a shaping figure
for medicine in post-war Europe leaving a worldwide impression.
André constantly reminded us that medicine is not being provided by ideology but through caring, that our patients are
entitled to a sound scientifically based medicine and not a cheap surrogate and that professionalism is not determined
by the right income but the right ethics.
As local as medicine was for him as surgeon, as global was his strategic thinking and his quest for international cooperation.
Through all his work life the dedication for a medicine for the care of patients was paramount. He was the voice against
legalization of euthanasia. His strong sense for justice made the access to high quality health care for all people his most
important aim. It will be his legacy.
I am grateful that I had a chance to meet and work with him and his wife Nicole. With her and André’s family are our
feelings.
This world has lost a great physician, surgeon and humanist. During World War II he joined the Resistance. A Resistance
against inhumanity, injustice and ideological blindness. He never left.
André Wynen departed from us, but his spirit is with us. It will remain as challenge and inspiration. Shall we have the
strength to be as brave as he wanted us to be.

Dr. Otmar Kloiber
WMA Secretary General
Centre International de Bureaux
Immeuble A “Keynes”
13, chemin du Levant
01210 FERNEY-VOLTAIRE
France

FEIN : 13-2566243
Website : www.wma.net
Telephone : (33) 4 50 40 75 75
Fax : (33) 4 50 40 59 37
E-mail address : wma@wma.net

Postal Address :
Boîte Postale 63
01210 FERNEY-VOLTAIRE Cedex
France

CULTURA

Música
Fafá de Belém
Fafá está de volta em grande forma
com o seu primeiro DVD e ainda um
CD, ambos gravados “Ao Vivo” (título
do trabalho) no lindíssimo Theatro da
Paz, em Belém, Brasil, onde actuou pela
primeira vez na sua carreira. Duas
grandes noites, essas de 5 e 6 de Outubro de 2006, em que desfilaram todos os grandes êxitos da sua carreira,
entre eles Vermelho, Coração do
Agreste, Nuvem de Lágrimas ou Sob
medida, entre muitos outros. Destaque para o facto de Fafá incluir aqui

Livros

três canções novas e uma delas, o primeiro single em Portugal, ser o “Brilho Dental” de Rui Veloso numa versão especial.

do a muitos aficionados dos sons do
Mundo. “Mujeres” é o terceiro trabalho da carreira de Estrella Morente,
homenageando as mulheres de ontem
e hoje. De Nina Simone a Penelope
Cruz.

Estrella Morente
“Mujeres” é o título do trabalho de
Estrella Morente que foi lançado em
Maio. Estrella Morente é hoje uma das
maiores divas da música em Espanha.
Com o focus do seu repertório
centrado no flamenco, esta cantora espanhola de 26 anos vai bem para lá
dos apreciadores deste estilo chegan-

Alan Vega
“Station” é o mais recente álbum lançado por Alan Vega. Após 37 anos de
carreira Alan Vega continua a ser
marcante. Este é o décimo disco a solo
da sua já longa carreira e levou 5 anos
a ser feito.

Segredos que mudam
o mundo
de Olga Pargana

Por E.M. de Melo e Castro
A escritora Olga Pargana manifestou interesse em que fosse eu
a apresentar o seu segundo livro
de contos Segredos que mudam o
mundo. Por intermédio de um amigo comum, Joaquim Pedro
Jacobetty, aqui presente, foi-me
manifestado esse desejo, e eis-me
aqui para satisfazê-lo gratamente,
investido apenas com as credenciais da amizade e da experiência
de algumas dezenas de anos de
prática da crítica literária (uma
actividade que hoje já vai sendo
rara…) e do estudo da teoria da
literatura. Isto sem contar com a
qualidade dos contos de Olga

Pargana que muito me estimulou
a estudá-los, para lá do encanto
da primeira leitura.
Geralmente eu trabalho, sob o ponto
de vista teórico, crítico e prático, fundamentalmente com poesia. Os vários livros de ensaios que tenho publicado têm uma percentagem elevadíssima de trabalhos sobre poesia e não
sobre ficção, o que de certo modo não
é muito vulgar, porque geralmente a
ficção convoca mais interesse, desperta mais a curiosidade dos leitores, é
mais do agrado dos críticos, sendo a
poesia considerada como mais difícil.
Ora bem, este problema do fácil e do

difícil é um pseudo problema, que de
facto não existe. Ser bom crítico significa ser um bom leitor e isso é que é
o mais difícil, seja para que tipo de literatura for… até para ler um jornal
é preciso uma atenção e uma técnica
apropriada para que não nos dêem
gato por lebre… De modo que este
ofício de ler o que está escrito e de
sobre isso escrever, é um ofício difícil e
arriscado. Uma pessoa arrisca-se sempre a dizer coisas que são irrelevantes,
a dizer coisas com as quais as pessoas
não concordam, ou dizer coisas que
estão francamente erradas etc., etc. Mas
também há o risco de acertar… e até
talvez comunicar algo a alguém… reaRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2007
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lizando-se assim um circuito interactivo
entre o texto do autor, o texto do crítico e os leitores de ambos!
Posto isto, vou socorrer-me de alguns
apontamentos que fiz sobre o livro que
está hoje na ordem do dia: Segredos
que mudam o mundo. Não vou demorar-me no comentário do título, como
geralmente muitos críticos fazem, ficando com isso satisfeitos… mas este
título é de facto estimulante porque
contém uma aparente contradição. Se
é um segredo é uma coisa encoberta,
uma coisa que não é do conhecimento geral. Mas como é que uma coisa
que não é do conhecimento geral pode
ter o poder de mudar o mundo? Isto
no tempo da comunicação cibernética, das comunicações globais fáceis, da
informoesfera que envolve a Terra e até
a ultrapassa? No entanto o título é um
verdadeiro achado visto que, na realidade, são as coisas que não conhecemos que influenciam a nossa vida, são
as pequenas coisas que passam desapercebidas que determinam o futuro.
Assim a futurologia, como ciência, falhou precisamente por isso, por não
tomar em conta nos seus modelos e
projecções, o que é secreto, invisível e
provavelmente poético. É que um bater de asas duma borboleta no hemisfério Norte pode provocar uma catástrofe numa ilha do Pacífico… E isto
sem termos necessidade de invocar a
teoria das catástrofes de Renè Thom…
De modo que a nossa autora acertou
num título que é realmente um título
recheado de surpresas… São esses tais
segredos e a maneira como ela os organiza, na textura dos contos, que
constituem a matéria sobre a qual nos
vamos debruçar criticamente.
De facto eu disse que a minha actividade como crítico literário tem incidido mais sobre o poema mas, ao aceitar esta incumbência, a ideia do conto
seduziu-me, porque o conto é um pequeno naco de prosa que tem princípio meio e fim e o princípio por vezes
não é princípio, o fim não é fim, e o
meio também pode não ser o meio…
É isso mesmo que vamos ver: é tal e
qual como num poema. É que a estrutura do conto tem muito que ver com
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a estrutura do poema, principalmente
pela necessidade de síntese e condensação verbal. Ezra Pound dizia que na
poesia as palavras encontram-se
sobrecarregadas de significado. Ora
nós podemos dizer que nos contos da
Olga todas as palavras estão sobrecarregadas de significado e temos que
ler com muito cuidado para não deixarmos passar o resquício desse tal
segredo que pode mudar o mundo e
talvez esteja numa palavra ou escondido sob ela…
Quando se aborda uma obra literária,
seja ela qual for, podemos considerar
que há vários níveis de leitura possíveis. Uma leitura superficial, a que geralmente se chama literal, e uma leitura de profundidade. Essa leitura literal
pode limitar-se muitas vezes às impressões do gosto/não gosto, agrada-me
ou não me agrada, etc., não atingindo
um nível propriamente crítico, sendo,
isso sim, o que antigamente se chamava “crítica impressionista” e abundava
nos jornais…
Usando uma terminologia mais rigorosa, que se deve à linguista Julia
Kristeva, podemos dizer que o nível
superficial é o nível do ‘fenotexto’ significando o nível onde acontecem os
fenómenos linguísticos que caracterizam o texto dado à leitura. O fenotexto é assim um conceito mais denso do que o conceito da crítica impressionista. Ao outro nível mais profundo, onde se faz a produção do texto, chama Kristeva de ‘genotexto’ sendo muitas vezes não evidente. Cabe
ao crítico procurar atingi-lo para melhor se entender a matéria de que os
textos são feitos e como são feitos.
O que eu vou agora apresentar-vos
como leitura deste livro pretende ser
uma aproximação a uma leitura genotextual dos contos de Olga Pargana.
Portanto vou deixar-me de adjectivos,
de dizer que gosto muito dos contos,
não vou dizer que os contos são lindos ou feios, etc., etc.. Vou procurar
mergulhar e perceber o que é que está
no nível do tal segredo, mas não vou
dizer-vos o segredo. Isso cada um terá
que o descobrir ou de os descobrir,
nas leituras que fizer.

No entanto, farei previamente alguns
apontamentos factuais, dizendo que,
fisicamente, este livro tem 268 páginas sem contar com o índice, contém
21 textos, que são textos curtos, entre 3 e 12 páginas e que esses textos
são formados de construções ficcionais, isto é, narram factos e ideias ou
acontecimentos capazes de suscitarem
movimentos emocionais e, duma forma condensada, muitos deles são escritos na primeira pessoa do singular,
conduzindo a uma situação final. Primeira pessoa essa que vamos ver quem
poderá ser.Tais características prefiguram o género chamado conto, como
já disse. Geralmente a crítica fenotextual executa a descrição resumida
ou avaliativa de cada texto em termos
emocionais ou judicativos. Tal não é a
crítica que vou realizar. Estou a repetir-me um pouco, mas quero frisar bem
esse ponto prévio. Nunca gostei da
crítica impressionista. Por isso as minhas sucessivas leituras deste livro foram dirigidas no sentido de procurar
nos textos as figuras, fissuras ou janelas que nos permitissem atingir o nível
textual profundo, onde o texto se produziu, e vislumbrar os mecanismos da
invenção que dá origem a esses textos. Isto é, procurando atingir o nível
genotextual.
Após essas leituras repetidas e concentradas, passo a enumerar algumas
dessas ‘janelas’ por onde vislumbrar o
provável “genotexto” dos contos de
Olga Pargana enumerando 4 que me
pareceram importantes.
• Primeiro, a construção das personagens e, principalmente, a construção de Irene. Irene esta que, vindo já do primeiro livro, “Pássaros
de fogo”, se desenvolve, aprofunda
e complexifica nos 9 contos deste
livro, em que ela comparece.
• A segunda janela é constituída
pelo simbolismo neo-impressionista, na construção, descrição e ambientes iniciais das narrativas. Parece-me que o início das narrativas é particularmente importante
nestes contos de Olga.
• Em terceiro lugar as transgressões
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oníricas como condutoras de acção
ou transformações que, ao fim e ao
cabo, constituem as ficções.
• Por fim e em quarto lugar, a natureza emocional e ambígua dos
finais dos contos.
O meu trabalho crítico vai-se desenvolver justamente em tratar cada um
destes pontos pela ordem que foi enumerada. O desenvolvimento destas
quatro ferramentas da análise da escrita podem conduzir à concepção
estrutural e, talvez, a um modelo de
escrita dos contos de Olga Pargana.
Veremos se sim é, ou se não.
Primeiro a construção de Irene: enquanto que na maioria dos contos do
primeiro livro de Olga Pargana, Pássaros de fogo com asas de prata, Irene é a
mãe, ou representa esse papel, no segundo livro a situação é complexa,
porque Irene tanto é um eu-eu como
um eu-outro. Tanto é um espelho do
eu de Olga, como alguém completamente diferente, ou seja, uma persona,
uma máscara, podendo perguntar-se,
em cada texto em que Irene comparece, se ela é a autora enunciante do
texto ou se é uma enunciante outra,
numa simulação como, por exemplo,
no caso da Irene-médica, ou como
reminiscência juvenil, no caso da noiva
no conto Casamento, ou até na simulação contraditória, no caso da segunda parte do conto Labirinto, em que
Irene se perde para encontrar um
personagem fortuito, um eu-outro?
Talvez uma pequena citação, do fim
deste conto seja elucidativa:
“Levantou-se enxugou os seus olhos
e cantou a canção do rouxinol que
sem perceber continuava dentro de
si tal como sua sucessora. Começou
a andar nas antigas ruas e encontrou um velho dormindo a um canto
duma rua fria. Acordou, pegou-lhe a
mão convidou-o para ouvir o fado e
comer. Ele andrajoso e sujo acompanhou-a apoiando-se no seu braço. Irene conheceu a felicidade dando-a . De braço dado ambos caminhavam devagar na melancolia da

noite onde o fado se ouvia e cheiro
a vinho e de comida fazia abrir o
apetite”.
Este final fortuito, perfeitamente inesperado, que nada predizia que viesse a
acontecer, é uma característica dos
contos de Olga, mas sobre os finais
vamos falar mais adiante. Por agora,
aprofundemos este problema do euoutro, porque este eu-outro existe
também neste texto. Na pág. 25:
“Cantarolou a canção do rouxinol
que permanecia dentro de si ”
O rouxinol é também um eu-outro e
subitamente aparece o velho dormindo e andrajoso. Irene conheceu a felicidade dando-a a quem? Possivelmente a si própria, mas também ao outro.
Sobre o problema do eu propriamente dito e do eu-outro, já Novalis, o
grande e genial poeta alemão fundador do romantismo, em “Fragmentos”
dizia o seguinte:
“O que entendemos nós por Eu?
Não terá Fichte, demasiado arbitrariamente, metido tudo no Eu? Com
que direito? Poderá o Eu estabelecer-se como Eu sem qualquer outro
Eu ou não-Eu!
- Como Eu e não-Eu são opostos”.
Vemos aqui, na relação entre o eu e o
outro, uma das raízes dos tais segredos. Podemos também ver, mais perto
de nós, Mário Sá Carneiro que, em
1915, escrevia justamente
“Perdi-me dentro de mim / porque
eu era labirinto / e hoje quando me
sinto / é com saudades de mim.”
O eu-eu, o eu-outro e o labirinto. Estamos no conto Labirinto de Olga. Estas
coincidências não são casuais. Estas
coincidências são afinidades electivas
como Goethe lhes chamava. Entre os
personagens de Olga existem outros
casos semelhantes, de entre as quais se
podem destacar o Ricardo, a Dama da
Riqueza, o cão, o Pedro de memória perdida, o jogador ou o velho que vivia sozinho,

o homem sem ouvidos... alguns sendo, até,
títulos dos próprios contos, o que não
só os caracteriza como eu diferentes
da enunciadora, como se assumem
como objectos da construção ficcional,
não deixando de estar ao serviço dos
desígnios da autora, facto este que nos
aproxima da natureza lírica, isto é da
expressão do eu que impregna todos
os contos. Novalis escreveu também
sibilamente, “O eu possui um potência
hieroglífica.” - O que é que isto quer dizer? – Que o eu pode ser uma máscara, um sinal, que é um desenho que tem
um significado e, quando alguns destes
personagens aparecem como título do
conto, eles estão na sua capacidade
hieroglífica. O hieróglifo vai ser depois
lido, desdobrado, interpretado, durante a leitura do conto. Tocamos assim
nalguns pontos que são importantes.
Quanto ao simbolismo, a que podemos chamar de neo-impressionista, da
grande maioria do início dos contos,
verificamos que esses inícios são de
facto iniciações propiciatórias. Mas, o
que é que isto quer dizer? - Nesses
inícios a autora cria ambientes preparatórios às transformações subsequentes, usando descrições idealizadas, mas
algumas aparentemente realistas. Ou
então em termos romantizados da
natureza ou das situações humanas,
que por vezes são dum optimismo que
logo se revela em contradição com o
desenvolvimento das acções ficcionais.
Demos 2 exemplos: Pág. 81. No início
do conto “Os mortos não regressam”:
“Do alto dum penhasco de terra despida de vegetação e negra vê-se numa depressão distante um estreito vale
onde fio de água coleante e transparente desliza lentamente arrastando
um barulhar suave cheio de polifonias
até atingir seu destino. Em redor, só
pedras escuras, árvores esguias, paradas, cheias de abundantes folhas que
àquela hora da noite com a luminosidade da lua, ficam prata. Um arejo
invisível sacode-as, fazendo que desenhem movimentos circulares”
Estamos perante uma narrativa do tipo
descritivo, aparentemente realista, que
depois vai abrir para um outro plano
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da realidade. Quase todos os contos
começam com descrições deste tipo.
Alguns, como na página 87, do conto
“O homem sem ouvidos”:
“A atmosfera era brandamente avermelhada pelos raios solares que mergulhavam por detrás de altos edifícios, deixando a terra aquecida sob
laivos rosados no ar.
Irene tinha o olhar fixo onde o sol
desaparecera, como se quisesse saber para onde tinha ido. A paz um
pouco nostálgica daquele fim de tarde de Primavera sem vento, sem frio,
reflectia-se no seu espírito Ela olhava
vagamente, com o pensamento ausente, para os tons suaves que enchiam o
horizonte.
Nesse dia, tinha visitado casas onde
a doença penetrara, invadira,…”
Como vemos é uma introdução altamente sensível, altamente personalizada, mas depois muda-se de plano e o
conto prossegue. Isto é uma das características estruturais dos contos de
Olga Pargana. Estas introduções estão
geralmente em contradição com o que
se segue. Há sempre uma ruptura, há
sempre uma quebra criando um efeito de contraste. Este efeito de contraste será claramente intencional ou
um recurso literário, correspondendo
à expressão duma tendência natural
da visão do mundo idealizado pela autora? Isto é uma questão, mas é uma
questão a que não podemos franca e
honestamente responder com segurança, porque não podemos esperar
demais da análise literária, porque acerca dum texto e da sua estrutura, há
sempre mais perguntas do que respostas. Arriscamo-nos a errar, qualquer
que seja a resposta que dermos. Ficamos portanto no registo desta característica textual, como uma marca
identificadora que nos abre a porta a
universos insuspeitos de fantasia amável, no estilo dos contos de Mil e uma
noites.... o que é uma surpresa que
deste livro contém, certamente um dos
seus segredos: o maravilhoso, o fantástico maravilhoso, que não é muitas
vezes tratado na nossa literatura actual… Hoje, quando se fala em literatura
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fantástica, vemos sempre coisas horríveis que vão acontecer, coisas infernais,
parapsicologias, exorcismos. Etc.
Aqui não, aqui temos o fantástico das
Mil e uma noites, que é um fantástico
maravilhoso, que é um fantástico amável. Muitos desses contos vão ser realizados nesse nível do fantástico amável. Muitos desses contos têm uma raiz
onírica e essa origem aparece depois
de uma ruptura. Subitamente os textos mudam de registo e aparecem
mudanças de plano da realidade, duma
realidade actual para a realidade dos
sonhos ou das reminiscências biográficas idealizadas, geralmente reminiscências juvenis. Deveremos aqui citar
Novalis mais uma vez. Diz ele também
nos “Fragmentos”:

se trata duma reconstituição dos sonhos procurando um significado além
deles, como muitas vezes alguns autores têm feito. Aqui o sonho é apenas o
sonho, podendo ser usado como matéria de elevado grau metafórico para
a construção literária. Foi isso que Olga
muitas vezes fez. Até podemos dizer
que é a própria escrita que produz os
sonhos fragmentariamente escritos,
não se tratando assim duma escrita sonâmbula entre o sono e a vigília, ao
modo surrealista. Penso que é preciso
fazer esta diferença. Pois não se trata
de escrita automática.A escrita de Olga
é uma escrita controlada pelo talento
da palavra escrita que a autora possui.
Queria apenas dar um exemplo dessas transgressões (Págs. 82/83):

“O sonho é frequentemente significativo e profético, porque ele é um efeito
da alma da Natureza, e por isso baseado na ordem das associações. Ele é,
como a poesia, significativo – mas também por isso mesmo, significativo sem
regras – inteiramente livre.”

“Ao longe, vindo do infinito aparece
um pequeno vulto coberto de luz pálida e macilenta. Magicamente vaise aproximando e crescendo devagar deixando para trás um ténue
fumo esbranquiçado, transparente,
enchendo-me do passado vivido entre o cheiro das beladonas rosadas.
Minha atenção fica parada na imagem bela e fantasmagórica que caminha lentamente para mim.
..............................................

Isto é mais uma ligação entre aquilo a
que se pode chamar o romantismo
inato de Olga e as descrições dum
grande rigor (onde se nota a cientista
que ela também é), e a pessoa com
grande vivência, em situações por vezes dolorosas, umas vividas outras
intuídas ou sonhadas.
Chamarei a essas súbitas mudanças de
plano, transgressões oníricas, porque
de facto são o aproveitamento ficcional
de materiais oriundos de sonhos que
a autora teve e registou, mas podem
também resultar de fragmentos de
memórias reconstruídas. Segundo a teoria dos sonhos, recentemente proposta por Allan Hobson, o ego baixa a
guarda quando adormecemos e deixa
margem para que os desejos inconscientes se revelem, mas de forma bizarra, devido a mecanismos de censura ou camuflagem. É interessante cotejar esta citação dum cientista com o
romântico Novalis para quem os sonhos também têm regras, mas essas
são as regras da liberdade. Deixo a
questão por aqui, mas queria de facto
sublinhar que nos contos de Olga não

Com surpresa minha tudo desaparece.
Vejo-me rodeada pela noite, ouvindo
o suspiro das árvores no fundo do
vale longínquo.”
Outro exemplo, este do maravilhoso,
na pág 98:
“Minha atenção, meus pensamentos
ficaram suspensos, naquela tarde
cheia de sol e fria.
Minha preocupação era ajudá-lo a
ficar comigo para sempre.
Enquanto cogitava no que podia fazer, ouvi um ruído, quase imperceptível, perto de mim.
Como cobertas de névoas vi mulheres, muitas mulheres ainda jovens,
como ele gostava. As Deusas de beleza. Vinham envoltas em suas compridas cabeleiras de linho e rendas
que só mãos de fada podiam ter feito. Sorriam e sussurravam tão baixi-
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nho que não as pude entender.
Quem eram? Como tinham entrado?
Nunca as vira antes e não entendia
porque estavam ali.
Passaram junto de mim sem me verem tão triste.
Afastei-me, ficando longe como uma
sombra, escondida a trás duma porta.”
Por fim vamos aos finais dos contos.
Edgar Allan Poe desenvolveu uma teoria seguindo sugestões de Charles
Dickens e de Godwin, segundo as quais
um conto deve ser pensado de trás
para diante, ou seja do fim, efeito final
ou desfecho, para que o conto surja
com aquela intensidade, acutilância e
capacidade de surpresa que é a característica fundamental do género conto. Isto é, o autor deve criar, imaginar
ou inventar o fim, primeiro, e só depois a trama ficcional que levará ao
desejado final.
No caso de Olga Pargana uma das
magias dos contos é que o desenvolvimento narrativo é conduzido com
precisão até um fim que não é feito
do prolongamento imaginário emocional das situações mas sim de uma surpresa, até uma indeterminação geradora de angústia, ou seja da suspensão
narrativa da proposta ficcional feita em
cada conto.
Agora eu estou em pleno trabalho de
adivinhação, mas creio podermos dizer, que a autora não imagina os fins,
mas sabe já de antemão que os fins
têm de ser indeterminados. É isso um
dos segredos na sua arte do conto…
mas também pode ter acontecido que
ela tivesse chegado a essa conclusão
pela sua prática da vida, porque uma
das características pelas quais ela agarra o leitor até depois de o conto acabar, são certamente os fins indeterminados, os fins suspensos, o que penso
ser uma novidade.
Essas narrativas que põem problemas

existenciais chegam ao final sem os resolver ou criando a sua própria
irresolubilidade. Disto não darei exemplos, porque tiraria aos leitores o prazer de chegarem a essa suspensão da
narrativa, criando um ambiente que, ou
gera angústia, ou gera satisfação, ou gera
perguntas, ou um filosofar… fruidor.
Uma vez feitas estas caracterizações,
podemos ser tentados a estabelecer
diagramaticamente o já referido modelo
estrutural dos contos de Olga Pargana.
Assim, vejamos:
• Na introdução temos uma situação de descrição minuciosa, umas
vezes realista e denotativa, outras
vezes impressionista e poetisante,
fantasiosa e principalmente dirigida
à criação de um clima.
• Segue-se, a esta introdução, a segunda parte que é constituída por
um corte súbito nesta narrativa, entrando-se em situações oníricas e
transgressivas de pendor denotativo,
nitidamente dirigidas à emoção.
• Na terceira parte, estas situações
conduzem a uma conclusão inconclusiva inquietante e ambígua.
Este modelo não é rígido e em cada
conto encontra uma realização diferente e específica, desdobrando-se em
várias sub-secções, introduzindo personagens, fazendo desaparecer personagens, recorrendo a observações tanto subjectivas, como objectivas e novas transgressões na sequência temporal da narrativa, com diferentes
graus de ênfase e desenvolvimento em
cada uma dessas secções. Exemplo disso é a “Balada a um cão” em que a
introdução não existe nos termos em
que estamos a falar e se entra directamente na narrativa, até que, mesmo

no fim do conto, não se sabe em que
nível se esteve, se no nível onírico, se
na chamada realidade, se apenas no da
efabulação escritural. O conto começa e acaba numa peça só e não se sabe
em que nível se encontra. Isto é dum
saber escritural transcendente. Podese assim dizer que os contos são polissémicos pela variedade dos planos
narrativos e sincrónicos, porque tudo
se realiza num presente que é o presente da leitura e da fruição do leitor,
misturando-se os planos da realidade
e as técnicas da escrita, ora precisa e
cognitiva, ora poetisante e emotiva,
como já referi, ou mesmo alegórica,
mas sempre altamente metaforizante.
Alguns destes textos curtos, como por
exemplo, Despertar da madrugada, que
é o último do livro, pode mesmo ser
considerado como um poema em prosa, já que não realiza o modelo proposto mas apresenta todas as características das conclusões não conclusivas e suspensas, num elevado grau
de ambiguidade.
Para terminar este ensaio de leitura crítica que aqui lhes apresentei, quero apenas fazer uma citação da página 79 e
que é justamente do conto Casamento:
“Sua amiga desconhecia que Irene
esquecera o frémito de contactos que
não se confessam e não queria ficar
aprisionada nas algemas dum prazer limitado, curto, que deixa um
gosto amargo de abandono, de isolamento quando não é mais fogo que
queima e que preferia dormir num
banco de areia acetinada, numa gruta de pedras preciosas onde o Sol
entraria para a cobrir com seu manto
morno, tecido de ouro.
Irene desejava o sublime, o dormir
nos braços dos Deuses e conhecer a
atónita eternidade”
Muito obrigado pela vossa atenção!
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