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EDITORIAL

As duas faces
da verdade
A repercussão que tiveram os casos
das reformas negadas pelas juntas –
na verdade não é justo chamar-lhes
médicas porque não o são de facto,
uma vez que o trio que as compõe
inclui também um técnico da Caixa
Geral de Aposentações – foi avassaladora. Foram inúmeras as primeiras páginas, sem conta as notícias impressas
da mais diversa dimensão, abriram-se
noticiários sucessivos na rádio e na TV
sobre o assunto, o tema foi mesmo
introduzido em bastos momentos de
programação externa à informação de
todos os canais.
Na Ordem sentiu-se esse furor mediático, o Bastonário desdobrou-se em
entrevistas, declarações e presenças em
estúdio, as solicitações foram inúmeras
durante um vasto período de vigilância
dos média, que dura já desde Junho.
O panorama instalou-se com a denúncia da filha de uma professora de
Aveiro, afectada por doença grave, a
quem foi negada a reforma e que acabou por morrer ao serviço.
É caso para dizer que profissionais
competentes e preparados não conseguiriam melhor efeito mediático do
que este.
Mas importa reflectir sobre o assunto, porque a verdade, como sempre,
tem duas faces, a que se conhece e a
oculta. E é salutar que se exercite o
raciocínio no recato, fora das ondas
mediáticas que sufocam e dos flashes
que cegam aos poucos e não deixam
tempo nem campo de visão para o
pensamento mais profundo.
Sucede que a questão, na sua avassaladora dinâmica informativa, mesmo com
todos os esforços que pudessem ter
sido feitos, chamusca os médicos – pelo
menos alguns. E isso, só por si, merece
que muito friamente se admita que
houve, talvez por erro de demissão, alguma culpa que deve ser reparada.

É justamente por isso que a Ordem
propôs a composição das juntas exclusivamente por médicos – o que o
Governo, como já se sabe, aceitou –, o
que pode acarretar mais responsabilidade, mas deixa a classe mais tranquila e os médicos que participam nas
juntas mais soltos da pressão. Isto porque, como disse o Bastonário várias
vezes quando o tema aqueceu, são reconhecidas as orientações economicistas sobre a decisão.
Quanto a esta questão específica, há
indícios de que os defeitos se podem
corrigir, assim se deixe aos médicos o
que a eles pertence, isto é, a decisão
sobre o estado de saúde dos doentes
e a sua condição para continuarem a
trabalhar. Veremos que eco terão no
Governo outras propostas da Ordem,
nomeadamente a criação de uma competência específica para esta área e a
existência de Medicina do Trabalho nos
serviços públicos, com médicos que
acompanham os funcionários e têm
condições para contribuir para a correcção das decisões mais delicadas.
Mas para além desta há a outra face
da verdade, a que, sem surpresa, não
foi atribuída grande importância.
Quando estamos neste domínio falamos de matéria complicadíssima. Temos, por um lado, as justas solicitações de reforma por invalidez e temos, por outro, um mundo pouco conhecido na sua dimensão de cidadãos
que aproveitam as oportunidades que
lhes faculta a lei para se reformarem.
Ora, esta realidade conduziu a Caixa
Geral de Aposentações, que tem que
dispor de cada vez mais dinheiro para
garantir o pagamento das reformas e
a sua sustentabilidade, a uma prática
de desconfiança que pode, em certas
circunstâncias ser legítima.
Esta realidade, mais do que a dos casos de mediatização elevada, merece

muita reflexão. Quem de boa-fé o fizer percebe que a única solução para
o problema reside na conduta ética e
na prática saudável de uma cidadania
que se sustenta nos valores sociais.
Perceber que um pedido injusto de reforma é um atentado ao equilíbrio social é tão importante como exigir das
juntas decisões justas e equilibradas.
Cabe à Caixa Geral de Aposentações
refrear a sua bravata economicista
– disso ninguém tem dúvidas –, mas
ajudar esse sistema instalado a renovar-se e a humanizar-se é um dever dos
cidadãos, que os médicos acolherão,
com certeza, e ao qual se obrigam também com a sua reconhecida atitude de
dar prioridade aos doentes.
Nota final: Outro assunto que escalda é o da lista de objectores de
consciência. Decidiu o Governo avançar com uma forma de registo totalmente inaceitável, em que os médicos se vêem obrigados a assinar que
devem prestar assistência a uma doente vítima de complicações decorrentes de uma interrupção voluntária da gravidez.
Os médicos estão, por juramento, obrigados a assistir todos os doentes, na rua,
em férias, em viagem de avião ou de barco, e, obviamente no seu trabalho.
Quem produz os processos burocráticos tem muito que aprender e esta
matéria deveria, desde o seu início,
ser entregue à responsabilidade da
Ordem, que, por sua iniciativa, vai
agora preparar um registo de objectores de consciência, que seja funcional e que não humilhe os médicos
que têm esse direito. Esperemos que
o Governo saiba estar ainda à altura
da complexa situação em que se embrenhou.
Diamantino Cabanas
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007
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Colheita e transplante de
órgãos, tecidos e células
de origem humana
Pela sua relevância, transcrevemos em seguida a Lei n.º 12/93 de 22 de Abril com as alterações introduzidas pela lei n.º 22/2007 de 29 de Junho que transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a directiva nº 2004/23/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março. Esta lei é aplicável à
colheita e transplante de órgãos, tecidos e células de origem humana.
Lei n.º 12/93, de 22 de Abril
Colheita e transplante de órgãos, tecidos e células de origem humana

origem humana, destinados a aplicações no corpo humano;
f) «Colheita» um processo em que são disponibilizados
órgãos, tecidos e células de origem humana.

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 2.º
Âmbito pessoal de aplicação
1 - A presente lei aplica-se a cidadãos nacionais e a apátridas
e estrangeiros residentes em Portugal.
2 - Em relação aos estrangeiros sem residência permanente em Portugal, o regime jurídico dos actos previstos no n.º
1 do artigo 1.º rege-se pelo seu estatuto pessoal.

Artigo 1.º
Âmbito material de aplicação
1 - A presente lei aplica-se aos actos que tenham por objecto a dádiva ou colheita de órgãos, tecidos e células de
origem humana, para fins terapêuticos ou de transplante,
bem como às próprias intervenções de transplante.
2 - A transfusão de sangue, a dádiva de óvulos e de esperma e a transferência e manipulação de embriões são objecto de legislação especial.
3 - São igualmente objecto de legislação especial a dádiva e
a colheita de órgãos para fins de investigação científica.
Artigo 1.º-A
Definições
Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Órgão» uma parte diferenciada e vital do corpo humano, constituída por vários tecidos, que mantém de modo
largamente autónomo a sua estrutura, vascularização e capacidade de desenvolver funções fisiológicas;
b) «Tecido» todas as partes constitutivas do corpo humano formadas por células;
c) «Células» as células individuais ou um conjunto de células de origem humana, não ligadas entre si por qualquer
tipo de tecido conjuntivo;
d) «Dador» qualquer fonte humana, viva ou morta, de órgãos, tecidos e células de origem humana;
e) «Dádiva» qualquer doação de órgãos, tecidos e células de
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Artigo 3.º
Estabelecimentos autorizados e pessoas qualificadas
1 - Os actos referidos no artigo 1.º, n.º 1, só podem ser
efectuados sob a responsabilidade e directa vigilância médica, de acordo com as respectivas leges artis e em estabelecimentos hospitalares públicos ou privados.
2 - Podem ainda ser feitas colheitas de tecidos para fins
terapêuticos no decurso de autópsia nos institutos de medicina legal.
3 - Os centros de colheita e os centros de transplante são
autorizados pelo Ministro da Saúde e estão sujeitos a avaliação periódica das suas actividades e resultados.
4 - Os centros de colheita e os centros de transplante já
em funcionamento não carecem da autorização prevista
no número anterior, devendo, porém, submeter-se à referida avaliação periódica.
Artigo 4.º
Confidencialidade
1 - Salvo o consentimento de quem de direito, é proibido
revelar a identidade do dador ou do receptor de órgão ou
tecido.

INFORMAÇÃO
2 - Os centros de colheita e de transplante garantem a
rastreabilidade dos órgãos e tecidos, em termos a regulamentar.
Artigo 5.º
Gratuitidade
1 - A dádiva de órgãos, tecidos e células, para fins
terapêuticos ou de transplante, não pode, em nenhuma circunstância, ser remunerada, sendo proibida a sua
comercialização.
2 - (Revogado.)
3 - Os agentes dos actos referidos no n.º 1 do artigo 1.º
e os estabelecimentos autorizados a realizar transplantes
de órgãos, tecidos e células podem receber uma remuneração única e exclusivamente pelo serviço prestado, não
podendo o cálculo desta remuneração atribuir qualquer
valor aos órgãos, tecidos ou células colhidos ou transplantados.
CAPÍTULO II
Da colheita em vida
Artigo 6.º
Admissibilidade
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são
admissíveis a dádiva e colheita em vida de órgãos, tecidos
ou células para fins terapêuticos ou de transplante.
2 - A colheita de órgãos e tecidos de uma pessoa viva só
pode ser feita no interesse terapêutico do receptor e desde que não esteja disponível qualquer órgão ou tecido adequado colhido de dador post mortem e não exista outro
método terapêutico alternativo de eficácia comparável.
3 - No caso de dádiva e colheita de órgãos ou tecidos não
regeneráveis, a respectiva admissibilidade fica dependente
de parecer favorável, emitido pela Entidade de Verificação
da Admissibilidade da Colheita para Transplante (EVA).
4 - São sempre proibidas a dádiva e a colheita de órgãos ou
de tecidos não regeneráveis quando envolvam menores ou
outros incapazes.
5 - A dádiva e a colheita de órgãos, de tecidos ou de células
regeneráveis que envolvam menores ou outros incapazes
só podem ser efectuadas quando se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:
a) Inexistência de dador capaz compatível;
b) O receptor ser irmão ou irmã do dador;
c) A dádiva ser necessária à preservação da vida do receptor.
6 - A dádiva e a colheita de órgãos ou tecidos não
regeneráveis, que envolvam estrangeiros sem residência
permanente em Portugal, só podem ser feitas mediante
autorização judicial.
7 - São sempre proibidas a dádiva e a colheita de órgãos, de
tecidos ou de células quando, com elevado grau de probabilidade, envolvam a diminuição grave e permanente da integridade física ou da saúde do dador.

Artigo 6.º-A
Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para
Transplante
1 - A Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita
para Transplante (EVA) é o organismo a quem cabe a emissão de parecer vinculativo em caso de dádiva e colheita em
vida de órgãos, tecidos ou células para fins terapêuticos ou
de transplante.
2 - A EVA é criada, em cada estabelecimento hospitalar onde
se realize a colheita, por despacho do Ministro da Saúde, sob
proposta conjunta do respectivo conselho de administração
e da Organização Portuguesa de Transplantação.
3 - A EVA funciona na dependência e como secção da Comissão de Ética para a Saúde do estabelecimento hospitalar onde se realize a colheita.
Artigo 7.º
Informação
O médico deve informar, de modo leal, adequado e inteligível, o dador e o receptor dos riscos possíveis, das
consequências da dádiva e do tratamento e dos seus efeitos secundários, bem como dos cuidados a observar ulteriormente.
Artigo 8.º
Consentimento
1 - O consentimento do dador e do receptor deve ser
livre, esclarecido, informado e inequívoco e o dador pode
identificar o beneficiário.
2 - O consentimento do dador e do receptor é prestado
perante:
a) Um médico designado pelo director clínico do estabelecimento onde a colheita se realize, quando se trate de transplante de órgãos, tecidos ou células regeneráveis;
b) Um médico designado pelo director clínico do estabelecimento onde a colheita se realize e que não pertença à
equipa de transplante, quando se trate de transplante de
órgãos, tecidos ou células não regeneráveis.
3 - Tratando-se de dadores menores, o consentimento deve
ser prestado pelos pais, desde que não inibidos do exercício do poder paternal, ou, em caso de inibição ou falta de
ambos, pelo tribunal.
4 - A dádiva e colheita de órgãos, tecidos ou células de
menores com capacidade de entendimento e de manifestação de vontade carecem também da concordância destes.
5 - A colheita em maiores incapazes por razões de anomalia psíquica só pode ser feita mediante autorização judicial.
6 - O consentimento do dador ou de quem legalmente o
represente é sempre prestado por escrito, sendo livremente
revogável.
Artigo 9.º
Direito a assistência e indemnização
1 - O dador tem direito a assistência médica até ao completo restabelecimento.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007
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2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, o dador
tem direito a ser indemnizado pelos danos sofridos no decurso do processo de dádiva e colheita, independentemente de culpa, nomeadamente pelas despesas decorrentes da
doação.
3 - Cabe aos estabelecimentos referidos no n.º 1 do artigo
3.º assegurar os direitos referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo.
4 - Os estabelecimentos mencionados no n.º 1 do artigo
3.º devem celebrar um contrato de seguro a favor do dador
e suportar os respectivos encargos.
CAPÍTULO III
Da colheita em cadáveres
Artigo 10.º
Potenciais dadores
1 - São considerados como potenciais dadores post mortem
todos os cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros
residentes em Portugal que não tenham manifestado junto
do Ministério da Saúde a sua qualidade de não dadores.
2 - Quando a indisponibilidade para a dádiva for limitada a
certos órgãos ou tecidos ou a certos fins, devem as restrições ser expressamente indicadas nos respectivos registos
e cartão.
3 - A indisponibilidade para a dádiva dos menores e dos
incapazes é manifestada, para efeitos de registo, pelos respectivos representantes legais e pode também ser expressa pelos menores com capacidade de entendimento e manifestação de vontade.
Artigo 11.º
Registo Nacional
1 - É criado o Registo Nacional de não Dadores (RENNDA),
informatizado, para registo de todos aqueles que hajam
manifestado, junto do Ministério da Saúde, a sua qualidade
de não dadores.
2 - O Governo fica autorizado, precedendo parecer da
Comissão Nacional de Protecção de Dados, a regular a
organização e o funcionamento do RENNDA e a emissão
de um cartão individual, no qual se fará menção da qualidade de não dador.
3 - O RENNDA deve ser regulamentado e iniciar a sua
actividade até 1 de Outubro de 1993.
Artigo 12.º
Certificação da morte
1 - Cabe à Ordem dos Médicos, ouvido o Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida, enunciar e manter
actualizado, de acordo com os progressos científicos que
venham a registar-se, o conjunto de critérios e regras de
semiologia médico-legal idóneos para a verificação da morte cerebral.
2 - O Bastonário deve comunicar ao Ministério da Saúde o
texto aprovado pela Ordem dos Médicos fixando os crité-
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rios e regras referidos no número anterior, para publicação na 1.ª série do Diário da República.
3 - A primeira publicação deve ser feita até 1 de Outubro
de 1993.
Artigo 13.º
Formalidades de certificação
1 - Os médicos que procederem à colheita devem lavrar,
em duplicado, auto de que constem a identidade do falecido, o dia e a hora da verificação do óbito, a menção da
consulta ao RENNDA e do cartão individual, havendo-o, e
da falta de oposição à colheita, os órgãos ou tecidos recolhidos e o respectivo destino.
2 - Na verificação da morte não deve intervir médico que
integre a equipa de transplante.
3 - A colheita deve ser realizada por uma equipa médica
autorizada pelo director clínico do estabelecimento onde
se realizar.
4 - O auto a que se refere o n.º 1 deverá ser assinado pelos
médicos intervenientes e pelo director clínico do estabelecimento.
5 - Um dos exemplares do auto fica arquivado no estabelecimento em que se efectiva a colheita e o outro é remetido, para efeitos de estatística, ao serviço competente do
Ministério da Saúde.
6 - Quando não tiver sido possível identificar o cadáver,
presume-se a não oposição à dádiva se outra coisa não
resultar dos elementos circunstanciais.
Artigo 14.º
Cuidados a observar na execução da colheita
1 - Na execução da colheita devem evitar-se mutilações ou
dissecações não estritamente indispensáveis à recolha e
utilização de tecidos ou órgãos e as que possam prejudicar
a realização de autópsia, quando a ela houver lugar.
2 - O facto de a morte se ter verificado em condições que
imponham a realização de autópsia médico-legal não obsta
à efectivação da colheita, devendo, contudo, o médico relatar por escrito toda e qualquer observação que possa ser
útil a fim de completar o relatório daquela.
CAPÍTULO IV
Disposições complementares
Artigo 15.º
Campanha de informação
1 - O Governo deve promover campanhas de informação
sobre o significado, em termos de solidariedade, política de
saúde e meios terapêuticos, da colheita de órgãos, tecidos
e células e da realização de transplantes.
2 - A campanha de informação deve elucidar igualmente
sobre a possibilidade de se manifestar a indisponibilidade
para a dádiva post mortem, sobre a existência do Registo
Nacional dessas decisões e sobre a emissão e uso do cartão individual em que essa menção é feita.
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Artigo 16.º
Responsabilidade
Os infractores das disposições desta lei incorrem em responsabilidade civil, penal e disciplinar, nos termos gerais de
direito.
Artigo 17.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 553/76, de 13 de Julho.

Artigo 18.º
Entrada em vigor
1 - Os artigos 11.º e 12.º da presente lei entram em vigor
nos termos gerais.
2 - As restantes disposições desta lei entram em vigor no
dia seguinte ao da publicação na 1.ª série do Diário da República dos critérios e regras a que se refere o artigo 12.º
e da comunicação do Ministro da Saúde declarando a entrada em funcionamento do RENNDA.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
Pedido de ilegalidade das normas da Portaria 38/2006

Como tem sido reiteradamente dito a Ordem dos Médicos opõe-se, de princípio, ao actual modelo de entidade
reguladora para a saúde.
Sobre essa matéria e relativamente às Portarias regulamentadoras do diploma legal que institui o regime jurídico da
dita ERS a posição da Ordem dos Médicos e do seu Departamento Jurídico foi já amplamente publicitada, quer nos
órgãos próprios da O.M. e no seu sítio na Internet, quer nos grandes meios de comunicação social.
Em termos práticos e para além das múltiplas intervenções públicas do Senhor Presidente da Ordem no que respeita
a esta questão julgamos de ressaltar o facto de ter sido apresentado ao Senhor Provedor de Justiça um pedido de
apreciação da constitucionalidade das normas respeitantes à Portaria 38/2006 e, em conjunto com as restantes
ordens profissionais da saúde, uma petição à Assembleia da República.
Tendo por motivação a aludida petição a dita Assembleia da República realizou, em 3 de Julho de 2007, um colóquio
sobre a Regulação da Saúde no qual intervieram, para além das ordens da saúde, as mais diversas entidades correlacionadas
com o problema.
A intenção foi a de discutir e tentar esclarecer o papel da ERS no actual panorama da regulação da saúde em Portugal
e de encontrar um eventual enquadramento legal para a dita entidade, já que o processo legislativo da sua alteração
está por terminar e inexplicavelmente suspenso.
O que efectivamente não se suspendeu foi a cobrança das alegadas taxas de inscrição e manutenção já que são estas,
e só elas, que dão vida a uma instituição que, ao longo dos anos de “sobrevivência” legal, não conseguiu sequer
demonstrar minimamente qualquer tipo de utilidade na resolução efectiva dos problemas de licenciamento, funcionamento, fiscalização e controle dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quanto mais o de realizar o
hiperbólico escopo global a que, nos termos da lei, se propõe.
Ou seja, é mais uma entidade que gasta dinheiro ao contribuinte (e neste caso directamente aos médicos e outros
profissionais de saúde) sem qualquer tipo de retorno.
Tendo em conta que os médicos estão, agora, a ser interpelados para o pagamento da taxa de manutenção e que, com
maior insistência, têm vindo a inquirir o Departamento Jurídico sobre as medidas práticas desencadeadas pela Ordem
dos Médicos relativamente a este problema, informa-se que foi também requerido ao Procurador da República junto
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que intente processo de declaração de ilegalidade das normas referentes
às taxas constantes da predita Portaria.
Ou seja, a Ordem dos Médicos tem utilizado todos os meios ao seu alcance para reagir contra a actual situação, sem
contudo ter ainda obtido os resultados esperados.
O Consultor Jurídico
Paulo Sancho
2007-07-16
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Interrupção voluntária da gravidez
Publicamos nesta edição a Portaria n.º 741-A/2007 que estabelece as medidas
a adoptar nos estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção da gravidez nas situações previstas
no artigo 142.º do Código Penal.
Portaria n.º 741-A/2007

Artigo 2.º

de 21 de Junho

Estabelecimentos de saúde
A interrupção da gravidez pode ser efectuada nos estabelecimentos de saúde oficiais e nos estabelecimentos de saúde
oficialmente reconhecidos.

A Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril, alterou o artigo 142.º do
Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15
de Março, e alterado pela Lei n.º 90/97, de 30 de Julho, no
sentido de passar a não ser punível a interrupção da gravidez realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez.
Pela natureza da matéria e pelo circunstancialismo que levou à aprovação da referida lei, ficaram, desde logo, estabelecidos os princípios gerais e as normas imperativas a que
deveria obedecer a interrupção da gravidez.
Contudo, os procedimentos administrativos e as condições
técnicas e logísticas de realização da interrupção voluntária
da gravidez em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a informação relevante a
prestar à grávida para a formação da sua decisão livre, consciente e responsável, não foram imediatamente estatuídos,
por serem de cariz técnico, devendo a sua definição ser
fixada por portaria.
É, pois, esta definição que importa agora estabelecer, de
modo a permitir a aplicação prática de tão importante alteração legislativa.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 2.º, 4.º e 8.º da Lei n.º
16/2007, de 17 de Abril, manda o Governo, pelo Ministro
da Saúde, o seguinte:

Acesso
1 - A mulher pode livremente escolher o estabelecimento
de saúde oficial onde deseja interromper a gravidez, dentro
dos condicionamentos da rede de referenciação aplicável.
2 - Os estabelecimentos de saúde oficiais de cuidados de saúde primários devem actuar de acordo com os protocolos estabelecidos pela respectiva unidade coordenadora funcional.
Artigo 4.º
Consentimento livre e esclarecido
O consentimento livre e esclarecido para a interrupção da
gravidez é prestado pela mulher grávida, ou seu representante nos termos da lei, em documento escrito, normalizado, cujo modelo consta do anexo I a esta portaria, que dela
faz parte integrante.
Artigo 5.º

CAPÍTULO I

Presença de outra pessoa
A mulher grávida pode fazer-se acompanhar por outra pessoa durante os actos e intervenções regulados pelo presente diploma, desde que seja essa a sua vontade.

Disposições gerais

Artigo 6.º

Artigo 1.º
Objecto e âmbito de aplicação
A presente portaria estabelece as medidas a adoptar nos
estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção da gravidez
nas situações previstas no artigo 142.º do Código Penal.
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Artigo 3.º
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Acompanhamento e apoio psicológico e social
1 - Se for essa a vontade da mulher, deve ser disponibilizado
o acesso atempado a acompanhamento por psicólogo ou
por assistente social.
2 - Para garantir o disposto no número anterior, o conselho de administração do estabelecimento de saúde oficial, o
responsável pelo estabelecimento oficial de cuidados de

INFORMAÇÃO
saúde primários ou o responsável pelo estabelecimento de
saúde oficialmente reconhecido, conforme o caso, assegura
a existência de profissionais com as competências necessárias e adequadas para prestar apoio às mulheres grávidas.
Artigo 7.º
Urgência
Os estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos para a realização da interrupção da gravidez
que não disponham de serviço de urgência com atendimento permanente vinte e quatro horas por dia devem
acordar, com, pelo menos, um estabelecimento de saúde de
cuidados diferenciados que esteja a uma distância-tempo
inferior a uma hora, a assistência médico-cirúrgica, sem reservas, às mulheres com complicações decorrentes da interrupção da gravidez.
Artigo 8.º
Registo obrigatório
1 - Todas as interrupções de gravidez, cirúrgicas ou
medicamentosas, efectuadas ao abrigo do n.º 1 do artigo
142.º do Código Penal, são de declaração obrigatória à Direcção-Geral da Saúde, através do registo da interrupção
da gravidez, cujo modelo consta do anexo II a esta portaria,
que dela faz parte integrante.
2 - Os estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente
reconhecidos onde se realize interrupção da gravidez devem solicitar à Direcção-Geral da Saúde o registo e a senha de acesso ao formulário electrónico para o cumprimento dessa obrigação.
3 - Os dados constantes do registo referido no n.º 1 são
anónimos, confidenciais e têm apenas fins estatísticos de
saúde pública.
Artigo 9.º
Dados pessoais
1 - A mulher presta autorização escrita quanto à utilização
posterior dos seus dados pessoais relativos à interrupção
da gravidez.
2 - Os dados pessoais que não façam parte do processo
clínico nem tenham relevância do ponto de vista clínico
devem ser destruídos no prazo de três meses a contar do
dia da interrupção da gravidez.

no exercício das suas funções, ou por causa delas.
Artigo 11.º
Cumprimento dos prazos
Em quaisquer circunstâncias, o conselho de administração
do estabelecimento de saúde oficial, o responsável pelo
estabelecimento oficial de cuidados de saúde primários ou
o responsável pelo estabelecimento de saúde oficialmente
reconhecido, conforme o caso, adoptam todas as providências necessárias ao cumprimento dos prazos previstos na
lei para a interrupção da gravidez.
Artigo 12.º
Objecção de consciência
1 - A objecção de consciência prevista no artigo 6.º da Lei
n.º 16/2007, de 17 de Abril, é manifestada em documento
assinado pelo objector, cujo modelo indicativo consta do
anexo III a esta portaria, que dela faz parte integrante.
2 - O documento referido no número anterior deve:
a) Ser apresentado, conforme os casos, ao director clínico,
ao director de enfermagem ou ao responsável clínico do
estabelecimento de saúde oficial, hospitalar ou de cuidados
de saúde primários, ou oficialmente reconhecido, conforme o caso, onde o objector preste serviço;
b) Conter a indicação das alíneas do n.º 1 do artigo 142.º do
Código Penal a que concretamente se refere a objecção.
3 - Os profissionais de saúde objectores de consciência
devem assegurar o encaminhamento das mulheres grávidas
que solicitem a interrupção da gravidez para os serviços
competentes, dentro dos prazos legais.
4 - Os estabelecimentos de saúde oficiais em que a existência de objectores de consciência impossibilite a realização da interrupção da gravidez nos termos e prazos legais
devem garantir a sua realização, adoptando, sob coordenação da administração regional de saúde territorialmente
competente, as adequadas formas de colaboração com outros estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos e assumindo os encargos daí resultantes.

CAPÍTULO II
Estabelecimentos de saúde oficiais
Artigo 13.º

Artigo 10.º
Dever de sigilo
Os médicos, outros profissionais de saúde e demais pessoas
que trabalhem nos estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez, ou que com eles colaborem,
estão obrigados ao dever de sigilo relativamente a todos os
actos, factos ou informações de que tenham conhecimento

Organização
1 - Os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde oficiais de cuidados de saúde primários devem organizar o acesso
e a realização de interrupções da gravidez, nas situações
previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 142.º do
Código Penal, de acordo com os protocolos estabelecidos
pela respectiva unidade coordenadora funcional.
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2 - Os conselhos de administração dos estabelecimentos
de saúde oficiais com departamento ou serviço de ginecologia/obstetrícia, nos quais têm lugar as interrupções cirúrgicas da gravidez, devem:
a) Organizar o departamento ou serviço de ginecologia/
obstetrícia com vista à realização de interrupções da gravidez nas situações previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do
artigo 142.º do Código Penal;
b) Estabelecer, sob coordenação da administração regional
de saúde territorialmente competente, acordos de articulação com os cuidados de saúde primários, no âmbito das
unidades coordenadoras funcionais.
3 - Compete ao conselho de administração do estabelecimento de saúde oficial garantir os procedimentos administrativos e as condições técnicas e logísticas apropriados à
realização da interrupção da gravidez nas circunstâncias
legalmente permitidas, assim como os meios necessários
ao imediato acesso a um método contraceptivo após a interrupção, quando adequado.

CAPÍTULO III
Estabelecimentos de saúde oficialmente
reconhecidos
Artigo 14.º
Reconhecimento
1 - A Direcção-Geral da Saúde é a entidade competente
para reconhecer a aptidão dos estabelecimentos de saúde
para a realização da interrupção da gravidez.
2 - Compete à administração regional de saúde
territorialmente competente a instrução do processo de
reconhecimento e a verificação dos requisitos mínimos de
que depende o reconhecimento dos estabelecimentos de
saúde para a realização de interrupção da gravidez.
Artigo 15.º
Condições
1 - O reconhecimento referido no artigo anterior obedece
às condições técnicas e logísticas definidas no anexo VI a
esta portaria, que dela faz parte integrante.
2 - Sem prejuízo dos requisitos e procedimentos previstos
na lei e na presente portaria, nomeadamente nos artigos
6.º, 16.º e 19.º, consideram-se reconhecidos:
a) Os estabelecimentos de saúde oficiais;
b) Os demais estabelecimentos de saúde que possuam bloco operatório e sala de recobro já licenciados e que declarem, junto da Direcção-Geral da Saúde, o cumprimento
das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
3 - A declaração referida na alínea b) do número anterior é
afixada em local visível e acessível aos utentes do estabelecimento em causa.
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CAPÍTULO IV
Interrupção da gravidez por opção da
mulher
Artigo 16.º
Consulta prévia
1 - O conselho de administração do estabelecimento de
saúde oficial, o responsável pelo estabelecimento oficial de
cuidados de saúde primários ou o responsável pelo estabelecimento de saúde oficialmente reconhecido, conforme o
caso, devem garantir a realização em tempo útil da consulta
referida na alínea b) do n.º 4 do artigo 142.º do Código
Penal e dela assegurar registo em processo próprio.
2 - Entre o pedido de marcação e a efectivação da consulta
não deve decorrer um período superior a cinco dias, sem
prejuízo do cumprimento dos prazos legais.
3 - No âmbito da consulta, o médico, ou outro profissional
de saúde habilitado, deve prestar todas as informações e os
esclarecimentos necessários à mulher grávida ou ao seu
representante legal, tendo em vista uma decisão livre, consciente e responsável, designadamente sobre:
a) O tempo da gravidez;
b) Os métodos de interrupção adequados ao caso concreto;
c) As eventuais consequências para a saúde física e psíquica
da mulher;
d) As condições de apoio que o Estado pode dar à prossecução da gravidez e à maternidade;
e) A existência de um período obrigatório de reflexão;
f) A disponibilidade de acompanhamento psicológico e por
técnico de serviço social durante o período de reflexão;
g) Os métodos contraceptivos.
4 - Os esclarecimentos referidos no número anterior devem, preferencialmente, ser acompanhados de informação
escrita, desde que tecnicamente validada pelo Ministério da
Saúde.
5 - O profissional de saúde que preste os esclarecimentos
previstos no n.º 3 preenche a declaração que consta do
anexo IV a esta portaria e que dela faz parte integrante.
6 - O documento normalizado para prestar o consentimento, previsto no anexo I a esta portaria, deve ser entregue à mulher grávida na consulta.
7 - Os atestados, relatórios e pareceres médicos legalmente exigidos devem ser obtidos em tempo útil à realização
da interrupção da gravidez dentro dos prazos legalmente
previstos.
Artigo 17.º
Comprovação da gravidez
A comprovação de que a gravidez não excede as 10 semanas é certificada por médico, diferente daquele por quem
ou sob cuja direcção a interrupção é realizada, em documento normalizado, cujo modelo consta no anexo V a esta
portaria, que dela faz parte integrante.
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Artigo 18.º

Artigo 20.º

Período de reflexão
1 - Entre a consulta prévia e a entrega do documento sobre o consentimento livre e esclarecido para a interrupção
da gravidez deve decorrer um período de reflexão não inferior a três dias.
2 - O documento a que se refere o número anterior pode
ser entregue até ao momento da interrupção da gravidez.

Comissões técnicas de certificação
1 - A certificação da situação prevista na alínea c) do n.º 1
do artigo 142.º do Código Penal compete à comissão técnica, criada em cada estabelecimento de saúde oficial que
realize interrupções da gravidez.
2 - Cada comissão técnica é composta por três ou cinco
médicos como membros efectivos e dois suplentes, a nomear pelo conselho de administração do estabelecimento
oficial de saúde pelo período de um ano, renovável.
3 - Da comissão técnica fazem parte, obrigatoriamente, um
obstetra/ecografista, um neonatologista e, sempre que possível, um geneticista, sendo os restantes membros necessariamente possuidores de conhecimentos adequados para a
avaliação das circunstâncias que tornam não punível a interrupção da gravidez.
4 - A comissão técnica pode, sempre que necessário, solicitar o parecer de outros técnicos ou peritos.
5 - A comissão técnica reúne:
a) Mediante convocação do presidente, sempre que necessário;
b) Obrigatória e imediatamente, após a recepção dos atestados, relatórios, pareceres médicos e documento normalizado de consentimento.
6 - A comissão técnica deve prestar os esclarecimentos
pertinentes à mulher grávida ou seu representante legal.
7 - Ao funcionamento da comissão técnica aplica-se o disposto no Código do Procedimento Administrativo quanto
aos órgãos colegiais.

Artigo 19.º
Interrupção da gravidez
1 - Após a comprovação da gravidez e após a entrega do
documento sobre o consentimento livre e esclarecido para
a interrupção da gravidez, assinado pela mulher grávida, o
conselho de administração do estabelecimento de saúde
oficial, o responsável pelo estabelecimento oficial de cuidados de saúde primários ou o responsável pelo estabelecimento de saúde oficialmente reconhecido, conforme o caso,
devem assegurar que a interrupção da gravidez se realiza
dentro dos prazos legais.
2 - Entre a entrega do documento sobre o consentimento
livre e esclarecido para a interrupção da gravidez e a interrupção da gravidez não deve decorrer um período superior a cinco dias, salvo se a mulher solicitar um período superior, dentro do prazo legal.
3 - Os estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente
reconhecidos devem garantir às mulheres que interrompam a gravidez:
a) A prescrição de um método contraceptivo, desde que
adequado;
b) A marcação de uma consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar a realizar no prazo máximo de 15 dias
após a interrupção da gravidez.
4 - Os estabelecimentos de saúde oficiais hospitalares podem estabelecer, sob coordenação da administração regional de saúde territorialmente competente, acordos de articulação com os cuidados de saúde primários, no âmbito
das unidades coordenadoras funcionais, para garantir o seguimento posterior, em consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, das mulheres que realizaram uma interrupção da gravidez.
5 - Os estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos podem solicitar à administração regional de saúde
territorialmente competente a indicação de estabelecimentos de saúde oficiais que garantam o seguimento posterior,
em consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, das
mulheres que realizaram uma interrupção da gravidez.

CAPÍTULO V
Interrupção da gravidez por grave doença
ou malformação congénita do feto ou
fetos inviáveis

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 21.º
Comunicação
1 - O conselho de administração do estabelecimento de
saúde oficial, o responsável pelo estabelecimento oficial de
cuidados de saúde primários ou o responsável pelo estabelecimento de saúde oficialmente reconhecido, conforme o
caso, devem designar um responsável por contactar com a
Direcção-Geral da Saúde e com a administração regional
de saúde territorialmente competente, quanto aos assuntos respeitantes à interrupção da gravidez.
2 - O conselho de administração do estabelecimento de
saúde oficial deve comunicar à Direcção-Geral da Saúde e
à administração regional de saúde territorialmente competente, no prazo de 15 dias a contar da entrada em vigor
desta portaria, o responsável designado nos termos do
número anterior.
3 - O responsável pelo estabelecimento de saúde oficialmente reconhecido deve comunicar à Direcção-Geral da
Saúde e à administração regional de saúde territorialmente
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competente, com a antecedência de 15 dias relativamente ao
início dos processos com vista à realização da interrupção da
gravidez, o responsável designado nos termos do n.º 1.
4 - O conselho de administração do estabelecimento de
saúde oficial deve informar a Direcção-Geral da Saúde e a
administração regional de saúde territorialmente competente, no prazo de 15 dias, sobre:
a) A forma de acesso ao processo de interrupção da gravidez;
b) Os horários da consulta prévia.
Artigo 22.º
Sítio da Internet
A Direcção-Geral da Saúde disponibiliza, no seu sítio da
Internet, uma área destinada à interrupção da gravidez com
os seguintes campos:
a) Lista actualizada dos estabelecimentos de saúde oficiais
e oficialmente reconhecidos que realizam interrupção da
gravidez e respectivos contactos;
b) Informação sobre a forma de iniciar o processo de interrupção da gravidez;
c) Formulários e documentos normalizados;
d) Legislação aplicável.
Artigo 23.º
Auditoria, inspecção e fiscalização
1 - Compete à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde a
realização de auditorias, de inspecções e de fiscalizações
aos estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos
onde se realize interrupção da gravidez.
2 - A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde deve comunicar à administração regional de saúde territorialmente
competente e à Direcção-Geral da Saúde a instauração dos
processos relativos aos estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos onde se realize interrupção da gravidez, bem como a respectiva conclusão.
Artigo 24.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia 15 de Julho de
2007.
O Ministro da Saúde, António Fernando Correia de Campos,
em 19 de Junho de 2007.
ANEXO I
ANEXO II
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Consentimento livre e esclarecido para a interrupção da gravidez

Registo da interrupção da gravidez

(previsto no artigo 4.º - a integrar o processo clínico)

(previsto no artigo 8.º)
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Instruções de preenchimento
A ficha de registo da interrupção da gravidez é anónima,
confidencial e de preenchimento obrigatório no estabelecimento de saúde. Todas as interrupções de gravidez com
enquadramento legal realizadas nos estabelecimentos oficiais e oficialmente reconhecidos devem ser alvo deste registo. Deve ser dado conhecimento à mulher da necessidade do registo da interrupção da gravidez, dos dados a recolher e dos fins a que se destina, sublinhando a preservação
do anonimato e confidencialidade da informação prestada.
A ficha de registo deve ser preenchida após a intervenção
cirúrgica ou após a administração da 1.ª dose da medicação,
quando se trate de interrupção medicamentosa da gravidez. Cada estabelecimento de saúde deve, até ao dia 20 de
cada mês, proceder ao registo online das intervenções realizadas no mês anterior.
A) Dados da utente (em cada campo, registar apenas uma
das opções de resposta):
Nacionalidade – se outra nacionalidade, especifique qual.
Vive em casal – apenas as situações de coabitação devem
ser registadas como sim.
Situação laboral da grávida – registar apenas a situação
laboral principal (em caso de pluriemprego).
Situação laboral do companheiro – registar caso exista companheiro (independentemente de haver ou não coabitação);
registar apenas a situação laboral principal (em caso de
pluriemprego).
Número de filhos – registar o número de filhos vivos ou
falecidos (quando não houver registar 0).
No último ano esteve numa consulta para a utilização ou
controlo de métodos contraceptivos – registar apenas como
sim os casos em que houve consulta; se sim, especificar
o(s) tipo(s) de serviço a que recorreu.
B) Dados da intervenção:
Dias de espera para a consulta médica – registar em dias o
período que mediou a marcação e a efectivação da consulta médica prévia à interrupção da gravidez.
Data da consulta médica – registar a data em que decorreu
a consulta médica prévia à interrupção da gravidez.
Data da intervenção/medicação inicial – registar a data da
intervenção ou, quando o procedimento utilizado foi
medicamentoso, registar a data da medicação inicial.
Semanas de gestação no momento da intervenção – registar as semanas de gestação na data da intervenção cirúrgica ou da 1.ª dose da medicação.
Procedimento utilizado na interrupção da gravidez – registar apenas uma das opções de resposta.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007
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C) Contracepção após interrupção da gravidez:
Método contraceptivo – assinalar as opções de resposta 1,
2, 3 ou 4 apenas quando um destes métodos foi iniciado de
imediato ou fornecido pelos serviços para início de toma
na altura correcta; a opção 5 corresponde a outros métodos contraceptivos ou quando se trata de prescrição através de receita médica.
ANEXO III
Objecção de consciência

da e for realizada nas primeiras 12 semanas de gravidez;»),
à alínea c) («c) Houver seguros motivos para prever que o
nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença
ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24
semanas de gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo;»), à alínea d) («d) A gravidez tenha
resultado de crime contra a liberdade e autodeterminação
sexual e a interrupção for realizada nas primeiras 16 semanas;») ou à alínea e) («e) For realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez.»), ou a várias,
especificando sempre a quais.

(modelo indicativo previsto no artigo 12.º, n.º 1)
ANEXO IV
Informações e esclarecimentos prestados na
consulta prévia
(declaração prevista no artigo 16.º, n.º 5)
ANEXO V

Certificado de comprovação do tempo de
gestação
Notas
(previsto no artigo 17.º - a integrar o processo clínico)
Este documento deve ser apresentado, conforme os casos,
ao director clínico, ao director de enfermagem ou ao responsável clínico do estabelecimento de saúde oficial, hospitalar ou de cuidados de saúde primários, ou oficialmente
reconhecido, conforme o caso, onde o objector preste serviço.
O objector deve especificar expressamente quais as alíneas do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal a que concretamente se refere a objecção, ou seja, deve explicitar
se se refere à alínea a) («a) Constituir o único meio de
remover perigo de morte ou de grave e irreversível lesão
para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher
grávida;»), à alínea b) («b) Se mostrar indicada para evitar
perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o
corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávi-
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ANEXO VI
Reconhecimento da aptidão de estabelecimento
de saúde para a realização da interrupção da
gravidez
I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Reconhecimento da aptidão
O reconhecimento da aptidão de um estabelecimento de
saúde para a realização da interrupção da gravidez depende do cumprimento dos requisitos exigíveis em matéria de
instalações, equipamentos, organização e funcionamento.
Artigo 2.º
Qualidade e segurança
Os estabelecimentos de saúde onde se realize interrupção da gravidez devem dispor de sistemas de promoção
e garantia da qualidade que permitam a prestação de
cuidados de saúde personalizados e de elevado nível de
qualidade.
Artigo 3.º
Pedido de reconhecimento
1 - O pedido de reconhecimento de estabelecimentos de
saúde para a realização de interrupção da gravidez deve
ser efectuado mediante apresentação de requerimento dirigido ao director-geral da Saúde.
2 - Do requerimento devem constar:
a) Elementos que comprovem a existência de meios,
próprios ou contratados, que assegurem o cumprimento do disposto nos artigos 6.º, 16.º e 19.º da portaria que estabelece as medidas a adoptar nos estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção da
gravidez nas situações previstas no artigo 142.º do
Código Penal;
b) A denominação social ou o nome e demais elementos identificativos do requerente;
c) A indicação da sede ou residência;
d) O número fiscal de contribuinte;
e) A localização do estabelecimento e a sua designação;
f) A identificação do responsável clínico.
3 - O requerimento é acompanhado pelos seguintes documentos:
a) Cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva
ou do bilhete de identidade do requerente e do cartão
de contribuinte;
b) Certidão actualizada do registo comercial, caso se
trate de uma sociedade comercial;
c) Meios humanos a disponibilizar;
d) Projecto de instalação, assinado por técnico devidamente habilitado.

Artigo 4.º
Responsável clínico
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem dispor de um responsável clínico, médico especialista, inscrito na Ordem dos Médicos,
com habilitação e formação adequadas.
2 - Compete ao responsável clínico:
a) Elaborar o regulamento interno do estabelecimento de
saúde e zelar pelo seu cumprimento;
b) Designar, de entre os profissionais com habilitação e
formação adequadas, o seu substituto nas suas ausências
ou impedimentos, caso se revele necessário;
c) Zelar pelo cumprimento dos preceitos legais,
deontológico e éticos;
d) Garantir a qualidade dos cuidados de saúde prestados.
Artigo 5.º
Pessoal
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem dispor de pessoal técnico qualificado, necessário ao desempenho das funções para que
estão reconhecidos.
2 - Os estabelecimentos de saúde devem facultar a relação
do seu pessoal, incluindo as respectivas categorias profissionais, habilitações e descrição de funções, nos termos da
legislação em vigor.
Artigo 6.º
Alterações relevantes de funcionamento
A transferência de titularidade ou a cessão de exploração,
total ou parcial, bem como a alteração do responsável clínico do estabelecimento de saúde onde se realize a interrupção da gravidez, devem ser comunicadas à Direcção-Geral
da Saúde e à administração regional de saúde territorialmente competente no prazo de 30 dias.
Artigo 7.º
Recurso a serviços contratados
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez podem recorrer a serviços de terceiros, no âmbito do diagnóstico, do tratamento ou de outros
meios indispensáveis à prestação de cuidados, incluindo,
nomeadamente, consultas de ginecologia/obstetrícia, bem
como apoio psicológico e social.
2 - Os serviços de terceiros podem ainda assegurar o tratamento de roupa, o fornecimento de refeições, de gases
medicinais e produtos esterilizados, e a gestão dos resíduos hospitalares, quando tais serviços se encontrem, nos termos da legislação em vigor, licenciados ou acreditados para
o efeito.
3 - Quando os serviços referidos no número anterior não
forem contratados, deve existir no estabelecimento de saúde
oficialmente reconhecido uma área específica e o equipamento adequado para esse fim, nos termos da legislação
em vigor.
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Artigo 8.º
Processos clínicos
1 - Nos estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez é obrigatória a existência de registo de
todas as utentes, que garanta a confidencialidade dos processos clínicos.
2 - Do processo clínico das utentes devem constar, designadamente, o documento do consentimento para a interrupção da gravidez, o certificado de comprovação do tempo
de gestação e a declaração prevista no n.º 5 do artigo 16.º
da portaria que estabelece as medidas a adoptar nos estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção da gravidez nas
situações previstas no artigo 142.º do Código Penal.

Artigo 13.º
Urgência
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez que não disponham de serviço de urgência
com atendimento permanente vinte e quatro horas por dia
devem acordar, com, pelo menos, um estabelecimento de
saúde de cuidados diferenciados que esteja a uma distância-tempo inferior a uma hora, a assistência médico-cirúrgica, sem reservas, às mulheres com complicações decorrentes da interrupção da gravidez.

Artigo 9.º
Implantação do edifício e espaço envolvente
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem situar-se em meios físicos adequados e com boas condições ambientais, de fácil acessibilidade e que disponham de infra-estruturas básicas.

Artigo 14.º
Pessoal
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem dispor de, pelo menos, um
especialista em ginecologia/obstetrícia, inscrito na Ordem
dos Médicos.

Artigo 10.º
Normas genéricas de segurança
1 - Os acabamentos utilizados nos compartimentos dos
estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção
da gravidez devem permitir a manutenção de um grau de
assepsia compatível com os serviços neles prestados.
2 - A actividade dos estabelecimentos de saúde onde se
realize a interrupção da gravidez deve respeitar os requisitos seguintes:
a) Segurança das pessoas e bens;
b) Segurança do funcionamento e manuseamento dos equipamentos.
3 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem dispor de planos e programas de
manutenção de instalações e equipamentos.

Artigo 15.º
Instalação e equipamentos
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize interrupção cirúrgica da gravidez podem ficar instalados em partes
de edifícios, desde que:
a) Cumpram as condições técnicas exigidas;
b) Sejam independentes dos demais ocupantes do edifício.
2 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a
interrupção cirúrgica da gravidez devem dispor das instalações e equipamentos previstos nos quadros n. os 1, 2
e 3.

Artigo 11.º
Abastecimento de água
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem ser abastecidos de água, em permanência, pela rede do sistema público.
2 - Podem ser instalados depósitos de reserva de água, quando
as entidades gestoras dos respectivos sistemas públicos de
distribuição não possam garantir o abastecimento permanente em condições adequadas de caudal e de pressão.
Artigo 12.º
Instalações e equipamento sanitário
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez devem, em cada serviço e compartimento
funcionalmente diferenciado, ser dotados de equipamentos
ou instalações sanitárias que garantam adequadas condições de higiene e assepsia.
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II
Interrupção cirúrgica da gravidez

Artigo 16.º
Desinfecção e esterilização
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem preferencialmente utilizar material descartável.
2 - A desinfecção e esterilização dos materiais e equipamentos utilizados quando se trate de material não
descartável tem de ser garantida, pelo menos, com recurso
a:
a) Máquina de lavagem e desinfecção de material cirúrgico
em zona de descontaminação de material;
b) Autoclave de esterilização, a vapor, com ciclo incluindo
pré-vácuo, de capacidade adequada e instalado na zona de
preparação de material.
Artigo 17.º
Resíduos hospitalares
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem assegurar, por si ou com
recurso a serviços de terceiros, a organização e gestão global dos resíduos sólidos hospitalares.
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Artigo 18.º
Climatização
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem ser dotados de equipamentos de climatização que garantam adequadas condições
de conforto, higiene, assepsia e qualidade do ar interior.
Artigo 19.º
Qualidade da água
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem proceder ao controlo e
garantia da qualidade da água nos pontos de consumo e,
caso existam, nos depósitos de reserva.
Artigo 20.º
Águas residuais domésticas
Os estabelecimentos de saúde que não se encontrem ligados a sistemas públicos de drenagem de águas residuais
devem possuir estações de tratamento de águas residuais
domésticas.
Artigo 21.º
Produção própria de energia eléctrica
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem possuir uma fonte central independente de produção de energia eléctrica que
assegure o fornecimento continuado de energia eléctrica
em caso de falhas ou perturbações da rede pública de distribuição.
2 - A fonte geradora a que se refere o número anterior
deve assegurar a alimentação das instalações e equipamentos essenciais ao funcionamento do estabelecimento.
3 - Sem prejuízo da existência da fonte geradora prevista
no n.º 1 deste artigo, os estabelecimentos de saúde onde
se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem possuir sistemas que garantam a alimentação de energia eléctrica sem interrupção, por um período mínimo de quinze
minutos, para iluminação geral e tomadas de corrente, bem
como alimentação de socorro apropriada nos gabinetes de
tratamento e no sector cirúrgico.
Artigo 22.º
Elevadores
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez que tenham mais de um piso
para atendimento de utentes, ou que não se encontrem em
piso com acesso ao exterior, devem dispor de elevadores,
sendo pelo menos um com cabina de dimensões interiores
mínimas de 1,40 m de comprimento, 1,10 m de largura e
2,10 m de altura.
2 - As portas dos elevadores devem ser automáticas e dispor de célula fotoeléctrica.
Artigo 23.º
Sistema de sinalização de chamadas ou alarme

1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem dispor de sistemas que
permitam a sinalização de chamada ou alarme nos seguintes locais:
a) Instalações sanitárias;
b) Salas de operações;
c) Postos de recobro.
2 - Os sistemas referidos no número anterior devem garantir a visualização da efectivação da chamada ou alarme a
partir do local onde são activados e o seu cancelamento só
pode ser efectuado nesse local.
3 - Os sistemas têm de garantir que a chamada de pessoal
pelas doentes seja activada junto à cama ou posto de recobro.
Artigo 24.º
Segurança das instalações e equipamentos eléctricos
1 - Nas salas de operações e nas salas de recobro tem de
ser usado um sistema de distribuição de energia em regime
de neutro isolado.
2 - Os sistemas de neutro isolado têm de estar associados
a sistemas de monitorização de falha de isolamento, dotados de dispositivo de teste e alarme e painel repetidor localizado dentro dos compartimentos referidos no número
anterior.
3 - Nos compartimentos referidos no n.º 1 deste artigo
deve ser instalada uma ligação equipotencial suplementar,
interligando todas as partes condutoras simultaneamente
acessíveis, quer se trate de massas dos equipamentos fixos,
quer dos elementos condutores, devendo todos os condutores de protecção de todos os equipamentos, incluindo
os das fichas e os das tomadas, estar ligados a este sistema
equipotencial.
Artigo 25.º
Gases medicinais e aspiração
1 - Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem ser dotados de instalações fixas de gases medicinais e de aspiração.
2 - Os requisitos mínimos a que devem obedecer as instalações de gases medicinais e de aspiração são as descritas
no quadro n.º 4.
Artigo 26.º
Serviço de alimentação
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez têm de assegurar, por si só ou
com recurso a serviços de terceiros, o fornecimento de
refeições ligeiras às utentes.
Artigo 27.º
Serviço de tratamento de roupa
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção
cirúrgica da gravidez devem assegurar, preferencialmente com
recurso a serviços de terceiros, o tratamento de roupa.
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Artigo 28.º
Equipamentos frigoríficos
Os estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção cirúrgica da gravidez devem dispor dos equipamentos
frigoríficos de modelo próprio para conservação de medicamentos, com registo de temperatura e alarme.
QUADRO 1
Interrupção cirúrgica da gravidez
Instalações
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QUADRO 2
Interrupção cirúrgica da gravidez
Equipamentos

INFORMAÇÃO
QUADRO 4
QUADRO 3
Gases medicinal e aspiração
Desinfecção e esterilização
Instalações
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Centro de Formação
Médica especializada
em Cabo Verde
Com apenas três anos de existência, a Comunidade Médica de Língua Portuguesa vai realizar o seu II Congresso já em Setembro próximo. Um desenvolvimento auspicioso para uma instituição que tem desenvolvido um importante trabalho no sentido de aprofundar a cooperação na área médica entre os
países de língua portuguesa. O projecto mais recente é o Centro de Formação
Médica Especializada que irá ser criado em Cabo Verde. Numa entrevista à
ROM, Luís Leite, Bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde e VicePresidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, falou-nos da importância da formação, do trabalho desenvolvido e das dificuldades sentidas.
Revista da Ordem dos Médicos
– Como surgiu a ideia de criar um centro
de formação em Cabo Verde?
Luís Sousa Nobre Leite – Este centro de formação é já um objectivo da
Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP) desde a sua criação…
Em vários encontros realizados em Lisboa – em que participaram colegas do
Conselho Federal de Medicina do Brasil, da Associação Médica Brasileira, os
colegas Bastonários da Ordem dos
Médicos de Angola e da Ordem dos
Médicos portuguesa – analisámos a
problemática da formação tendo em
conta as dificuldades que enfrentam os
países da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP).As questões
que se colocam nos países de língua
portuguesa ao nível da formação são
comuns a todos os membros da CMLP,
com excepção de Portugal e Brasil.
ROM – A que tipo de problemas se
refere?
LSNL – Existem desigualdades em
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termos de formação nos PALOP. Deixe-me exemplificar: Cabo Verde (CV),
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe
não dispõem de universidades; Angola
e Moçambique têm faculdade de medicina mas continuam a ter carências
em termos de formação; os nossos
médicos recebem formações muito
díspares. Chegámos à conclusão de que
havia necessidade de criarmos, num
dos países da CPLP, um centro de formação para tornar o ensino mais uniforme pois, por exemplo, os médicos
cabo-verdianos, que são todos formados fora do país, estudam por programas de formação diferentes o que traz
dificuldades acrescidas. Já no primeiro
congresso da CMLP o tema foi precisamente a formação médica pós-graduada como um desafio da medicina e
debateram-se estes problemas: os nossos médicos são formados em muitos
países, locais com epidemiologia própria, avanços tecnológicos diferentes
e regressam com níveis de formação
diferentes. O trabalho em equipa não

é favorecido por essas diferenças
curriculares que se verificam.
ROM – O que implica o facto de a formação ser feita fora do país?
LSNL – Cada vez que um colega sai
para fazer formação no exterior temos que lidar com vários problemas:
o primeiro é a substituição do médico
durante a formação, pois temos um
número insuficiente de profissionais.
Depois existem as questões financeiras visto que o investimento que
tem que se fazer é muito pesado para
um país pobre como o nosso. O Estado garante o vencimento e uma
bolsa – ou directamente, ou através
de cooperação internacional. Mas o
problema maior é que esse investimento perde-se e essa vaga acaba
por ficar sempre em aberto, pois,
nestes anos pós-independência, muitos colegas que foram fazer a especialidade no exterior – Cuba, Portugal, Brasil, etc. – acabaram por não
regressar.
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ROM – A questão da fuga de quadros
especializados…
LSNL – Sim, especialmente no que
se refere aos colegas que vão para os
países europeus enfrentamos o problema do não retorno. Isso acontece
porque as condições de trabalho são
diferentes nos países de formação, os
salários são mais elevados, a estabilidade para os profissionais e suas famílias é maior. Ou seja, raramente um
colega que tenha ido para um país
europeu, nomeadamente Portugal,
onde a maioria concluiu a sua formação, regressa ao país de origem.
ROM – Porquê em Cabo Verde?
LSNL – Tendo em conta que, neste
momento, Cabo Verde já dispõe de
uma estrutura hospitalar capaz de garantir e servir de base a uma boa formação, analisados que foram todos os
países da região lusófona, os Bastonários das várias Ordens dos Médicos
concluíram que Cabo Verde reúne as
condições ideais para acolher o projecto do centro de formação. Já temos
experiências semelhantes em Cabo
Verde: alguns colegas que fizeram a formação na área de alergologia com o
Prof. Rosado Pinto e outras formações
na área das doenças infecto-contagiosas, que decorreram em Portugal
mas em que o exame final foi em Cabo
Verde, com um júri constituído por
professores portugueses mas também
por membros da Ordem dos Médicos
e do Ministério da Saúde cabo-verdianos. Também já efectuámos cursos de
ginecologia e obstetrícia, com uma duração de três anos, com professores
da Universidade de Coimbra, que decorreram totalmente em Cabo Verde.
Até agora sempre privilegiámos a formação de curta duração. Recebemos
recentemente uma delegação do Conselho Federal do Brasil para trocarmos informações sobre os colegas
cabo-verdianos que se encontram em
formação no Brasil. Irá uma delegação
do Ministério da Saúde e da OM caboverdianos para, in loco, ver como são
as condições de trabalho/formação dos
colegas, para podermos melhorar a
cooperação. A CMLP também promo-

ve este tipo de protocolos bilaterais. Há cerca de
dois anos e meio assinámos um protocolo com
a Associação Médica Brasileira e neste período já
foram cerca de 25 a 30
médicos fazer a especialidade em vários Estados
do Brasil.
ROM – Que apoios tem o
projecto?
LSNL – Desde o primeiro momento que tivemos
todo o apoio da CPLP. A
Comunidade Médica de
Língua Portuguesa já obteve o estatuto de membro observador junto
dessa organização e tivemos alguns encontros
com o secretário executivo da CPLP, o embaixador Luís Fonseca, e também com o secretário adjunto, Tadeu Soares. Os
Luís Sousa Nobre Leite
dois têm dado um granBastonário
da
Ordem dos Médicos de Cabo Verde; Vicede apoio para que este
Presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa
nosso objectivo se torne
realidade. Graças ao empenho pessode, a Comunidade Médica de Língua
al do Dr. Pedro Nunes e da Dra. Isabel
Portuguesa e a Comunidade dos PaíCaixeiro, fomos também recebidos
ses de Língua Portuguesa sobre o espela Gulbenkian, instituição que se
tabelecimento de um Centro de Formostrou interessada em apoiar o nosmação Médica especializado em Cabo
so projecto.
Verde».
ROM – Já existe um compromisso
firmado…
LSNL – No dia 15 de Julho, depois de
muitas reuniões de trabalho, o projecto do Centro de Formação foi apresentado ao Governo de Cabo Verde.
O presidente da CMLP, Dr. Pedro
Nunes, não pôde estar presente por
ter compromissos inadiáveis, e, na qualidade de vice-presidente, representeio. A reunião incluiu ainda o secretário
executivo da CPLP, o ministro da saúde de Cabo Verde, Dr. Basílio Ramos,
em representação do Governo de
Cabo Verde. Nesse dia procedemos à
assinatura daquilo a que chamámos
«Memorando de entendimento entre
o Governo da República de Cabo Ver-

ROM – Como se vai processar a formação e qual a sua abrangência?
LSNL – A sede do centro será nos
hospitais do Mindelo e da Praia. Já fizemos uma pré-selecção dos serviços
que estão melhor apetrechados em
termos técnicos, de recursos humanos e de equipamentos. Queremos dar
uma formação de qualidade aos nossos jovens médicos. Queremos formar
especialistas com qualidade.A docência
será de professores portugueses e
brasileiros. Numa primeira fase, a formação destina-se aos cinco países africanos de expressão portuguesa e a
Timor-Leste. E, num futuro próximo,
alargaremos a abrangência aos países
da região ocidental de África. IdentifiRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007
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cámos algumas especialidades em que
os PALOP têm maiores dificuldades:
saúde pública, pediatria, ginecologia/
obstetrícia, medicina interna, oftalmologia – são essas as especialidades pelas quais vamos começar.
ROM – Todo o tempo de especialização
decorrerá em Cabo Verde?
LSNL – A formação será feita num
sistema rotativo: só uma parte da formação será em Cabo Verde. Desta forma pretendemos que os jovens médicos possam trabalhar nos dois hospitais e que, conhecendo a realidade do
país, em relação às patologias prevalentes e às condições técnicas de trabalho, aproveitem da melhor forma o
complemento da sua formação que
decorrerá em Portugal e/ou Brasil. Por
exemplo, numa formação de três anos,
será alternado – seis meses em Portugal e seis meses em Cabo Verde.
ROM – Pretende-se com esse sistema
obviar à fuga de quadros qualificados?
LSNL – Sim. Para garantir a fixação
dos quadros nos países de origem, a
fase final da formação e o exame serão sempre feitos em Cabo Verde.
Com esse procedimento garantir-seá que, enquanto capacitamos tecnicamente os médicos, estaremos igualmente a criar laços e a contribuir para
a melhoria da saúde nos PALOP, em
vez de perdermos sistematicamente
quadros. O colega que vai fazer a sua
especialização sabe previamente quais
as condições, o programa e a carga horária. Será condição prévia que estes
médicos não poderão exercer como
especialistas a não ser no seu país de
origem. O diploma de especialista será
portanto atribuído apenas nesse âmbito. O país ganha porque já não vai
pagar um salário ou uma bolsa a alguém que trabalha num país terceiro,
os hospitais vão ganhar pois será necessário investir de acordo com as
novas tecnologias e mediante as orientações dos docentes. O Governo de
Cabo Verde já garantiu todo o apoio
aos formadores quanto ao melhoramento das condições técnicas.
ROM – E em termos de programa?
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LSNL – Fazendo uma formação para
os PALOP haverá uma avaliação prévia do programa. Já estamos a estudar
essa questão e a preparar um programa que respeite as características próprias de cada país em termos epidemiológicos, que tenha em conta as condições de trabalho e as tecnologias disponíveis. Temos que elaborar um programa que sirva os interesses de todos
os países, um programa uniforme que
tenha o aval dos respectivos Governos
e Ordens será um grande ganho.
ROM – Especificamente em Cabo Verde, como tem sido a evolução na área da
saúde?
LSNL – Há pouco mais de 30 anos,
quando se deu a independência, a 5 de
Julho de 75, existiam 13 médicos nacionais. Havia ilhas sem nenhum médico
e noutras os médicos iam fazer consulta apenas de 15 em 15 dias. Há três,
quatro anos atrás ainda não existiam
em Cabo Verde 200 médicos. Mas nesse curto espaço de tempo o número
de profissionais praticamente duplicou:
neste momento existem cerca de 360
inscritos na OM mas mais de 80% são
clínicos gerais, licenciados em medicina sem formação específica em medicina geral e familiar ou em qualquer
outra especialidade. Vão chegar brevemente de Cuba mais de 40 jovens
médicos cabo-verdianos. Mas os colegas que chegam são jovens indiferenciados… A licenciatura não confere imediatamente o acesso à profissão mas, até agora, por falta de quadros, quando os recém licenciados regressavam eram imediatamente integrados. Há cerca de dois anos para
cá que estamos a fazer um enquadramento diferente: implementámos uma
espécie de internato, com medicina
tutelada e só depois desse estágio é
que há autonomia para o médico.
Desde a independência contamos também com a cooperação internacional
e temos médicos de Cuba, China,
Rússia, etc. Mas esses colegas não estão inscritos na OM. Iremos exigir a
sua inscrição junto do Ministério, mesmo que seja uma inscrição provisória,
gratuita. Mas têm que estar inscritos.

Continuamos a ter muitas carências:
existe apenas uma neurologista no país
e que é recém chegada. Dermatologista também só temos um. A saúde
pública – que é uma área fundamental
para Cabo Verde pois temos problemas e deficiências no que se refere ao
abastecimento de água, à questão da
educação para a saúde, etc. – também
não está devidamente desenvolvida: os
delegados de saúde recebem uma formação de curta duração no exercício
da sua actividade e só temos três especialistas em saúde pública para todo
o território nacional.
ROM – E quanto aos cuidados primários…
LSNL – Desde o estatuído na Constituição aos programas do Governo, a
saúde baseia-se fundamentalmente nos
cuidados primários. Mas isso parece
um contra-senso porque mais de 80%
dos médicos encontram-se nos dois
hospitais centrais – Mindelo e Praia.
Isto é um problema que, aliás, parece
verificar-se um pouco por todo o
mundo. Os cuidados primários deviam ser desenvolvidos a nível dos bairros, mas as pessoas acabam por ir aos
hospitais centrais nomeadamente porque aí é que há exames complementares de diagnóstico. Com isso congestiona-se as urgências. É um ciclo
vicioso difícil de interromper.
Temos que descentralizar – até para
respeitar o que está nos programas
de Governo e na própria Constituição –, temos que aproximar os serviços de saúde dos utentes. A única via,
não descurando a formação especializada, é dar atenção aos cuidados
primários e ao médico de família. Em
Cabo Verde não temos médicos de família e a Medicina Geral e Familiar não
é uma especialidade. Não temos ninguém com essa formação. Mas para
atender com qualidade as populações
temos que ter profissionais com esse
tipo de formação especializada. Os
bairros periféricos, as zonas rurais
onde há problema de falta de emprego, analfabetismo, dificuldades de acessos, apresentam problemas que só terão solução com um programa de cui-
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dados primários com médicos e enfermeiros especializados nessas áreas.
ROM – E em termos de epidemiologia?
LSNL – Há 10 anos atrás tínhamos
doenças que se prendiam com a questão da vacinação – diarreias agudas, por
exemplo. Ultrapassámos essa fase e,
neste momento, estamos com outro
tipo de problemas: temos muitas doenças crónicas que precisam de acompanhamento e educação para a saúde.
Doenças cardiovasculares, hipertensão,
diabetes e doenças degenerativas são
algumas das mais prevalentes. Para dar
um salto qualitativo nos cuidados de
saúde e para o desenvolvimento dos
nossos países temos que desenvolver
duas componentes: medicina especializada e médico de família. Esta é uma
situação que se verifica um pouco por
todos os países africanos de expressão portuguesa.
ROM – O I Congresso da CMLP foi muito
bem sucedido…
LSNL – O I Congresso correu muito
bem e, em menos de um ano, vamos
realizar o II Congresso da CMLP. O
colega Luís Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira, ficou incumbido da organização do mesmo e
posso adiantar que os temas que vão
ser abordados têm grande interesse.
ROM – As deslocações a congressos e
outras acções de formação nem sempre
são fáceis…
LSNL – De facto. Por essa razão, também é importante a deslocação de
quadros especializados em determinadas matérias aos PALOP. Nessas visitas podem efectuar-se intervenções
cirúrgicas, mostrar novas técnicas e
avanços da medicina, efectuar palestras para os médicos nacionais, etc.
Queremos dinamizar esse aspecto, no
âmbito da CMLP, pois é mais fácil deslocar um ou dois especialistas a um
país do que um conjunto significativo
de médicos para assistir a um curso
ou uma palestra que se realizem na
Europa, por exemplo. Financeiramente essa solução é mais viável pois somos um país pobre. Os médicos têm

salários baixos e não conseguem custear as despesas para ir assistir a um
congresso. Muitos colegas escrevemnos pedindo apoio pois são convidados para participar em congressos, mas
não temos recursos financeiros e nem
sempre conseguimos apoios. Há colegas que são especialistas há 10 anos
que nunca saíram do país para participar num congresso. Isto implica uma
estagnação técnica. Não há troca de
experiências. Não obstante a utilidade da Internet e de outros meios de
comunicação, nada substitui o contacto pessoal e o conhecimento directo
da vivência de outras pessoas.
ROM – Como vai ser a participação no
II Congresso da CMLP?
LSNL – Especificamente em relação
a Cabo Verde – mas também GuinéBissau, Moçambique e outros países –
temos muitos colegas interessados em
participar mas há problemas com o
financiamento para custear o alojamento e a deslocação. Não queremos
que os congressos sejam participados
apenas ao nível dos responsáveis da
CMLP ou das direcções das Ordens.
Queremos envolver o maior número
de médicos possível. A troca de experiência profissional com colegas cujos
países possuem tecnologias de ponta,
tendo como elo comum a língua que
nos une, a troca de experiência mesmo sem ser profissional são mais valias para os médicos. Além de que o
conhecimento pessoal facilita muitas
vezes a cooperação profissional. É
muito importante a permuta de experiências de países com níveis diferentes de desenvolvimento sanitário
e tecnológico. Estamos a fazer um esforço nesse sentido: vamos pedir apoios a empresas cabo-verdianas e ao
Governo para tentar deslocar o maior número possível de médicos ao
congresso. Gostaríamos que todos os
países da CMLP conseguissem levar
delegações representativas com um
número significativo de colegas mas
sabemos que é difícil: Guiné-Bissau e
São Tomé e Príncipe têm Ordens dos
Médicos que estão a lidar com problemas graves. Moçambique ainda não

tem ordem, tem uma associação médica, e, não obstante os esforços desenvolvidos, este país não participou
no primeiro congresso da CMLP.
ROM – Gostaria de fazer algum comentário final?
LSNL – Apenas acrescentar que as
Ordens dos Médicos e a CMLP têm
uma efectiva preocupação com a formação. Este Memorando tem que sair
do papel e transformar-se numa realidade pois isso permitirá uma maior
paridade na assistência médica prestada às populações dos nossos países.
Há todo um conjunto de vontades e
empenho mas agora é necessário envolver todos os Governos. Enquanto
o Governo de Cabo Verde irá desenvolver esses contactos, a CPLP, que tem
apoiado o projecto, procurará os apoios financeiros necessários junto de
instituições e países amigos e a CMLP
irá, através das Ordens profissionais,
contactar as instituições universitárias para obter os apoios necessários
para a formação. Há questões burocráticas, como os vistos, que têm que ser
resolvidas para se tornarem processos
céleres e tem que se assegurar que um
colega que se disponha a ir para Cabo
Verde dar aulas durante meses terá a
sua situação profissional assegurada. No
ano de 2008 esperamos ter o centro
de formação a funcionar.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007

25

E N T R E V I S TA
MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE
CABOVERDE,A COMUNIDADE MÉDICA DE LÍNGUA PORTUGUESA E A COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) SOBRE O ESTABELECIMENTO
DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADO EM CABO VERDE
Tendo presente que os Estados membros da CPLP, à excepção do Brasil e Portugal, se debatem com graves carências de médicos especialistas, e dificuldades quanto à sua
formação;
Tendo presente que para superar tais lacunas as soluções
adoptadas têm passado pelo envio de jovens médicos para
diferentes países, de que decorre uma formação desigual
no universo Clínico da CPLP;
Tendo presentes os elevados custos que algumas dessas
soluções envolvem e que nem sempre se verifica o retomo
ao país de origem;
Tendo ainda presente a dificuldade de vários países membros em prescindir dos seus quadros durante o período de
especialização necessariamente longo.
Considerando que a República de Cabo Verde possui uma
estrutura hospitalar que pode servir de base a um projecto de formação de médicos especialistas dos países da CPLP;
Considerando as vantagens que adviriam de uma formação
tanto quanto possível idêntica dos médicos especialistas no
universo clínico da CPLP;
Considerando, por último, que a República de Cabo Verde
possui um número significativo de jovens médicos com experiência em medicina indiferenciada que poderiam beneficiar deste projecto.
A Comunidade Médica de Língua Portuguesa e o Governo
da República de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde,
com o apoio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, acordam em cooperar activamente para o estabelecimento de um Centro de Formação Médica Especializado
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo
Verde, destinado à formação de médicos oriundos dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste;
A Comunidade Médica de Língua Portuguesa comprometese, em colaboração com as Ordens dos Médicos dos Estados
da CPLP, a estabelecer um curriculum dos aludidos cursos;
A Comunidade Médica de Língua Portuguesa e a CPLP comprometem-se, igualmente, a obter o financiamento necessário para o funcionamento do Centro de Formação, bem
como o apoio dos demais Governos da CPLP;
A Comunidade Médica de Língua Portuguesa e a CPLP, com
o apoio do Governo de Cabo Verde e da CPLP, comprometem-se, igualmente, a facilitar a mobilidade de médicos formadores e a sua estadia em Cabo Verde, quando necessários para o funcionamento do Centro de Formação.
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O Governo da República de Cabo Verde, por intermédio
do Ministério da Saúde, por seu turno, compromete-se a
permitir que o aludido Centro de Formação médica fique
sedeado e utilize os hospitais da Praia e do Mindelo dentro
de regras de funcionamento equiparadas às dos internatos
complementares e reconhecidas como tal pela Ordem dos
Médicos de Cabo Verde.
O Governo da República de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde, compromete-se a facilitar a frequência do
Centro por médicos oriundos dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste, nomeadamente, concedendo os necessários vistos e autorização de residência,
desde que os médicos estejam devidamente inscritos na
Ordem dos Médicos de Cabo Verde.
Por último, o Governo da República de Cabo Verde, por
intermédio do Ministério da Saúde, e a Comunidade Médica de Língua Portuguesa prevêem iniciar o funcionamento
do Centro de Formação Médica com cursos de três anos,
recebendo anualmente vinte candidatos a especialistas, seleccionados de acordo com critérios explícitos, aprovados
pelas Ordens dos Médicos dos países integrantes da Comunidade Médica, a serem definidos anualmente, dos quais
apenas metade poderão ser originários do pais da Sede.
Os signatários acordam que a eventual extensão da frequência do Centro a jovens médicos provenientes de países não membros da CPLP, quer em resultado de acordos
com a Organização Mundial de Saúde, quer de acordos bilaterais com Estados interessados, só será efectuada com o
consentimento expresso do Governo da República de Cabo
Verde, através do Ministério da Saúde.
Feito na Praia, a 15 de Junho de 2007
Pelo Governo de Cabo Verde
Basílio Mosso Ramos
Ministro de Estado e da Saúde
Pela Comunidade Médica de Língua Portuguesa
Luís de Sousa Nobre Leite
Bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde
Vice-Presidente Comunidade Médica de Língua Portuguesa
Pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Luís de Matos Fonseca
Secretário Executivo da CPLP

3º Curso Breve de Pós-graduação
em Responsabilidade Médica
29 de Setembro de 2007 (10h30-13h00)
Emergência do Direito da Medicina e da
Responsabilidade médica; As leges artis.
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
29 de Setembro de 2007 (14h30-17h00)
Violação das leges artis – recurso aos peritos
Casos especiais das Inovações terapêuticas e das
Guidelines; Tipos de Responsabilidade
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
13 de Outubro de 2007 (10h30-13h00)
Responsabilidade disciplinar – análise de casos
Mestre Sandra Passinhas; Mestre Maria M. Veloso
13 de Outubro de 2007 (14h30-17h00)
Responsabilidade disciplinar – análise de casos
Mestre Sandra Passinha; Dr. Paulo Sancho
20 de Outubro de 2007 (10h30-13h00)
Responsabilidade civil (entidades públicas e
privadas)
Prof. Doutor Sinde Monteiro; Mestre Maria M.
Veloso
20 de Outubro de 2007 (14h30-17h00)
Responsabilidade civil (entidades públicas e
privadas)
Mestre Maria Manuel Veloso
Mestre Mafalda Miranda Barbosa
27 de Outubro de 2007 (10h30-13h00)

Responsabilidade civil – análise de casos
Mestre Maria Manuel Veloso
Mestre Mafalda Miranda Barbosa
27 de Outubro de 2007 (14h30-17h00)
Responsabilidade civil – análise de casos
Mestre Rafael Vale e Reis
3 de Novembro de 2007 de 2007 (10h30-13h00)
Seguros de responsabilidade
Mestre Maria Manuel Veloso
3 de Novembro de 2007 de 2007 (14h30-17h00)
Conflitualidade, “medicina defensiva” e estratégias
contemporâneas de redução do “erro médico”.
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
10 de Novembro de 2007 (10h30-13h00)
Responsabilidade penal
Prof. Doutor Costa Andrade
10 de Novembro de 2007 (14h30-17h00)
Responsabilidade penal – Análise de Casos
Mestre Helena Moniz; Mestre Sónia Fidalgo
Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel. / Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
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Médicos e Cidadãos
Realizou-se no dia 29 de Junho na Ordem dos Médicos o workshop «Médicos e
Cidadãos». Antes das reuniões de trabalho que decorreram no âmbito deste
encontro, foram apresentados os resultados do estudo «Percepções da população e médicos sobre a saúde em Portugal» os quais indicam que os profissionais têm uma leitura pessimista quanto ao futuro…
A primeira parte do workshop incluiu
a apresentação do estudo do qual foram extraídas as seguintes conclusões:
• Quanto à evolução na qualidade
dos cuidados de saúde: quase ¾ dos
médicos entrevistados consideram que
se verificaram evoluções significativas
na qualidade dos cuidados de saúde
prestados em Portugal; Para tal progresso contribuíram, em especial, os
profissionais de saúde (particularmente os médicos), e pouco o governo e
as universidades/escolas de medicina;
De acordo com a maioria dos médicos portugueses (58%), os laboratórios farmacêuticos são fundamentais para a investigação de novos medicamentos.Tal valorização representa mais do
dobro da valorização atribuída aos laboratórios farmacêuticos nos restantes países considerados no estudo.
• Quanto às evoluções no status da
profissão médica: os médicos portugueses, face aos congéneres europeus, apresentam uma leitura mais
pessimista quanto à evolução de percepções verificada na população relativamente à classe médica (60% contra 47%); Como razões principais para
esse facto terão contribuído, de forma concomitante, a perda de imagem,
prestígio e respeito, a sobrecarga de
trabalho e o aumento da pressão quanto aos níveis de desempenho; Os mesmos médicos assumem, no médio prazo, uma menor satisfação quanto ao
exercício da profissão e papel no sistema de saúde. Tal significa um pessimismo bastante mais acentuado relativamente aos colegas europeus: 65%
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Os participantes ouviram os esclarecimentos sobre
o estudo antes de se reunirem por grupos de trabalho

face a 35%; Embora os médicos portugueses sejam quase unânimes quanto à esperança em que se verifiquem
avanços significativos na descoberta de
medicamentos inovadores, são especialmente pessimistas, relativamente
aos congéneres europeus, no que diz
respeito ao aumento das remunerações, tempo para os doentes, envolvimento nas politicas de saúde e aumento do status associado à profissão
médica.
• Quanto às evoluções previsíveis
na estrutura de cuidados de saúde: Na óptica dos médicos portugueses a comunicação com a população
pode ser melhorada, nomeadamente
em matéria de saúde e hábitos de vida
salutares, como também se devem
acautelar a interferência burocrática
e os cortes orçamentais; Não existe,

todavia, consenso quanto às evoluções
que se poderão verificar nos cuidados
disponíveis para a família típica portuguesa: um terço dos inquiridos considera que irão melhorar, um terço acha
que se manterão idênticos e um terço considera que irão tendencialmente
piorar; A maioria dos inquiridos portugueses, em sintonia com o que se
verifica noutros países europeus, valoriza a possibilidade de dedicar mais
tempo aos doentes, nomeadamente
através da redução dos processos burocráticos, e a promoção de programas que encorajem os indivíduos a
uma maior responsabilização sobre a
sua saúde, em particular durante o
envelhecimento. Finalmente, igualmente em sintonia com outros países europeus, existe elevada concordância
com a possibilidade das companhias
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farmacêuticas ou associações de médicos ajudarem países com particulares dificuldades de desenvolvimento ou
sujeitos a situações particulares, derivadas de catástrofes naturais.

Reflexão e avaliação do
estudo
Na segunda parte deste encontro, foram formados grupos de trabalho que
reflectiram e debateram as conclusões
do estudo «Percepções da População
e Médicos sobre a Saúde em Portugal».

tiva por parte da população portuguesa relativamente aos cuidados de saúde e percepção da imagem/estatuto dos médicos na sociedade foram os dois temas debatidos por este painel tendo o mesmo
concluído que:
Deve investir-se cada vez mais na relação médico-doente, reforçando desta
maneira a confiança entre ambas as
partes e resolvendo os problemas que
se prendem com informação insuficiente para o doente. A informação recolhida pelo utente na Internet tem

Adalberto Campos Fernandes, Pedro Ponce, Correia Pinto e Marina Caldas
(moderadora do Grupo I do qual fez parte igualmente Isabel Caixeiro)

Grupo I
O Grupo I foi moderado por Marina
Caldas e o seu painel era composto
por Adalberto Campos Fernandes,
Correia Pinto, Isabel Caixeiro e Pedro
Ponce. Principais factores potenciadores da percepção nega-

uma qualidade insuficiente ou é mal
interpretada o que torna obrigatório
que os médicos eduquem e alertem o
utente. Há informação nos folhetos
informativos dos medicamentos que
pode ser intimidatória para o doente.
As queixas dos clínicos, apresentadas

no estudo, são legítimas. Há uma exploração sensacionalista sobre as complicações de actos médicos, que são
retratados como erros ou actos negligentes e julgados em directo. A informação na imprensa generalista, sobre
os avanços da medicina, pode defraudar as expectativas dos doentes e mesmo do consumo, denegrindo, desta
forma, a imagem dos médicos.
Há ainda a salientar a falta de ligação
entre o Hospital e o Centro de Saúde,
apesar da situação ter melhorado muito nos últimos tempos. A articulação
é essencial e o sistema tem de estar
centrado no doente. A circulação do
doente entre as diferentes áreas de
prestação de cuidados tem que ser
melhorada. Em conclusão sobre a informação ao doente, a insuficiente e
desadequada informação pode conduzir a uma prática clínica mais defensiva.
O Estado não tem apostado na formação médica contínua, donde a única
formação disponível continua a ser
fornecida pela indústria farmacêutica.
Portugal deve evoluir para a dispensa
unitária de medicamentos na farmácia. As taxas são moderadoras e têm
de ser entendidas como tal, mas é bom
que se diga que ninguém deixa de ter
consulta se não tiver possibilidades
para pagar a taxa. Há que dizer não à
banalização das taxas, mas não devia
haver isenção das mesmas. Elas devem
ser adequadas à situação económica
do doente.
Grupo II
O Grupo II, moderado por José
Antunes, contou com a intervenção de

José Antunes moderou o grupo de trabalho que contou com Paula
Brito e Costa, Barros Veloso, Ricardo Luz e José Manuel Silva
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Barros Veloso, José Manuel Silva , Paula
Brito e Costa e Ricardo Luz, tendo sido
debatidas as preocupações relativamente ao futuro da Saúde em
Portugal identificadas pela população, nomeadamente o investimento governamental e a política do medicamento.
Do debate deste painel concluiu-se
que, quanto aos gastos em saúde, é
possível, com mais organização e mais
racionalização, usar, posteriormente, o
dinheiro para investir em saúde. Medidas simples (redução de sal e açúcar,
por exemplo) podem racionalizar os
gastos. Todas as medidas que permitam sensibilizar os profissionais de saúde a racionalizar os custos, são úteis.
A implementação destas medidas não
está em curso. O painel afirma não ser
verdade que a humanização da medicina seja sinal de mais tempo de consulta. A questão da humanização é
transversal aos vários profissionais e
aos familiares dos próprios doentes.
Apesar da política europeia apontar
para a redução do tempo de formação e pós-graduação dos médicos, o
número de clínicos continua a ser insuficiente. Os intervenientes colocaram algumas dúvidas quanto ao futuro: como se vai cumprir a formação
médica nos privados? Será garantida a
boa formação? As Ordens podem assegurar isto? E a ERS?
Grupo III
Edite Espadinha moderou o debate do
Grupo III que foi constituído por
André Biscaia, Inês Guerreiro, João
Rodrigues, Jorge Roque da Cunha e
Paulo Madureira. Áreas de acção
prioritárias no Sistema de Saúde
identificadas pela população e
principais iniciativas para melhoria identificadas pela classe médica e população foram as temáticas
que estiveram sobre a mesa.
Sobre os tempos de espera para marcação de consulta e para atendimento
no próprio dia da consulta, o painel
recomenda que se garanta um sistema de informação fiável sobre os tempos de espera em cada unidade de saúde – dados que não existem actual-
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mente ou não estão disponíveis. Foi
sublinhado que tem que haver transparência quanto a estes dados e sistemas de monitorização, controlo e auditoria. Sobre o alargamento do horário de atendimento compatível com os
horários da população activa, foi assinalado que é preciso conhecer objectivamente cada variável, isto é, a população afecta a cada unidade. No local,
a unidade/organização tem de ter autonomia para adequar o seu funcionamento à comunidade que serve. Não
são medidas genéricas e distantes que
podem implementar tais soluções. O
painel concluiu também que a qualidade do atendimento do médico é influenciada pela qualidade dos serviços
de suporte e complementares da equipa de saúde (multidisciplinar). Salientou-se a importância de haver incentivos ligados ao desempenho – remuneração, mas não só. Em termos de
qualidade, o que funciona é a pressão
interpares – a responsabilização e estímulo de objectivos partilhados. A
qualidade do atendimento passa pelo
factor humano – da relação interpessoal. A qualidade da adesão do doente à terapêutica e ao cuidado/promoção da sua saúde depende da confiança e da interacção com o médico.
O grupo considera que a questão da
acessibilidade às várias especialidades
médicas está associada ao sistema de
financiamento actual – é um sistema

centrado no hospital, o qual promove
a continuidade da ligação/dependência
dos doentes com o hospital. Deveria
promover-se a referenciação para outros níveis de cuidados, sem prejuízo
para o financiamento da unidade hospitalar. Na opinião do grupo, este estudo revelou que a população atribui
às políticas governamentais a principal responsabilidade do que de bom e
de mau aconteceu na saúde em Portugal. A melhoria terá de passar fundamentalmente pela mudança de políticas. Um aspecto essencial é a alteração na alocação de recursos. Salientou-se a necessidade de se proceder
a uma transferência de competências
do sistema hospitalar para a comunidade (incluindo as associações de doentes e os projectos de intervenção
comunitária) e para as políticas de prevenção da doença e promoção da saúde – investir para mais tarde poupar.
Grupo IV
Amílcar Soares, João Semedo, Pedro Marques da Silva, Gil de Morais eVaz Carneiro
foram os intervenientes no painel moderado por Diamantino Cabanas e debateram as preocupações da classe médica e as áreas e maior preocupação
da classe médica em termos de saúde pública para Portugal.
Uma das razões mais evidentes dos
problemas apontados ao SNS está relacionada com a visão hospitalo-

Inês Guerreiro, João Rodrigues, Jorge Paulo Roque da Cunha,
André Biscaia e Paulo Madureira (Grupo III)
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Gil de Morais (à esq.) integrou o grupo de trabalho com João Semedo, Pedro Marques da Silva e António Vaz Carneiro (foto da direita)

cêntrica do sistema, que tem impedido o desenvolvimento dos cuidados
de saúde primários. O painel considerou que o orçamento de Estado
para a saúde deve ser ponderado
atendendo à avaliação dos resultados
clínicos e não apenas dos resultados
financeiros, uma vez que a uma boa
prestação na gestão do SNS podem
não corresponder ganhos efectivos
para os utentes.
Os intervenientes não consideram que
esteja ameaçada a liberdade de prescrição, embora tenham sublinhado preocupações com a má qualidade desta,
que causa custos desnecessários e não
traz benefícios ao doente. Para que
melhore esse aspecto, recomendam a
criação de um organismo independente, que estabeleça princípios e regras
para a prescrição e que a isso seja as-

sociada a criação de formulários tendo em conta as especificidades da população que acorre a cada unidade
hospitalar.
Uma das maiores dificuldades da tomada de decisão e da avaliação dos resultados é a falta de dados quantitativos
sobre a realidade da prestação dos cuidados de saúde, das necessidades da
população.
Quanto ao tempo de consulta dos
médicos o painel considera que a pressão produtivista pode afectar o tempo que os médicos dedicam a cada
doente, embora considere que cada
caso é um caso e que esta questão
não pode ser avaliada de forma generalizada. Contudo considera também
que a melhor prescrição é aquela em
que médico e doente participam activamente, colhendo o médico precio-

sas informações que lhe são fornecidas
pelo doente. Considera ainda que as
organizações de doentes podem colmatar lacunas e melhorar a adesão às
terapêuticas.
O painel manifestou preocupação com
o facto das doenças do foro psiquiátrico não estarem na primeira linha das
políticas governamentais, uma vez que
consideram que patologias como a
depressão exigirão cada vez mais do
SNS.
Conclusão geral foi que o progressivo
afastamento dos médicos do centro
de decisão das políticas de saúde tem
sido prejudicial para os cidadãos.
No final dos trabalhos realizou-se uma
conferência de imprensa que contou
com a presença de João Semedo, Maria de Belém Roseira, Paula Brito e
Costa, Pedro Nunes e Vitor Cava.

No final dos trabalhos, elaboradas as conclusões, os resultados foram divulgados em conferência de imprensa por João Semedo, Maria de Belém,
Paula Brito e Costa e Pedro Nunes (foto da dta.)
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007

31

ACTUALIDADE
Visita do Bastonário ao distrito
de Viana do Castelo

Muitas preocupações
nos CS e nos hospitais
A saga reformadora que avança nos cuidados de saúde primários é recebida
nos centros de saúde (CS) com cautela e levanta aos médicos muitas questões. Numa visita do Bastonário ao distrito de Viana do Castelo, revelou-se
esse clima de preocupação e nalguns casos até de descrença. Contudo, em
Ponte de Lima, a esperança reina entre os médicos envolvidos na USF Lethes,
enquanto no Centro Hospitalar do Alto Minho se levantam questões de equipas mínimas, de internatos e de relação com a ERS.
No Centro de Saúde de Darque, às
portas de Viana do Castelo, uma dezena de médicos encontrou boas razões
para se reunir com o Bastonário e dialogar sobre os assuntos que hoje, com
maior ou menor dimensão, são as
maiores preocupações dos profissionais um pouco por todo o lado.
Pedro Nunes iniciava aí, no dia 21 de
Maio, pela manhã, dois dias de visita a

unidades de saúde do distrito de Castelo Branco, que incluíram também os
CS de Viana, Ponte de Lima e Arcos de
Valdevez e também o Centro Hospitalar do Alto Minho (CHAM) e em que
foi acompanhado pelo presidente do
Conselho Distrital da Ordem, Pedro
Silva, e pela dirigente Joana Defensor
de Moura.
Na reunião no CS de Darque, um mé-

dico que trabalha no serviço local do
INEM advertiu para as condições em
que são socorridos os doentes com
problemas cardiovasculares graves. «Se
eu for chamado para um doente com
AVC só tenho uma aspirina», disse, sustentando assim a opinião de que «as
pessoas andam a ser enganadas». Neste contexto, também Pedro Silva lamentou que o CS que dirige, o de Ar-

Na reunião que decorreu
no CS de Darque levantou-se
o temor de que os doentes comecem
a responsabilizar os médicos pela contenção
de custos em exames
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cos de Valdevez, ficasse sem a possibilidade de fazer trombólise.
Perante as diversas preocupações manifestadas pelos médicos presentes, o
Bastonário advertiu que o conjunto de
medidas pouco cuidadas nos cuidados
de saúde primários (CSP) estão a conduzir a uma situação em que se corre
o risco «de morrer gente e o sr. ministro ser o responsável».
Perante os seus pares, Pedro Nunes
defendeu uma organização mais adequada a dar resposta aos doentes e,
entre outras medidas, o Bastonário
considera recomendável que todos os
médicos tivessem um curso em suporte avançado de vida e que o ministro
reforce as condições dos centros de
saúde do interior.
Para o Bastonário, o ministro limitase a «conter custos», privilegiando essa
meta em detrimento da qualidade dos
cuidados prestados, uma vez que «não
liga nada aos critérios técnicos». E para
tanto deu o exemplo da reformulação
da rede de urgências, que considerou
«do ponto de vista técnico exemplar»,
mas cujo processo acabou por não
seguir a metodologia adequada.
Reconfiguração dos centros de saúde
Depois do avanço das unidades de saúde familiar (USF) seguem-se agora as
mudanças no modelo de gestão, com
a criação de agrupamentos de centros
de saúde, uma medida que, de acordo
com a proposta da Missão para os
Cuidados de Saúde Primários (ver
documento em www.mcsp.minsaude.pt), «obedece a um duplo movimento», a saber: «constituição de pequenas equipas em unidades de saúde
autónomas prestadoras de cuidados de
saúde à população e agregação de recursos e estruturas de gestão».
Neste contexto, segue-se agora a gestão como prioridade, contudo, aos
médicos de família colocam-se muitas
dúvidas. Pedro Silva, crítico do rumo
que está traçado, considera: «Estamos
sempre a cometer os mesmos erros,
falamos de centros de saúde e esquecemos que eles são todos diferentes
e o tipo de solicitações em cada unidade é sempre diferente».
Segundo o presidente do Conselho

Médico de Viana do Castelo, ainda se
levantam muitas dúvidas sobre as USF
– ele próprio esteve envolvido na tentativa de criação de uma destas unidades mas acabou por desistir – e mais
se adensarão com os novos agrupamentos, que do ponto de vista de muitos
dos médicos presentes terão apenas
como finalidade baixar os custos.
O director do Centro de Saúde de
Darque considerou até, a propósito:

O grande problema que se vai colocar na organização dos cuidados de
saúde primários, segundo Pedro
Nunes, é o que designou como «a realidade sociológica», de que «o ministro não está a ter a percepção». O
Bastonário referia-se à média etária
dos médicos de família e recordou: «A
cada centro de saúde que vou é sempre assim, há um colega mais novo, mas
o resto é tudo da minha geração».

Os médicos do CS de Viana do Castelo questionaram o Bastonário sobre as novas regras
para os atestados. Um dos mais jovens, já tivera «uma centena de pedidos de atestados»

«Os utentes já começam a falar que a
prestação de cuidados é feita com contenção de custos porque não prescrevemos exames...». De acordo com
Nélson Rodrigues, esse é um sinal de
que os problemas podem acabar por
cair sobre os médicos.
Um dos médicos presentes defendeu
que «deveria estar regulamentado em
que circunstâncias se devem pedir exames complementares de diagnóstico»
De resto, Pedro Nunes alertou, neste
aspecto – como já fez noutras ocasiões –, para o risco de os doentes começarem a perceber que «os médicos das USF têm meios diferentes».
Para o Bastonário, «quando todo o
quadro legal das USF e centros de saúde estiver pronto vai aumentar o número de USF, mas depois passa o entusiasmo e os CS ficarão uma coisa a
duas velocidades».

Novas regras para atestados médicos dos funcionários públicos
A nova regulamentação para os atestados dos funcionários públicos foi o
assunto que abriu a reunião que, mais
tarde, o Bastonário teve com os médicos do Centro de Saúde de Viana do
Castelo. Mais de dezena e meia dos
médicos – incluindo o director, Luís
Paulo Almeida – do quadro do maior
centro de Saúde do distrito, bem no
coração da cidade, quiseram debater
com Pedro Nunes, acompanhado por
Pedro Silva e por Joana Defensor de
Moura, as questões que os preocupam.
Na altura era recente a nova legislação, que exige aos funcionários públicos a apresentação de atestado assinado por um médico do Serviço Nacional de Saúde. Um dos profissionais
mais jovens dos que participaram na
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reunião, relatou o que já aconteceu na
sua consulta, onde já coleccionava, poucos dias depois da nova legislação, «uma
centena de pedidos de atestados».

Genericamente, a posição da Ordem
é de que «quem tem que passar os
atestados é o médico que vê o doente», disse Pedro Nunes, que reiterou

Conflitos e ameaças
Uma das médicas presentes na reunião do Bastonário com os médicos do CS
de Viana do Castelo alertou para um problema que se coloca em muitos
centros de saúde. «Falta-nos um segurança e precisamos muito disso. Estas
coisas geram conflitos». A médica relatou casos de doentes que aceitam mal
a decisão dos médicos e os enfrentam e ameaçam e outros colegas referiram
também várias situações de «violência verbal».
O tema é recorrente, mas a verdade é que na maior parte das unidades de
saúde não há protecção imediata para casos em que a situação se torna
incontrolável, e são muitos os temores. «Se eu não passo uma baixa e depois
dizem que me apontam uma arma e o que é que eu faço?», questionou uma
médica. Pedro Nunes compreende a angústia, mas adverte que os médicos
arriscam-se quando exercem a autoridade. «Temos que correr riscos. Como
médicos, vocês têm autoridade, portanto exercem-na!», exortou o Bastonário.
Pedro Nunes defende a existência de uma segurança eficaz nas unidades de
saúde e considera que «a lei existente é perfeitamente tonta porque não permite que os seguranças privados actuem». Ainda assim, Pedro Silva, presidente
do Conselho Médico de Viana do Castelo, recordou que no centro de saúde
em que é director – Arcos de Valdevez –, o SAP tinha segurança permanente
entre as 16h00 e as 20h00, o que serve pelo menos como factor de dissuasão.
Uma solução que pode também ajudar a resolver os problemas de tensão
entre médicos e doentes é a criação de gabinetes de doentes nas unidades de
saúde. Pedro Nunes sustentou que «nos sítios onde há gabinetes do doente
as queixas baixam», o que revela as vantagens desta medida.
Mas, para o Bastonário, os médicos, a quem aconselhou a nunca discutirem com
um doente, têm recursos para resolver eventuais situações de conflito. Como
primeira medida, recomendou que os médicos «façam participação à Ordem» e
recordou que ainda há poucos meses o Provedor de Justiça emitiu um parecer
em que recomendava que os processo de crimes contra médicos, e também
professores, devem ter tratamento prioritário. Tal como, de resto, fez o governo
pouco tempo depois, assumindo a decisão de preparar medidas nesses sentido.
Ainda assim, o Bastonário sustentou que «os profissionais de saúde não podem estar sujeitos à violência» e recordou que a Ordem tem «um seguro
para todos os médicos, que o podem accionar e meter o doente em tribunal». Pedro Nunes alerta de que «basta uma tentativa de agressão» para
haver matéria para esse procedimento. «Recolham testemunhos e nós avançamos com o nosso Departamento Jurídico», concluiu.

O Bastonário recorda que a Ordem
tem «um seguro para todos os
médicos, que o podem accionar
e meter o doente em tribunal»
em caso de conduta violenta
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uma afirmação várias vezes feita nestas reuniões com os seus colegas: «Nenhum médico é obrigado a passar um
atestado de um doente que não viu»,
como também não deve passar um
atestado referente ao dia anterior em
que o doente veio à consulta. Ainda
assim, o Bastonário deu um conselho
para os casos em que o médico sentir
que deve passar o documento: «Se
atestarem, a partir de uma presunção,
acautelem isso no atestado, dizendo
que o doente diz que já estava doente
no dia anterior, o que presumivelmente
deve ser verdade, atendendo aos sinais». Outro caso é o de um doente
que traz já um papel do hospital e,
nessas circunstâncias, o atestado pode
ser passando, «fazendo fé no papel que
foi passado no hospital», admitiu Pedro
Nunes.
USF no CS de Ponte de Lima
A agenda do Bastonário da Ordem no
distrito de Viana do Castelo era extensa e, ainda no dia 21, ao fim da tarde, deslocou-se a Ponte de Lima, um
centro de saúde em que um grupo de
médicos criou a Unidade de Saúde
Familiar Lethes, cujo processo criou
alguma tensão entre os profissionais.
Uma das médicas desta USF, que integra mais outros oito colegas e atende
quase 16 mil utentes, manifestou satisfação por ter abraçado o projecto.
Questionada pelo Bastonários sobre
o balanço que faz dos primeiros tempos de trabalho, a médica de família
foi clara: «Muito bom!». Segundo ela,
só o facto de se «chegar aos 25 anos
de carreira e se conseguir melhorar já
é muito positivo», mas há outras vantagens, como a de se ter «a possibilidade de trabalhar com as pessoas com
que se têm afinidades» e se «conseguir
modificar a estrutura de trabalho».
A mesma opinião manifestou uma interna do ano comum, que está a começar o seu internato pela USF Lethes,
enquanto o presidente do Conselho
Médico de Viana do Castelo admitiu
que «o desenho das unidades de saúde familiar permitiu acertar funcionamentos».
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Em Ponte de Lima, a questão do
momento é o funcionamento da USF

O director do CS de Ponte de Lima
considera, contudo, que «já havia quem
trabalhasse assim» e que a criação da
USF contribuiu, «de um momento para
o outro», para dividir os médicos. De
resto, António Amorim tinha manifestado, antes da reunião, numa conversa
com o Bastonário, preocupação com
as orientações de «redução de prescrição e de meios complementares de
diagnóstico», o que, do seu ponto de
vista «é perigosíssimo».
A médica da USF, que manteve uma
postura muito activa na reunião, sustentou que o ideal seria ter todo o
centro de saúde a funcionar como USF,

enquanto uma outra colega apontou
uma razão para que assim não tivesse
acontecido: «Isto dá trabalho, é preciso pensar as coisas, é preciso escrevêlas...»
Pedro Nunes, que lamenta sempre as
divisões entre médicos, reafirmou a sua
preocupação de que a criação da USF
tenha resultado num «centro de saúde a duas velocidades», o que é prejudicial, quer para os médicos quer para
os doentes. Por isso apelou «a uns e a
outros que não deixem que isso aconteça». Segundo o Bastonário, «as reformas só são reformas se forem gerais e com este sistema corre-se o ris-

O Bastonário visitou a USF Lethes e conversou com o coordenador e outras duas médicas

co de criar elites locais», uma vez que
«a coexistência poderá levar a dois tipos de médicos e a dois tipos de doentes».
Considerando esse risco, a médica
da USF Lethes lamentou apenas que
«as pessoas do Centro de Saúde de
Ponte de Lima não avancem para formar outras USF», enquanto um outro seu colega tenha admitido que
há dificuldades – «pedimos material
e nunca vem... é como nos centros
de saúde», disse – e outro ainda advertiu: «Ainda vêm muitos vícios de
trás».
Para o Bastonário, «na maior parte dos
sítios as pessoas não avançaram por
desconfiança», contudo disse à dezena de colegas que se reuniram no CS
de Ponte de Lima, que «a Ordem tem
uma apreciação positiva, mas não pode
deixar de registar algumas ameaças»,
nomeadamente não pode deixar de
manifestar alguma preocupação «com
o que vai acontecer aos colegas que
não se integrem nas USF».
De resto, Pedro Nunes admite que
o projecto «nunca irá recuar», uma
vez que «transfere para os médicos
responsabilidades que são de administração».
A seguir à reunião, a delegação da
Ordem dos Médicos visitou a USF
Lethes e o Bastonário conversou com
o coordenador,Adelino Oliveira, e com
outros colegas que estavam de serviço naquele fim de tarde.
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Arcos de Valdevez perde SAP
Em Arcos de Valdevez, a reunião decorreu no dia seguinte, 22 de Maio, ao
final da tarde, com a presença do director do CS e Presidente do Conselho Médico do distrito e mais 17 médicos daquela unidade.
Este centro de saúde vivia já dias agitados com o fecho do SAP e a criação
de uma unidade básica de urgência
mais próxima em Ponte de Lima. Um

dos médicos presentes considerou que
essa decisão vai prejudicar a rapidez
da assistência, uma vez que «a maioria
da população de Ponte de Lima está
concentrada entre Ponte de Lima e
Viana do Castelo, o que os faz recorrer ao hospital de Viana».
Esta circunstância, segundo o médico,
retira sentido à escolha do local para a
UBU, que prejudica os doentes do concelho de Arcos de Valdevez e não beneficia os de Ponte de Lima. O Basto-

nário considerou, a propósito, que «se
a orientação de doentes for mal feita
mais vale não ser feita» e que «anda
farto de avisar» que os SAP não são
urgências.
De resto, a orientação dos doentes no
CODU mereceu muitos reparos.
Pedro Nunes referiu uma experiência
que teve a ouvir as gravações das chamadas e da reacção que teve ao ouvilas. «Fiquei estarrecido», disse. Um dos
médicos do CS de Ponte de Lima re-

Imagem dos médicos abriu reunião
A imagem da Ordem junto da população, o número mínimo das equipas de Ginecologia/Obstetrícia, questões relacionadas com os internatos e também o diferendo da Ordem com a Entidade Reguladora da Saúde foram os assuntos mais
abordados na reunião que o Bastonário teve com os médicos do Centro Hospitalar do Alto Minho, no âmbito da visita
a unidades de saúde do distrito de Viana do Castelo. O encontro decorreu ao final da manhã do dia 22 de Maio e o
interesse, a avaliar pela meia centena de médicos presentes, foi elevado.
Um dos médicos referiu-se directamente ao Bastonário e ao que considerou «a necessidade de a Ordem ter um
discurso menos defensivo», recomendando que os médicos devem ser defendidos, mas «quando houver erro ou desleixo a Ordem deve assumir isso».
Pedro Nunes discordou que a Ordem tivesse essa prática. «Digo sempre que a função da Ordem não é defender os
médicos, mas sim defender os doentes e a qualidade da Medicina», embora tenha advertido que terão que ser os
médicos a a acreditar em si próprios, caso contrário ninguém acredita neles. A propósito lembrou o caso de um
processo que envolvia médicos de Viana do Castelo, em que teve que declarar publicamente, nesse mesmo dia, que se
tratava de «um doente muito difícil», que infelizmente veio a morrer.
Vários médicos da especialidade de Ginecologia/Obstetrícia – no CHAM fazem-se 2 mil partos por ano, segundo as
informações dos colegas – colocaram abordaram também o tema das equipas nos blocos de parto. Pedro Nunes
lamentou que nessa questão «o Ministério demonstrou que não estava disponível para trabalhar com lealdade com a
Ordem». Segundo o Bastonário, «é totalmente inaceitável» que o Ministério não assegure «as condições mínimas
estabelecidas» nos blocos que mantém abertos.
As tradicionais dificuldades de os hospitais periféricos garantirem a atribuição de vagas para internato foram também
debatidas. Uma das medidas que a Ordem defende é a criação de um «fundo central» de pagamento aos internos, em
vez de ser o hospital em que vão fazer a formação a pagar. Esta solução evitaria os problemas que se colocam sempre
que um interno tem que passar por serviços de vários hospitais para fazer a sua formação completa.
Amélia Marques, que esteve na mesa da reunião com o Bastonário e Pedro Silva, considerou que às administrações
também cabe «tomar medidas diferentes» para atrair os internos, uma vez que estes «irão preferencialmente ficar no
local onde tiram a especialidade».
Um dos médicos presentes pediu esclarecimentos sobre o
diferendo com a Entidade Reguladora da Saúde e pediu conselho para o que deveria fazer. Pedro Nunes admitiu que a
sensates o impede de «dizer aos colegas que não se inscrevam na ERS, porque estão sujeitos a multa se o fizerem».
Contudo, recordou o seu próprio caso: «Não me inscrevi e
estou à espera que me multem para poder recorrer aos
tribunais». O Bastonário relatou o processo que a Ordem
encetou, solicitando dois pareceres jurídicos a causídicos de
reconhecida competência – um a Sérvulo Correia e outro
ao constitucionalista Jorge Miranda –, que estão de acordo
Os médicos do CHAM, em Viana do Castelo, acorreram
com o que genericamente defende. Entretanto, esses pareà reunião com o Bastonário para apresentarem as suas
ceres seguiram para a Provedoria de Justiça e aguarda-se
dúvidas sobre equipas, internatos, ERS e até sobre
agora a resposta. «Compreendo que o provedor ainda não
a imagem da Ordem
o tenha feito porque a matéria é complicada».
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latou também algumas das suas experiências e recordou uma das situações
«em que um colega do CODU perguntou se Arcos de Valdevez era ao pé
de Santo Tirso».
Uma das médicas presentes na reunião resumiu o estado de espírito em
relação às mudanças na organização
dos centros de saúde. «Não sabemos
bem o que vai acontecer em relação à
urgência e isso cria alguma ansiedade», disse. Contudo, e embora o
Bastonário tivesse manifestado a sua
solidariedade com os profissionais,
admitiu que tem «procurado fugir de
tomar posição sobre questões locais»
e defendeu que a Ordem deve ser acima de tudo uma organização «tecnicamente credível».
Neste centro de saúde a questão dos
atestados foi também levantada e Pedro Nunes voltou a referir as responsabilidades que cabem aos médicos, admitindo que os colegas ates-

No CS de Arcos de Valdevez,
os médicos estão preocupados com o encerramento do
SAP e a criação da unidade
básica de urgência em
Ponte de Lima

tam normalmente a partir do que
lhes diz o doente. Para resolver o
assunto, o Bastonário aponta como
melhor solução ser o próprio doente a responsabilizar-se por escrito,

informando os serviços de que estava doente. «Depois, se um doente
prevaricar, deveriam enviar a casa um
perito que teria uma autoridade diferente», concluiu.
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Médicos do futuro
A selecção dos alunos de Medicina em Portugal
e os desafios do médico do séc. XXI
1. Enquadramento do estudo
empírico
A sociedade moderna espera do médico, competências que ultrapassam largamente as do mero perito técnico
(“Medical Expert”). O médico deve ser
capaz de compreender o sofrimento
alheio sem se deixar dominar por ele, de
apaziguar o sofrimento para além da medicação, de transmitir confiança, empatia
e esperança, de manter o sangue frio sob
stresse, de se bater pelo seu doente e
pela Saúde em geral, de utilizar responsavelmente os recursos sociais, entre muitas outras competências.
A classe médica abraça, desde sempre,
estes princípios e assume as exigências éticas e sociais que lhe estão
subjacentes, como testemunha o juramento de Hipócrates. Esta assumpção
é, em tempos mais recentes, reiterada
pelo eco global com que foram acolhidos os papéis atribuídos ao Médico
no projecto CanMeds: Medical expert,
Communicator, Collaborator, Manager,
Health advocate, Schollar, Professional (cf.
http://rcpsc.medical.org/canmeds/ ).
Um pouco por todo o mundo, curricula
de pré- e pós-graduação em medicina
vão sendo modificados para integrar
objectivos claros em todas estas dimensões.
O licenciado poderá ser positivamente modificado por um curriculum “socialmente consciente” mas o resultado final dependerá muito do tipo de
personalidades admitido ao curso de
Medicina, isto é, da matéria-prima humana seleccionada, para formação, nas
Faculdades.
É legítimo recear-se que a exigência
extrema deste processo de selecção,
no nosso país, possa não só conduzir
à escolha de “tecnocratas insensíveis”,
como ainda modificar negativamente
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os traços de personalidade dos que
se sentem vocacionados para esta carreira. Com efeito, a adolescência do
futuro médico tem, nas nossas presentes condições, exigências de trabalho,
concentração, isolamento e espírito
competitivo que parecem em tudo
contrários às dimensões de solidariedade, abertura e empatia desejáveis no
futuro profissional.
Aron e Headrick (2002) identificaram,
em alunos de Medicina de Harvard,
dimensões preocupantes que designaram de “premedical syndrome”:
“premedical students become study
machines and are characterized as
hypercompetitive, narrow minded,
greedy, and dishonest at best and
ferocious geeks at worst”.
Estará o mesmo a suceder entre nós?
Foi este receio que conduziu ao estudo que agora apresentamos.
Que factores podem prever, no candidato, o melhor médico futuro?
Mantemos a convicção de que o produto desejável das Faculdades de Medicina não é apenas um licenciado com
conhecimentos actualizados e práticos,
que lhe permitam enfrentar com sucesso a formação pós-graduada imediata que o espera, mas sim um “profissional de aprendizagem”, dotado de
curiosidade, capacidade crítica e
empenhamento, que lhe permitam (e
exijam!) uma vida inteira de
actualização dedicada e permanente.
Um licenciado atento à importância da
Humanização da Medicina, das competências de comunicação interpessoal,
da consideração de ratios de custo/
benefício, das dimensões da gestão em
saúde, entre outros atributos.
Idealmente, seríamos capazes de seleccionar para admissão à Faculdade

de Medicina os candidatos portadores de qualidades que garantissem os
melhores médicos no futuro. A definição deste “profissional ideal em potência” está longe de ser fácil.
Uma selecção baseada, como a do
nosso país, exclusivamente no sucesso académico prévio nada nos diz sobre os valores, atitudes e competências comunicacionais essenciais à aquisição e exercício de competência profissional que desejamos para o Médico do século XXI.
Alguns estudos dirigidos a esta matéria indicam que os resultados escolares anteriores são pouco preditivos
dessa competência enquanto atributos psicossociais, como o quociente
emocional e traços de personalidade
assumem um peso importante na predição do sucesso (Rimoldi, Raimondo,
Erdmann & Hojat, 2002). Outros indicam que os resultados escolares anteriores são o predictor mais eficaz
(McManus, Powis,Wakeford, Ferguson,
James & Richards, 2005).
Os resultados de diferentes investigações (meta-analisados por McManus
& Vincent, 1993) sugerem quatro traços nucleares como os mais promissores de um futuro profissional médico dotado dos atributos acima identificados:
1. Inteligência
Identificado como o melhor predictor
da qualidade profissional em diferentes campos, incluindo a Medicina.
2. Estilo de aprendizagem e motivação
Estilos de aprendizagem estratégica e
profunda (por oposição a superficial),
auto-regulada e auto-motivada parecem promissores no campo da Medicina.
3. Competências de comunicação
Esta competência é a mais identificada
como nuclear pelos pacientes e, embora possa ser treinada, quanto mais
baixa for aos 17 anos mais difícil é que
seja desenvolvida pelo treino.
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4. Conscienciosidade
Esta dimensão da personalidade é o
traço que a investigação isola como o
melhor predictor da competência profissional futura, depois da inteligência.
Pessoas com alta conscienciosidade
tendem não só a trabalhar mais, como
também a ser mais reflexivas e, deste
modo, a adquirir mais e melhor experiência (Salgado, 2003).
Em Medicina, existe cada vez mais evidência empírica a indicar que resultados elevados em Conscienciosidade e
baixos em Neuroticismo estão associados com a eficácia da formação, a
que se vêm adicionar valores altos em
Extroversão e Amabilidade quando são
requeridas aptidões interpessoais (cf.
Fergunson, Sanders, O’Heir & James,
2000; Rimoldi et al., 2002; Salgado,
2003).
A questão é se a selecção baseada no
sucesso académico prévio é um factor de risco ou um factor protector
deste perfil desejável.
2. Estudo empírico
2.1. Objectivos
Este estudo foi concebido com o objectivo de verificar se o actual método de selecção de candidatos ao ensino superior tem efeitos significativos
sobre o perfil médio de personalidade dos estudantes de Medicina. Pretendemos ainda perscrutar sinais de
que a selecção possa estar enviesada
num sentido negativo, semelhante ao
identificado em Harvard por Aron e
Headrick (2002).
Temos ainda como objectivos a prazo:
- estudar o impacto da Faculdade
(curriculum e cultura organizacional) no
desenvolvimento desse perfil de personalidade;
- analisar o contributo desse perfil de
personalidade para os resultados
académicos ao longo do curso;
- compreender o contributo dos perfis de personalidade e das notas no
curso na predição da competência e
preferências profissionais futuras.
Trata-se assim de um estudo do tipo

longitudinal, de que este artigo descreve o primeiro momento.
2.2. População e procedimentos
Num ano lectivo recente foram seleccionados seis cursos da Universidade
de Coimbra, incluindo o curso de
Medicina. Na selecção dos outros cinco cursos procurámos incluir licenciaturas com notas de acesso o mais
próximas possível de Medicina (Medicina Dentária,Arquitectura), outras em
que as relações interpessoais fazem
parte do perfil profissional futuro dos
alunos (Psicologia) e ainda outras com
notas de acesso mais baixo e a competência pode ser considerada menos
central (Direito, Engenharia Civil). Foram, assim, incluídos os cursos de
Medicina, Medicina Dentária, Direito,
Engenharia Civil, Psicologia e Arquitectura.
Todos os alunos eram do 1º ano e só
foram considerados os que frequentavam este ano pela primeira vez. Utilizámos ainda os dados da população
portuguesa, correspondente em sexo
e idade à nossa amostra, obtidos pelo
estudo de validação do instrumento
de avaliação utilizado (Costa &
McCrae, 2000).
Foi solicitada autorização às Faculdades e pedida a colaboração de um professor de uma das disciplinas. Os alunos foram abordados nas aulas e foilhes explicado o objectivo do estudo
e pedido que respondessem ao inquérito. Com o intuito de realizar o estudo longitudinal e, ao mesmo tempo,
assegurar a confidencialidade das respostas, os alunos utilizaram uma identificação numérica só por eles controlada.
A amostra final ficou constituída por
413 alunos do 1º ano dos seis cursos
da Universidade de Coimbra. A distribuição de alunos por curso foi a seguinte: Medicina: 146, Outros Cursos:
267 (Psicologia: 120, Direito: 66, Arquitectura: 29; Medicina Dentária: 29,
Engenharia Civil: 23).
A média de idades era de aproximadamente 19 anos. Como esperado o
número de raparigas era quase o dobro do de rapazes, quando considera-

da a amostra total (N: Sexo Feminino=282; Sexo Masculino=121; não resposta=10). Porém, a análise por cursos mostra-nos que em Medicina existia, nos respondentes, um equilíbrio
entre os géneros (Sexo Feminino=73,
Sexo Masculino=70, Não resposta=3).
2.3. Instrumento
Na avaliação da personalidade na idade adulta gerou-se algum consenso,
durante a última década, de que 5 dimensões básicas poderiam ser suficientes e representarem as maiores
perspectivas teóricas nesta área de
estudo (Goldberg, 1993, in Salgado,
2003). Esta perspectiva da personalidade, conhecida como “o modelo dos
cinco factores” (Five Factor Model, identificado pelas siglas FFM), é quase usada como sinónimo do “NEO
Personality Inventory revised (NEOPI-R)” de Costa e McCrae’s (1992),
devido à grande massa de investigação
produzida com este inventário.
Adoptámos, por isso, a versão do Inventário de Personalidade NEO Revisto (NEO-PI-R) validada para a população portuguesa por Margarida
Pedroso de Lima (Costa & McCrae,
2000; Lima, 1997; Lima & Simões, 1997).
Este instrumento está validado para a
população com 17 ou mais anos de
idade e pode ser aplicado individualmente ou em grupo. Não existe limite
de tempo para responder, demorando a maioria das pessoas entre 30 a
40 minutos.
É constituído por 240 itens que visam
avaliar as cinco dimensões ou domínios da personalidade e as seis facetas
que definem cada um desses domínios, o que se concretiza em trinta escalas de facetas, especificamente:
- Facetas do Neuroticismo (N):Ansiedade, Hostilidade, Depressão,
Auto-Consciência, Impulsividade e
Vulnerabilidade;
- Facetas da Extroversão (E): Acolhimento Caloroso, Gregaridade,
Assertividade, Actividade, Procura
de Excitação, Emoções Positivas;
- Facetas da Abertura à Experiência (O): Fantasia, Estética, Sentimentos, Acções, Ideias, Valores;
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- Facetas da Amabilidade (A): Confiança, Rectidão, Altruísmo, Complacência, Humildade (ou Modéstia), Sensibilidade.
- Facetas da Conscienciosidade (C):
Competência, Ordem, Obediência
ao Dever, Esforço de Realização,
Auto-Disciplina, Deliberação.
Uma explicação aprofundada destas
dimensões é oferecida em apêndice.
Cada um dos 240 itens é respondido
numa escala de Likert de 5 pontos, em
que as opções variam de “discordo
fortemente” a “concordo fortemente”. Para calcular as pontuações totais
de cada uma das facetas somam-se as
pontuações correspondentes aos 8
itens que constituem cada uma delas.
A pontuação em cada domínio resulta
da soma das pontuações das respectivas facetas.
Os resultados obtidos pelos sujeitos
no conjunto dos 5 factores permitemnos obter “um esquema compreensivo, que sintetiza o seu estilo emocional, interpessoal, experiencial, atitudinal
e motivacional” (Lima, 1997, p.179).
De forma a evitar enviesamentos, os
investigadores definiram à priori o “perfil” de personalidade que consideraram desejável em estudantes de Medicina, baseados na revisão que efectuaram da literatura disponível sobre
a matéria. Este perfil consistiria em
valores altos em Conscienciosidade e
valores baixos em Neuroticismo, a que
se deveriam associar, dada a exigência
de aptidões interpessoais, valores pelo
menos médios em Extroversão e Amabilidade.
2.4. Análise estatística
Por razões de confidencialidade e validade (dada a heterogeneidade no
número de alunos por curso), os resultados dos cursos não médicos foram tomados em conjunto como “outros cursos”. As comparações foram,
assim, efectuadas entre os resultados
do Curso de Medicina (M), Outros
Cursos (O) e com a amostra da população geral de igual sexo e idade
(PG). Para a primeira comparação recorremos a estatística descritiva (média e desvio padrão) e paramétrica
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(One-way Anova). Para a segunda, e
dado que apenas disponhamos de tabelas de comparação, só nos foi possível uma efectuar uma análise de tipo
descritivo. Utilizámos o software de
análise Statistical Package for Social
Sciences (SPSS, versão 12.0).

e Vulnerabilidade (F= 6.907, p<.01);
enquanto para as outras três facetas
esse efeito não tem qualquer significância estatística [Hostilidade (F=
.144, p =.705), Auto-Consciência (F=
1.172, p =.280) e Impulsividade (F=
.262, p=.609)].

2.5. Resultados
Quadro 1. Resultados médios, desvio-padrão e valores máximo e mínimo nas dimensões do
NEO-PI-R por grupo
Grupos

N euroti ci smo

Extroversão

Abertura

Amabi l i dade

Consci enci os.

M edi ci na

M édi a
N
D. Padrão

96, 62
146
17, 165

119, 35
146
18, 220

120, 18
146
17, 363

121, 41
146
17, 116

118, 16
146
16, 522

Outros

M édi a
N
D. Padrão

101, 29
269
19, 058

116, 07
269
18, 552

123, 99
269
16, 216

122, 53
269
16, 803

119, 52
269
19, 336

2.5.1. Neuroticismo
Os alunos de Medicina obtiveram resultados
médios
(M=96.62;
DP=17.165) significativamente inferiores aos dos outros cursos
(M=101.29; DP=19.058; F= 6.087,
p<05) (cf. Quadro 1).
Também quando consideramos as normas portuguesas para os jovens adultos da amostra de aferição (M=97;
DP=18.3) verificamos que os valores
dos alunos de Medicina se encontram
muito próximos dos destes, o que
confirma a sua estabilidade emocional.
Quanto às facetas, os resultados (cf.

2.5.2. Extroversão
A análise dos resultados médios obtidos pelos alunos dos dois grupos (cf.
Quadro 1) mostra-nos que os valores
de “extroversão” nos alunos de Medicina (M=119.35; DP=18.220) são semelhantes (F=3, p=.08) aos dos seus
colegas de outros cursos (M=116.07,
DP=18.552; se o valor de comparação for a média da amostra portuguesa de jovens adultos (M=113.4;
DP=15.4) é mais clara a superioridade dos valores médios dos alunos de
Medicina na Extroversão.
Ao centrarmos a nossa análise nas seis

Quadro 2. Resultados médios e desvio-padrão nas facetas do Neuroticismo por grupo
Grupos

Ansiedade

Hostilidade

Depressão

Auto-Consc.

Impulsividade Vulnerab.

M edicina

M édia
N
D. Padrão

19, 10
146
4, 088

13, 55
146
3, 972

15, 66
146
4, 969

17, 44
146
3, 650

17, 53
146
4, 391

13, 34
146
3, 813

Outros

M édia
N
D. Padrão

20, 94
269
4, 257

13, 72
269
4, 281

16, 99
269
5, 156

17, 88
269
4, 193

17, 30
269
4, 561

14, 47
269
4, 385

Total

M édia
N
D. Padrão

20, 29
415
4, 285

13, 66
415
4, 171

16, 52
415
5, 124

17, 73
415
4, 012

17, 38
415
4, 498

14, 07
415
4, 223

Quadro 2) mostram-nos um efeito
estatisticamente significativo da variável curso na Ansiedade (F=18.269,
p<.001); Depressão (F=6.369, p<.05)

facetas da Extroversão (cf. Quadro 3)
encontramos apenas um efeito estatisticamente significativo da variável
curso para a faceta “Procura de Exci-

ACTUALIDADE
tação” (F=5.577, p<.05), com os alunos de Medicina a obterem um valor
superior (M=21.00; DP=4.062) aos
Outros (M=19.93; DP=4.588). Embora nas outras facetas não se observe
um efeito estatisticamente significativo (Acolhimento: F=.560, p=.455;
Gregaridade: F=.104, p=.748;
Assertividade: F=2.623, p=.106; Actividade: F=3.232, p=.073; Emoções Positivas: F=.829, p=.363) os alunos de
Medicina obtêm resultados médios
sempre numericamente superiores aos
outros cursos.

obterem pontuações inferiores aos
Outros (Medicina: M=20.32,
D.P.=5.355; Outros: M=22.26,
D.P.=4.564).
Podemos afirmar, com base nestes resultados, que os alunos de Medicina
pontuam de forma significativamente
inferior aos seus colegas apenas em
“Estética”. Porém, nas outras facetas
não se diferenciam significativamente
dos colegas de Outros cursos e evidenciam uma “Abertura à Experiência” superior aos dos seus pares da
amostra de aferição portuguesa.

Quadro 3. Resultados médios e desvio-padrão nas facetas da extroversão por curso
Grupos

Acolhimento

Gregaridade Assertividade Actividade

P. Excitação Emoc. Posit.

M edicina

M édia
N
D. Padrão

23, 03
146
3, 792

19, 54
146
4, 791

15, 38
146
3, 860

17, 60
146
3, 745

21, 00
146
4, 062

22, 80
146
4, 511

Outros

M édia
N
D. Padrão

22, 74
269
3, 848

19, 38
269
5, 116

14, 72
269
4, 012

16, 93
269
3, 498

19, 93
269
4, 588

22, 37
269
4, 631

2.5.3. Abertura à Experiência
Na dimensão “Abertura à Experiência”
(cf. Quadro 1) os alunos de Medicina
atingem um resultado médio
(M=120.18; DP=17.363) inferior aos
outros cursos (M=123.99; DP=16.216).
Os valores da Anova indicam que este
efeito do curso tem significância estatística (F= 4.953, p<.05). Quando consideramos a média da amostra portuguesa de validação do instrumento
(M=113.5; DP=17.4) é evidente a superioridade dos valores dos alunos de
Medicina nesta dimensão.
Na análise do efeito da variável curso
nas seis facetas da “Abertura à Experiência” (cf. Quadro 4) existe um efeito estatisticamente significativo apenas
na faceta “Estética” (F= 15.020,
p<.001), com os alunos de Medicina a

2.5.4. Amabilidade
Na dimensão do NEO-PI-R mais ligada às relações interpessoais, solidariedade e cooperação os nossos alunos
de Medicina têm resultados médios
(M=121.41, DP=17.116) semelhantes
(F=.415, p=.520) aos outros cursos
(M=122.53, DP=16.803) (cf. Quadro
1). Quando consideramos as normas
portuguesas para este grupo etário
(M=113.6; DP=15.5) a superioridade
dos alunos de Medicina, assim como
dos outros cursos, é evidente.
Ao analisarmos o efeito da variável
curso nas facetas da “Amabilidade” (cf.
Quadro 5), através da utilização de
análise de variância, encontramos efeitos com significância estatística apenas para a “Modéstia” (ou Humildade) (F=5.171, p<.05), com os alunos

Quadro 4. Resultados médios e desvio-padrão nas facetas da abertura à experiência por curso
Grupos

F antasi a

Estéti ca

Senti mento

A cçõ e s

Idei as

Val ores

M edi ci na

M édi a
N
D. Padrão

20. 18
146
4. 601

20. 32
146
5. 355

22. 19
146
3. 491

16. 62
146
3. 660

20. 60
146
5. 212

20. 27
146
3. 801

Outros

M édi a
N
D. Padrão

21. 11
269
4. 676

22. 26
269
4. 564

22. 25
269
3. 458

17. 01
269
3. 663

20. 55
269
4. 652

20. 82
269
3. 167

de Medicina a obterem resultados
médios (M=19.60, DP=4.411) inferiores aos Outros cursos (M=20.58,
DP=4.075).
2.5.5. Conscienciosidade
Nos resultados no factor mais ligado à
realização, sucesso e centração na tarefa, os alunos de Medicina obtêm resultados
médios
(M=118.16,
DP=16.522) semelhantes (F=.552,
p=.470) aos de outros cursos
(M=119.52, DP=19.336) (cf. Quadro 1).
Quando consideramos como valor de
comparação o resultado obtido por
jovens adultos da amostra portuguesa
de aferição (M=113.0; DP=18.2) a superioridade dos nossos alunos, de Medicina e de Outros cursos, é visível.
Nas seis facetas da Conscienciosidade
(Competência, Ordem, Obediência ao
Dever, Esforço de Realização, AutoDisciplina, Deliberação) (cf. Quadro 6)
encontramos um efeito estatisticamente significativo do curso apenas na
faceta Ordem (F= 7.073, p<.01), com
Medicina a obter um resultado significativamente inferior aos Outros cursos nesta faceta ligada à organização e
tendência a conservar as coisas limpas e no lugar.
3. Discussão dos resultados e conclusões
Os resultados descritos para o factor
“Conscienciosidade” são uma garantia de que os nossos alunos têm grandes probabilidades de se poderem
transformar no desejado profissional
com competências de aprendizagem
contínua ao longo da vida, num percurso de grande exigência, pessoal e
institucional, e no contexto de Sociedades que, cada vez mais, exigem confirmação da competência profissional
dos médicos que as servem (Comissão de Avaliação Externa da Faculdade de Medicina de Coimbra, 2005, p.5).
O facto de não se ter observado um
efeito estatisticamente significativo da
variável curso nesta dimensão, assim
como um valor superior ao obtido
pelos jovens adultos da amostra de aferição, assegura-nos de que pelo meRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007
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Quadro 5. Resultados médios e desvio-padrão nas facetas da amabilidade por curso
Grupos

Confi ança

Recti dão

Al trui smo

Compl acênci a

M odesti a

Sensi bi l i dade

M edi ci na

M édi a
N
D. Padrão

19. 86
146
4. 511

19. 84
146
3. 948

22. 68
146
3. 723

17. 91
146
4. 089

19. 60
146
4. 411

21. 51
146
3. 580

Outros

M édi a
N
D. Padrão

19. 27
269
4. 936

19. 96
269
4. 122

22. 82
269
3. 430

17. 76
269
4. 391

20. 58
269
4. 075

22. 13
269
3. 535

nos igualam os colegas dos outros cursos na necessidade de realização e
apego ao trabalho, na persistência e
motivação, no “carácter” e força de
vontade, fazendo prever êxito, a nível
académico e ocupacional. Os valores
significativamente mais baixos obtidos
na faceta “Ordem”, quando comparados aos dos Outros cursos, indica-nos
que serão menos preocupados com a
arrumação e organização que os colegas desses cursos.

humildes que os seus colegas de Outros cursos.
E se os factores Conscienciosidade e
Amabilidade são essenciais, um baixo
Neuroticismo, como o evidenciado
pelos alunos de Medicina, garante que
essas duas dimensões poderão manifestar-se e traduzir-se em comportamentos profissionais desejados. Como
mostraram os nossos resultados, no
factor da instabilidade emocional os
alunos de Medicina obtêm um resul-

Quadro 6. Resultados médios e desvio-padrão nas facetas da conscienciosidade por curso
Grupos

Competênci a

Ordem

Esforço real .

Auto-Di sc.

Consci enc.

M edi ci na

M édi a
N
D. Padrão

21. 01
146
3. 124

18. 29
146
5. 361

22. 53
146
3. 018

20. 86
146
3. 680

18. 03
146
4. 026

17. 45
146
4. 486

Outros

M édi a
N
D. Padrão

20. 72
269
3. 319

19. 81
269
5. 659

22. 64
269
3. 550

20. 25
269
4. 276

18. 22
269
4. 386

17. 89
269
4. 714

Quantos aos resultados obtidos na
“Amabilidade”, eles são uma garantia
do interesse pelo próximo, sem o qual
não poderão “apreender e viver o espírito de serviço que deve ser o
paradigma da sua profissão”. Revelam
que estes alunos possuem os atributos pessoais necessários para demonstrarem as atitudes e comportamentos
profissionais nucleares na sua profissão, quer com os doentes, quer com
os colegas, outros profissionais de saúde, famílias e sociedade (ibidem, pp. 6,
39-42). O facto de que os seus valores médios nesta dimensão são semelhantes aos de Outros cursos, e superiores à amostra de aferição portuguesa, prova-nos que estarão longe do
estereotipo de “máquinas de estudar”
a que, como já referimos neste artigo,
são por vezes associados. Porém, são
significativamente menos modestos ou
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tado médio significativamente inferior
a Outros cursos. Este resultado traduz-se nos resultados nas facetas, onde
os alunos de Medicina têm resultados
significativamente inferiores aos Outros cursos na Ansiedade, Depressão
e Vulnerabilidade. Adicionalmente não
pontuam acima da média da amostra
de aferição.
Os resultados obtidos e descritos para
o factor “Extroversão” mostram-nos,
no global, que os nossos alunos de
Medicina têm uma quantidade e qualidade de relações interpessoais semelhante aos dos Outros cursos. Podem
ser definidos, em média, como pessoas sociáveis, que apreciam o convívio
com os outros e que tendem a ser
alegres, animados, enérgicos e optimistas, conseguindo na “Procura de Excitação” um valor significativamente superior ao dos Outros cursos. Muito afas-

tado, portanto, do estereotipo de aluno
associável e que só vive para estudar.
Por fim, na dimensão da Abertura à
Experiência, a mais ligada à procura de
mudança, à criatividade e originalidade, à diversidade de interesses e à não
convencionalidade, os nossos alunos
obtêm resultados globais significativamente inferiores aos dos colegas dos
Outros cursos, mas que em termos de
facetas se manifesta apenas na “Estética”. Porém, têm um resultado médio
superior ao da amostra de aferição.
Adicionalmente esta dimensão não se
tem mostrado associada ao sucesso
académico e profissional em Medicina
contrariamente, e como mostrámos
no ponto 2 deste artigo, às outras quatro facetas (Conscienciosidade, Neuroticismo,Amabilidade e Extroversão).
O nosso estudo não foi efectuado para
responder aquelas vozes que, nas palavras da European University Association,
exigem, em Portugal, uma reforma nos
critérios de admissão a Medicina, dando mais peso às competências de comunicação e a outras atitudes e comportamentos exigidos aos médicos do
séc. XXI (2002, p.9). Porém, na nossa
opinião, os resultados obtidos e discutidos são relativamente tranquilizadores quanto às características de personalidade dos alunos que estamos a
seleccionar. Desafiam-nos a continuar
este estudo para compreendermos
como se vão construir as trajectórias
académicas e profissionais destes mesmos alunos.
Como referem Rimoldi et al. (2002)
as relações entre as características
psicossociais dos alunos e a eficácia na
escola de Medicina e na vida profissional são uma questão complexa. É com
esta consciência científica que nos propomos continuar o nosso estudo, de
uma forma politicamente descomprometida e visando contribuir para a qualidade da Medicina a que todos temos
direito como cidadãos do mundo.
Maria Filomena Gaspar1
Anabela Mota Pinto2
Eunice Carrilho3
José António Pereira da Silva4
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APÊNDICE:
Interpretação do NEO-PIR
Este instrumento permite uma avaliação independente dos cinco domínios
em que se considera estruturada a
personalidade: Neuroticismo (N),
Extroversão (E), Abertura à Experiência (O de Openness to Experience), a
Amabilidade (A) e Conscienciosidade
(C). Cada um desses cinco domínios é
representado por seis facetas. Baseando-nos nas palavras de Lima (1997),
podemos descrever, de forma bastante sintética, cada uma das dimensões
do seguinte modo:
- Neuroticismo: avalia a adaptação
versus a instabilidade emocional.
Resultados elevados identificam
sujeitos preocupados, nervosos,
emocionalmente inseguros, hipocondríacos, com sentimentos de
incompetência, tendência para
descompensação emocional, ideias
irrealistas e excessivas, com respostas de coping desadequadas e com
tendência a expressar afectos negativos (por ex. tristeza, medo, raiva, embaraço, culpabilidade e repulsa) e baixa satisfação sexual. Os
sujeitos com baixas pontuações são
geralmente calmos, com humor
constante, relaxados, seguros, satisfeitos consigo mesmos, capazes
de enfrentar situações de tensão
sem ficarem transtornados. As seis
facetas incluídas nesta dimensão
são a Ansiedade, a Hostilidade, a
Depressão, a Auto-Consciência, a
Impulsividade e a Vulnerabilidade.
- Extroversão: valores altos nesta
dimensão correspondem a pessoas sociáveis, que apreciam o convívio com os outros, que são afirmativas, optimistas, amantes da diversão, afectuosas, activas, conversadoras e que tendem a ser alegres,
animadas, enérgicas e optimistas.
Esta dimensão informa-nos sobre
a quantidade e qualidade das relações interpessoais, sendo a introversão o seu pólo oposto. As seis
facetas desta dimensão são: o Acolhimento Caloroso, a Gregaridade,

a Assertividade, a Actividade, a Procura de Excitação e as Emoções
Positivas.
- Abertura à experiência: é a dimensão mais relevante para o estudo da imaginação e da cognição,
relacionando-se com o pensamento divergente, que é um dos componentes da criatividade. Traduz a
procura produtiva, a apreciação da
experiência por si própria, a abertura a ideias ou a curiosidade intelectual e o juízo independente ou
liberal. As pessoas com resultados
elevados em O são curiosas, criativas, originais e imaginativas, têm
uma grande diversidade de interesses e são pouco convencionais e
tradicionais. É um dos factores essenciais na predição da procura de
mudança. As suas seis facetas são:
Fantasia, Estética, Sentimentos, Acções, Ideias, Valores.
- Amabilidade: tal como a dimensão
E a Amabilidade diz respeito às tendências interpessoais. A pessoa
amável é altruísta, de bons sentimentos, benevolente, digna de confiança, prestável, disposta a acreditar nos outros, recta, inclinada a
perdoar, simpática e é mais cooperativa que competitiva. Um A elevado relaciona-se com distúrbios
dependentes da personalidade e
um baixo com distúrbios narcísicos,
anti-sociais e paranóides. As seis
facetas de A são: a Confiança, a
Rectidão, o Altruísmo, a Complacência, a Humildade (ou Modéstia)
e a Sensibilidade.
- Conscienciosidade: o aspecto
proactivo da Conscienciosidade revela-se na necessidade de realização e apego ao trabalho, enquanto
o aspecto inibidor se manifesta nos
escrúpulos morais e na prudência.
Indica-nos o grau de organização,
persistência e motivação pelo comportamento orientado para um objectivo. O sujeito consciencioso
tem “carácter” no sentido que é
dotado de força de vontade, é determinado, de confiança, escrupuloso, trabalhador, auto-disciplinado,
arranjado e ambicioso.Valores ele-

ACTUALIDADE
vados, na orientação positiva, estão relacionados com êxito, a nível
académico e ocupacional, enquanto na vertente negativa se associa
a sujeitos com a mania do traba-

lho e até da limpeza compulsiva.
Está correlacionada negativamente com a procura impulsiva e nãosocializada (menos escrupulosa) de
sensações. A Competência, a Or-

dem, a Obediência ao Dever, o Esforço de Realização, a Auto-Disciplina e a Deliberação são as seis
facetas deste factor.

Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Membro convidado da Secção de Ensino PréGraduado do Departamento de Educação Médica da Universidade de Coimbra no ano lectivo 2004-2005.
2
Professora Associada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Membro da Secção de Ensino Pré-Graduado do Departamento de
Educação Médica da Universidade de Coimbra.
3
Professora Associada de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra. Membro da Secção de Ensino Pré-Graduado do Departamento de Educação
Médica da Universidade de Coimbra até Abril 2006.
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Professor Associado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Coordenador da Secção de Ensino Pré-Graduado do
Departamento de Educação Médica da Universidade de Coimbra.
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3º Curso Breve de Pós-graduação
em Consentimento Informado
17 de Novembro de 2007 (10h30-13h00)
Justificação do Consentimento Informado
Informação: Quando informar; Quanto informar;
o caso dos riscos raros e graves; Quem deve
informar; equipas e intervenção de serviços
diversos; Informar o doente ou a família?
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
17 de Novembro de 2007 (14h30-17h00)
Consentimento: Consentimento presumido; Oral
ou escrito? Os formulários; Consentimento do
doente ou da família?
Mestre João Vaz Rodrigues
24 de Novembro de 2007 (10h30-13h00)
Substituição da vontade de Menores e de
Incapazes adultos; Meios jurídicos antigos e
modernos
Mestre Paula Távora Vítor
Dr. Geraldo Ribeiro
24 de Novembro de 2007 (14h30-17h00)
1 - Substituição da vontade de Menores e de
Incapazes adultos – continuação: Testamentos de
Paciente; Estado vegetativo persistente;
2 - Recusa de tratamento
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Mestre Rafael Vale e Reis
15 de Dezembro de 2007 (10h30-13h00)
Responsabilidade médica por falta de
Consentimento Informado; Limites da obrigação
de indemnizar – o direito civil e o direito penal
Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade
Mestre Rafael Vale e Reis

15 de Dezembro de 2007 (14h30-17h00)
Análise de “Formulários” e de casos
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Dr. Fernando Martinho
Organização: Centro de Direito Biomédico da
Faculdade de Direito de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Duração: 15 horas (Novembro/Dezembro)
Horário: Sáb., das 10h30 às 13h e das 14h30 às 17h
Local: Fac. de Direito da Universidade de Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até 9 de Nov. 2007
Condições de admissão: Licenciatura
Documentação para inscrição: Curriculum vitae
abreviado, certificado de habilitações ou cópia
autenticada, uma foto tipo passe.
Preço: (Inscrição: 100 euros; Propina: 125 euros)
Certificado de Frequência de Pós-graduação: 85%
de presenças
Diploma de Pós-graduação em Direito da
Medicina: mediante apresentação de Certificados
de Frequência em 4 Cursos de Pós-graduação do
CDB (Responsabilidade Médica + Consentimento
Informado + 2 cursos); elaboração de um trabalho
escrito (propina de 250 €)

Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel. / Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
Url: www.lexmedicinae.org
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OPINIÃO

Os guardiões dos valores éticos
morais e outros
Os guardiões dos valores éticos morais e outros, e
a consolidação, ou a queda de uma civilização...Valerá a pena abrir mais a caixa de pandora?...As juntas médicas com leigos em medicina na sua composição, serão constitucionais?
INTRODUÇÃO
O “inconsciente colectivo” do psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung ou
a “memória genética”, dos valores éticos morais de uma civilização judaicocristã nas raizes milenares de Abraão,
Moisés e outros, são praticados por
todos no quotidiano, mesmo que ateus
ou agnósticos e cidadãos na plenitude
de um Estado laico e de direito... o
próprio Direito Romano aí se inspirou, pela praxis, à época.
Porque sempre me enquadrei em três
princípios rotineiros de acção a que
chamei os “3P” – Pragmatismo,
Perfeccionismo e Profissionalismo
– não me chocaria, num estado laico,
por profissionalismo apenas, a existência de um Conselho de Guardiões da
ética moral, constituído por representatividade populacional, por padres
católicos, pastores evangélicos, rabis ou
até mesmo responsáveis de culto essencialmente emigrante, como o cristianismo ortodoxo e o Islão.
Talvez este Conselho de Guardiões da
ética moral, pudesse inspirar a jovem
“classe política” de que o rumo seguido desde a nobreza de causa pública
da Assembleia Constituinte de 1976,
na sua componente de Aristóteles e
Platão, até à pobreza intelectual da eficácia de conquista do poder Maquiavélico (deviam antes ler a biografia de
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Maquiavel, do que O Príncipe) dos nossos dias... só deixa mesmo como espiritual legado respeitável, a Constituição
da República, no seu puro idealismo
revolucionário da Solidariedade Social.
De outra forma e para os mais jacobinos, apenas recordarei uma frase do
anarquista Bakunine, penso que na
I Internacional por volta de 1860 dirigida a Karl Marx (se a memória da minha juventude não me falha) “O Poder corrompe... e o melhor dos proletários no Poder, torna-se no pior dos
Burgueses”, que o diga o estalinismo...
Aliás, na minha perspectiva, esta passagem do séc. XIX para o princípio do
séc. XX transportou ideologicamente
dois dogmas, compreensíveis à época,
mas perigosos para a civilização, se não
corrigidos pela realidade e correr do
tempo:
O dogma marxista-leninista da confusão entre o justo e o óbvio consenso
social do “princípio da igualdade” de
oportunidades e de direitos e a realidade biológica, (na exactidão reducionista de Popper) de que os homens
são todos desiguais genética, biológica
e psicologicamente.Talvez seja por isto
que ainda hoje na República Popular
da China, o seu Partido Comunista tem
mais medo da “selecção natural darwiniana” que poderia surgir no Estado,
se aplicada a meritocracia de Confúcio
e o confucionismo, do que do Capita-

lismo, que autoriza, até no princípio de
“um estado, dois sistemas”... colectivos.
O dogma de Freud e do “princípio do
prazer”, compreensível perante a austeridade moral vitoriana, mas do qual
não pode existir um uso e abuso,
desequilibrante hedónico, de predomínio da nossa porção de cérebro mais
primitivo, o sistema límbico, sobre o
mais evoluído, o córtex (até porque
na realidade biológica se ligam e
interagem), sob pena de se ficar agarrado ao prazer, como no caso, a droga, nicotina e os charutos, com o sofrimento oncológico bucal do próprio
Freud, na fase terminal da sua vida,
como lição.
O PROBLEMA
Veio esta introdução de partilha breve do meu pensamento politológico,
previamente obrigatório nas pessoas
e nas sociedades de cultura cívica
anglófona, a propósito da discussão
pública de um problema que se está a
colocar na sociedade portuguesa que
é a quebra do Segredo Profissional
Médico e a integração nas Juntas Médicas de funcionários ou profissionais não
médicos... o abrir ainda mais a caixa de
Pandora, conforme o título que dei.
Também os médicos (e os farmacêuticos e os enfermeiros) são Guardiões,
não tanto da moral, como o caso supracitado dos sacerdotes ou equivalentes, mas neste caso dos valores da
vida e da sua manutenção, desde a nascença à morte, através da acção promotora da saúde da vida activa laboral
e biopsicosocial. Milenarmente a cobiça do Poder, fez no “inconsciente colectivo” que estes profissionais eram
dotados de um estatuto de poder xamânico... que a realidade biológica da
mortalidade não suporta, através dos
cemitérios cheios de profissionais de
elevado mérito na Medicina (e na Farmácia e Enfermagem).

OPINIÃO
Aliás pessoalmente nunca vi inconveniente que outros exercessem actos
médicos e curativos, desde que por
princípio da legalidade possuam a licenciatura em Medicina em Universidades reconhecidas pelo Estado e respectiva Ordem (estou certo que os
Farmacêuticos e Enfermeiros pensam
o mesmo em relação aos seus actos
profissionais).
Na minha coerência cívica anglófona
também sempre privilegiei as “sociedades de função”, em relação às “sociedades de estatuto” mais mediterrânicas, pelo que a afirmação anterior
da necessidade de licenciatura em
Medicina, não deve ser entendida como
defesa corporativa da classe, mas antes como defesa pelo conhecimento
científico certificado universitariamente, do bem estar e integridade
psico-corporal do cidadão doente, preventivo do dano, mesmo que bem intencionado e altruísta por terceiros.
Constituindo a integridade física (e
mental), bem como a reserva da intimidade da vida privada e familiar, bens
jurídicos protegidos nos direitos, liberdades e garantias da Constituição, não
se entende assim (até porque nesse
sentido vai toda a legislação e jurisprudência portuguesa) que não médicos, funcionários (e portanto, sem essa
formação de conhecimento académico) possam ter acesso a dados de saúde e sem que haja obviamente intenção de prevenir, diagnosticar debelar
ou minorar doença, sofrimento, lesão
ou fadiga corporal ou perturbação
mental, integrar Juntas Médicas, quebrando o colegial Segredo Profissional Médico, de cada membro da Junta
Médica.
Como vai por exemplo esse elemento, não médico, da Junta participar na
discussão colegial em termos de conhecimentos de Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Trabalho, Psiquiatria Ocupacional, etc., etc? Que
garantias existe para o examinado que
o acesso a esses dados por membro
da Junta, funcionário, não médico, dependente da Administração, não vai
através da mesma, não intencional,

quebra de informação, para este, levar
a actos discriminatórios e outras violações dos mais elementares direitos
constitucionais e de cidadania do doente examinado, etc., etc.?
Por princípios de proporcionalidade,
legalidade e soberania do Estado só
faz sentido quebrar o Segredo Profissional Médico, se for invocada e por
Juiz do Tribunal ou magistrado do Ministério Público, a Segurança do Estado e/ou a prevenção ou investigação
criminal, ficando a partir daí em protecção do Segredo de Justiça.
É claro que qualquer mau uso ou abuso por parte dos médicos do Segredo
Profissional Médico ou da qualidade de
perito, nos órgãos colegiais ou nas Juntas Médicas, deve ser punido de forma
exemplar e pública, até como dissuasor
pedagógico, pelo Conselho Disciplinar
Regional e Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos, numa
inquestionável credibilização desta, por
princípio de justiça e imparcialidade,
transparente para o país.
Finalmente é sempre de recordar que
os médicos, como peritos nas Juntas
Médicas, apenas devem funcionar com
os seus conhecimentos e técnicas das
ciências médicas (auxiliares de juízo),
para esclarecer problemas, através dos
seus pareceres obrigatórios, mas não
vinculativos (meios de prova), a terceira entidade decisora, não médica, ao
nível Administrativo, as Companhias de
Seguros e os Tribunais de todas as categorias, estes sim, os órgãos de soberania com competência para administrar a Justiça em Portugal.
Se for corrigido e bem, o vício de entendimento pelo público, esclarecendo que os médicos peritos nas Juntas
Médicas ou equivalentes colegiais, são
uma entidade apenas de consultoria
técnica e o poder decisor é posteriormente e de forma discricionária, de
entidade da Administração Pública
(com controlo do Provedor de Justiça), das Companhias de Seguros e finalmente dos Tribunais (administrativo, cível, criminal, outro), não médico...
então, esvazia-se, pelo óbvio, do Estado de Direito, qualquer dúvida rema-

nescente que existisse, sobre a necessidade de elemento independente da
classe médica, nas Juntas Médicas?!
Deixei para o fim, propositadamente,
os Guardiões dos valores democráticos, isto é, o Presidente da República
e o Tribunal Constitucional. Atendendo que num Estado o poder político
tem a sua sede no Governo e no Parlamento, conforme a ideologia do parido ou coligação maioritária, mas que
a forma desse poder político ser exercido é um consenso transpartidário e
transideológico, que é a Constituição
(um “gentlemens agreement” entre
todos os cidadãos), fica nos Juízes do
Tribunal Constitucional, uma profunda responsabilidade de sociedade e
civilização sobre estas matérias, para
a posterioridade.
Também eles são Guardiões de valores de direito constitucional e até de
ciência política e portanto melhor do
que ninguém, podem entender que o
segredo Profissional Médico não é um
privilégio de uma classe médica e corporativo, mas é antes uma difícil missão e responsabilidade de garantia de
valores como a vida, a saúde, a privacidade, a integridade corporal e psíquica a maus tratos e desumanidades,
entre outros, para uma sociedade e um
civilização, que não quer a decadência
e a autodestruição levianamente.
Cabe talvez e através de vós, explicar
à sociedade que sempre foram necessários milenarmente a existência desses corpos especiais de Guardiões de
valores fundamentais, como serviço
público e até sustentação da civilização em que os Estados se inserem, na
estrita observância do Direito Internacional Público da Carta Universal dos
Direitos Humanos, como código de
ética planetário de consenso humano.
J. Margalho Carrilho
Médico Psiquiatra
Membro do Conselho da Associação de
Medicina na Segurança Social e
Seguradoras da União Europeia
(UEUMASS/UEMAS); Membro da
Academia de Ciência Política dos EUA
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Reflexões
Médicofilosóficas
Quando um doente se queixa, não raramente, subjazem interrogações ou afirmações de carácter geral, que dizem respeito à condição humana (vou morrer? como poderei ser feliz com tanto sofrimento?).
Estas questões, em si, geram ou agravam sofrimento, mas muitas vezes o
tratamento fá-lo desaparecer e restabelece a saúde.
Porém, contrariar as condições humanas em que é possível aceder a um
problema e aceitar a sua necessidade,
através da sua racionalidade, compreendê-lo, não é, só por si, dar-lhe obrigatoriamente solução.
Existe o chamado mal existencial, que
se distingue do somático e do psíquico;
é um sofrimento que resulta da maneira de encarar e conceber a existência
humana, com a sua finitude e o seu lugar no universo. Por outras palavras, o
mal existencial é o encontro doloroso
duma pessoa com a condição humana
universal e não a condição particular e
singular dum dado indivíduo.
E saber colocar um problema universal e dele tomar consciência é aceitar
a sua necessidade, através da sua racionalidade, em suma, é mostrar-se à altura da sua condição humana.
A nossa vida implica pensamento filosófico, pois não basta exprimir as nossas próprias emoções, é preciso compreender a condição humana universal.
Por isso, há que aprender com os filósofos, porque no fundo do «mal estar»
dos doentes pode encontrar-se o «estar no mundo» imanente, numa dimensão transversal, e o «estar no mundo»
transcendente, numa dimensão vertical.
E, em boa verdade, é a percepção dos
nossos próprios limites que leva a interrogar-nos como o fazem os filósofos.
Alguém afirmou que «curar nunca é
um retorno ao estado inicial standard
de saúde, é entrar numa nova saúde».
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De facto, a doença sempre deixa marcas, escrevendo, ela também, a história do indivíduo.
E viver é simultaneamente fechar de
forma irreversível as perspectivas frustradas e abrir outras inesperadas. «Viver é expor-se aos seus limites» (H.
Rousset e M. Lemoine).
Em regra a temporalidade da nossa
existência relativiza toda a experiência vivida, inscrevendo-a apenas num
tempo dado.
Se à forma sensível em que a experiência se cristaliza («sinto-me mal») se
juntar uma forma intelectual de interpretação metafísica («o corpo envelhece, a doença ameaça»), surge o sofrimento.
Quando os problemas dos doentes
não se inscrevem no plano somático
ou psíquico, é porque subjaz uma questão existencial.
Tal leva-nos, então, a recordar o conhecido fresco de Rafael, «A Escola de
Atenas», em que se encontram, lado a
lado, filósofos e médicos.
Permitam-me que, com base em 46
anos de exercício regular da Clínica e
nas reflexões que inevitavelmente fui
acumulando ao longo destes decénios,
com a singeleza de que for capaz, retome esta aliança entre médicos e filósofos nos próximos minutos.
De todos os progressos das últimas
décadas, tocam-nos particularmente os
da Medicina, com a nossa vida biológica e psicológica tornada objecto de
ciência, levando-nos a acreditar que o
projecto da civilização tecnológica

hodierna culmina na perícia do mestre e no conhecimento objectivo do
sujeito que estuda.
Mas, em quase tudo existe um senão
e, actualmente, são os nossos próprios sucessos que nos ameaçam, sendo
pertinente perguntar quem dominará
a mestria e que restará do sujeito
quando se tornar mero objecto do
saber e da técnica.
Estamos, não aparente, mas realmente,
no meio duma verdadeira revolução.
A Medicina, tão antiga como o Homem,
teve sempre que combater a doença,
mas só no século XIX aquela se tornou científica, havendo ainda hoje
quem encare o exercício da Medicina
como arte, ciência ou técnica, ou como
tudo isto simultaneamente.
Facto é que nos últimos anos atingiu
um desenvolvimento tal que mudou a
nossa vida: o diagnóstico deixou de ser
exclusivamente clínico, socorrendo-se
cada vez mais do laboratório e da
imagiologia e a terapêutica conheceu
um progresso notável, capaz de salvar
milhões de vidas, o que tem justificado o emprego de meios cada vez mais
vultosos.
Mas, é oportuno perguntar se se utilizam realmente agora todos os meios
existentes.
A resposta não é simples, porque a
Medicina, tendo o Homem como objecto, é submetida a exigências éticas
que nenhuma ciência pode abolir ou
substituir.
Se deixarmos as ciências e técnicas
desenvolver-se espontaneamente, todo
o possível será feito, o que, tratandose do Homem, não é aceitável.
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Por isso, o desenvolvimento espontâneo tem que ter como limites externos os deontológicos, éticos e jurídicos.
Nenhuma Comissão de Ética poderá
dispensar qualquer médico ou cidadão
do dever de julgar.
Na verdade, a Bioética não é um capítulo da Biologia, mas sim da Ética, uma
parte da nossa responsabilidade simplesmente humana, ou seja, tendo presentes os deveres do Homem frente
a outro Homem e deste perante a
humanidade.
Deslumbrados com os progressos,
poderíamos esquecer que a modernidade tem as suas peias e os seus perigos e que o essencial da nossa visão
da Medicina não é sempre novo e a
novidade não é obrigatoriamente essencial.
Temos consciência de que a Medicina
como área científica é recente, mas a
vida, a saúde, a doença e a morte, não.
O aumento notório da longevidade
chega a levar certas pessoas a afirmar
que hoje «se morre menos»…
Esta é uma expressão ilusória de um
fantasma estatístico, pois o que acontece é que cada indivíduo morre e, afinal, todos morrerão, mas, em termos
médios, felizmente, mais tarde!
Quando o doente pede ao médico que
o trate, tão grande é actualmente o
progresso da Medicina que ele e a sua
família não consideram como natural
a morte, que é então encarada como
um fracasso da Medicina.
Na situação emocional por que se passa no momento não é compreendido
facilmente que a vida humana tem um
limite.
Afirmando-se correntemente que a
função do médico é curar, ou seja, combater a morte, não se quer aceitar que
haja doenças incuráveis.
Esquece-se, então, a conhecida frase
sibilina de Knock: «A saúde é um estado precário, que não pressagia nada
de bom».
Como o Homem é mortal, a Medicina
comporta inevitavelmente o seu limite ou o seu fracasso.
Como afirmou Epicuro, «Habitamos
todos uma cidade sem muralhas», pois

estas são representadas pela saúde e
pela vida em si.
E Bichat definiu «A vida é o conjunto
das funções que resistem à morte».
Mas outros a têm caracterizado de formas diferentes. A definição do humorista: «A vida é uma doença hereditária, sexualmente transmitida e mortal»,
se é certa, pouco comporta de filosófico. Para os filósofos pode ser algo
com significados bem diversos, pois se
para François George «viver é perder», para Roger Martin du Gard, pelo
contrário, «A vida é uma vitória que
dura».
Mas, de facto, não é a morte que temos que vencer – até porque não
podemos – mas sim o medo que temos dela.
O remédio para tal é a sageza – sagesse: forma superior de sabedoria
– e não a saúde; a Filosofia, e não a
Medicina, é o caminho (C. Sponville).
Nunca devemos olvidar que o objectivo
da nossa vida é tentarmos viver com
felicidade, pois, indubitavelmente, vive-se
melhor com felicidade do que sem ela.
Mas, sabendo qual é o nosso fim, é
prudente lembrar que, antes da morte, há um caminho que a deve preparar, aceitando naturalmente que «viver é envelhecer, é morrer aos bocados» (Montaigne). E, realisticamente,
não há que lastimar o envelhecer, pois
tal é a única forma de não morrer (Jean
d’Ormesson).
De facto, a vida é o contrário duma
utopia, pois sabemos seguramente,
conscientemente, que havemos de envelhecer e de morrer.
Mas, se a morte é o termo e não o
objectivo da vida, filosofar é aprender
a viver e não a morrer. E, em princípio,
não devemos preocupar-nos de não
saber morrer, pois a natureza nos informará como, na altura exacta, plena
e suficientemente…
Mas, nem todos o entenderam assim
na hora derradeira.
D. Tomaz de Mello Breyner pediu para
chamarem um frade que morava próximo, dizendo-lhe com humor mantido até ao fim: «venha ajudar-me, pois
é a primeira vez que vou fazer isto»! E
um outro frade, com a presença do

seu superior, que lhe garantia que se
dirigia a um lugar melhor, replicou:
«Pois sim, mas isto cá em baixo também não é mau»!
Uma dificuldade de todos os tempos é
saber como escapar à angústia provocada por se pensar na morte. Sempre
com verdade, vivendo a vida como ela é,
se possível aceitando também a morte,
tal como a velhice e a doença.
Freud escreveu: «Se queres a vida, prepara-te para a morte». De facto, devese dizer sim à vida, mas também aceitar a sua finitude, com os seus fracassos e frustrações, saber dizer sim à
doença e à morte.
Há quem pretenda combater a morte, mas como? Talvez tanto melhor
quanto menos a temermos.
Existem muitas condições que não
dependem directamente de nós. Por
exemplo, ser feliz é ter a sorte de o
ser, sem que a nossa vontade e a razão possam interferir grandemente
para tal.
Na antiguidade, os gregos falavam
muito do «destino», actualmente nós
mais da sorte quando ela sorri.
Um grande Professor da Faculdade de
Medicina de Coimbra, em casos clínicos em que tivéramos longo empenhamento terapêutico mas sem êxito, utilizava a expressão aparentemente paradoxal: «morreu curado».
Mas, vendo bem, que se possa morrer
em plena saúde, não é absurdo nem
contraditório.
Envelhecer e morrer fazem parte do
nosso destino, da nossa «normalidade
biológica».
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Temos que aceitar que não sejamos
sempre absolutamente normais, sãos,
e que uma vida indemne de qualquer
patologia é que seria fora das normas.
O normal e o patológico são duas situações próprias do ser vivo, vertentes
impossíveis de separar, pois a doença
faz parte da vida, das suas capacidades
de adaptação, da sua fragilidade, ou seja,
em última análise, a ameaça da doença
é um dos constituintes da saúde.
Se esta é o estado normal do ser vivo,
haverá desvios da norma ao longo da
vida, pois esta faz-se e desfaz-se sequencialmente.
Montaigne – filósofo, não médico – afirmou mesmo: «Tu não morres do que
estás doente, mas por estares vivo».
Mas a assunção desta ideia não deve
levar a renunciar ao tratamento necessário, pois a saúde é o mais belo e
rico presente que a natureza nos sabe
dar.
Os antigos faziam da Filosofia uma
Medicina, a da alma (Platão), cuja sageza
seria a saúde.
Actualmente a Medicina é científica, o
que a Filosofia não é, e a terapêutica
da alma não é feita pelos filósofos…
Mas não tenhamos dúvidas de que a
saúde condiciona a Filosofia, pois não
é possível filosofar, designadamente
quando se sofre de doença mental.
A infelicidade não é uma doença, mas
esta sim pode tornar um ser infeliz e
a saúde nunca bastou, só por si, para
dar felicidade a alguém.
Claro que, quando tudo na vida profissional ou familiar ou conjugal ou
pessoal corre mal, não pode um indivíduo ser feliz.
Afirmou Freud que a psicanálise serve
para passar dum sofrimento nevrótico
a uma infelicidade banal. O nosso colega e escritor Meyer Garção – que
ainda conheci – provavelmente acrescentaria «quando tem êxito», pois a
sua definição de psicanálise demonstra total descrença nesta terapêutica:
«Tentativa vã realizada num divã»…
Vivemos actualmente numa sociedade cada vez mais medicalizada, em que
a Medicina tem que ver com o mundo,
com os outros e com cada um de nós.
E talvez Voltaire tenha julgado tocar
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no essencial quando desabafou: «Decidi ser feliz, porque é bom para a saúde».
Mas a verdade é que a saúde é que
deve estar ao serviço da felicidade, a
saúde não é o termo, nem é o todo
do nosso percurso na terra. De facto,
o caminho é a vida, que constitui um
bloco, não havendo vida sem doenças
ou sem morte.
A saúde em si não é a felicidade e,
como a Medicina não é uma Filosofia,
nenhuma medicação pode ocupar o
lugar da sageza.
A Moral apresenta-se como um conjunto de imperativos e de proibições,
respondendo a duas perguntas: «Que
devo fazer?» e «Como se deve agir?».
A Ética é uma esfera de reflexão filosófica, não imperativa, apenas normativa, que, para além da Moral, se interroga sobre o que dá sentido e valor à
existência humana, através de duas
questões: «Como viver?» e «O que é
uma vida boa?»
Em síntese, à Ética compete a reflexão sobre a origem, sentido, natureza
e finalidade da acção humana.
Nos nossos dias pergunta-se frequentemente se existem fundamentos naturais da Ética.
É impossível, para a Filosofia, ignorar
os desafios que lhe lançam hoje as ciências, em particular a Biologia:
- o Homem não é uma espécie animal,
um elemento entre os outros da natureza?
- podemos pensar, pelo contrário, que
ele transcende pela sua liberdade o
mundo material e se afirma diferente
na essência de todos os outros animais?
A Biologia contemporânea convidanos por vezes a seguir, sob o ponto de
vista filosófico, o primeiro sentido, o
do materialismo. E, sob a forma da
Sociobiologia, pretende encontrar na
Genética os motivos dos nossos comportamentos e escolhas morais.
Haverá, pois, fundamentos naturais da
Ética?
Não nos parece aceitável uma afirmação dogmática duma igualdade factual
dos homens, com a negação de eventuais desigualdades de natureza.

A este propósito, note-se que hoje
denominamos «números da igualdade»
o que para todos nós é, essencialmente, idêntico (46 cromossomas, etc).
Mas, se temos «números da igualdade» também possuímos «números da
diferença», que nos conferem um direito à diferença genómica, que nos
atribui uma irrepetível singularidade (J.
Rueff).
A noção de «doença-singular», em
contraponto à «doença-universal», já
vem de 1963 (Owsei Temkin), correspondendo à distinção entre pessoal
e colectivo. Este autor afirmou então
que «Não há ciência do individual e a
Medicina enferma duma contradição
fundamental: a prática lida com o individual, enquanto a teoria abarca o universal».
E é curioso que cerca de um século
antes William Osler já se tenha referido a que «É mais importante conhecer que espécie de doente tem uma
enfermidade do que saber que tipo de
doença tem um indivíduo».
Esta singularidade do doente e do adoecer parecia contraditar o carácter da
Medicina como ciência universal.
O desenvolvimento recente das ciências médicas veio esbater a antinomia
entre doença universal e doença singular, permitindo até compreender
melhor a variabilidade e, ainda uma vez,
fazendo recordar Osler, que já verberava a noção de doença universal que
não atendesse à singularidade de cada
indivíduo.
Muito recentemente (2005) Barton
Childs reforçou a noção de que não
há duas doenças iguais nem dois tratamentos sobreponíveis para indivíduos diferentes: «A Genética é a base
para a ciência do individual ou, em termos actuais, individualidade».
Concordamos que «Todos iguais, todos diferentes» é a expressão que traduz que todos os indivíduos, enquanto tal, são iguais (o que define a espécie), não obstante serem diferentes na
aparência e na essência (identidade ética singular)
Actualmente reconhece-se que a intersecção da Genética e da Ética é tão
ampla quanto a própria vida e tão com-

OPINIÃO
plexa como a sua diversidade (M. J. P.
Neves).
E é mesmo tão importante que justificou um neologismo aglutinando os
dois termos: «gene-ética» ou
«GenÉtica».
Mas esta desigualdade nos homens não
permite atribuir a priori privilégios,
porque a dignidade do ser humano é
um dado moral e não material.
A noção de liberdade relativa (e culpabilidade também relativa) permite
compreender que nós somos responsáveis pelos nossos actos (porque os
escolhemos),mas não absolutamente
(porque não nos escolhemos).
Em verdade, cada um é responsável por
aquilo que faz, mas inocente de si.
Por isso, a justiça – que julga os actos
– não exclui a misericórdia – que perdoa as pessoas.
Há lugar a questionar, em síntese, que
relação existe entre o Humanismo e
a Bioética?
Que a Moral comum seja expressa pelo
ideal de um respeito crescente pelos
direitos do Homem parece assente.
Mas, recentemente, os progressos das
ciências da vida levam-nos a interrogarmo-nos cada vez mais sobre os limites que convém impor, ou não, aos
novos poderes do Homem sobre o
Homem.
Por outro lado, o século XX, do
humanismo assistiu a genocídios e totalitarismos, a par de preocupação
crescente duma extensão internacional dos direitos do Homem.
Como compreender ou julgar estas
novas figuras, que são a Bioética e o
Humanitário (entendido como um
Humanismo apesar dos homens)?
- Representando uma divinização do

humano, tomada de consciência dum
elemento sagrado, sinal de distinção do
homem em relação aos outros animais?
- Ou antes tentativas de tomar em
consideração, não o sagrado no homem, mas o simples sofrimento dum
ser que, diferente dos outros, não pertence menos ao reino animal?
O Homem é uma espécie ameaçada,
sobretudo pelo próprio Homem.
Não é porque o Homem é bom que é
preciso defendê-lo, mas sim porque
está vivo, porque sofre (e porque é
mortal). E cremos que é o sofrimento
do Homem ou a sua vocação para a
liberdade que fundamenta os seus deveres.
Mas, poucos dos nossos contemporâneos se sacrificam por um ideal, antes
por um ou vários seres humanos.
Sabem concretamente que não são
imortais, nem todo poderosos, que não
criaram o mundo, que não conhecem
o princípio e o fim das coisas e não
parece que sejam capazes dum amor
desinteressado.
Mas, apesar de tantas limitações, sem
dúvida que o Homem é o único animal que sabe não ser Deus!
Temos que reconhecer que o grande
elemento ético no «trabalho de viver»
é a verdade, se quisermos fazer mais
do que uma longa e vã profilaxia no
decorrer dos anos.
Não há vacina contra o perigo de viver, não pode haver e se houvesse decerto que seria pior do que o mal que
se pretendia evitar…
A vida é um caminho e tem que ser
percorrido em verdade, em nome de
uma certa ideia de Homem (capaz de
verdade, uma vez que é espírito) e,

também, duma adequada noção de felicidade, pois o objectivo da nossa vida
não é apenas não sofrer, mas viver o
máximo e o melhor possível – numa
palavra, ser feliz.
E só há felicidade autêntica numa relação venturosa com a verdade, uma vez
que a verdadeira vida é, sem dúvida, a
vida verdadeira.
A grande questão do sentido da vida
teve ao longo dos tempos respostas
diversas: encontrar o seu lugar no
mundo, inscrever o seu nome na História, assegurar descendência, servir a
glória de Deus…
Mas, terá ela ainda sentido num mundo secularizado como o nosso?
Para o materialista a resposta é negativa, mas para o humanista tem que ser
afirmativa, inscrevendo-se no coração
da humanidade que, pelos valores que
defende e pela vida comum a que aspira, ultrapassa o mundo material.
Assim, lutar para se tornar digno duma
vida comum realizada surge como um
sentido possível da vida e não apenas
na vida!
Agradecendo a benevolência com que
me escutaram, queiram saber que os
meus votos finais são de que possa a
saúde dar-nos forças a todos, longamente, para apreciar a felicidade, que
ela não saberia, só por si, facultar-nos.
E que possam aqueles a quem ela falta
– e ao lado dos quais nós, médicos,
sempre estivemos – encontrar o amor
da vida (felicidade ou recordação dela)
para lhe perdoar por esta não ser
imortal nem invencível.
A vida faz o que pode e tudo o que
pode: saúde e doença são apenas duas
fases deste esforço de viver, que é a
própria vida!
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A nova lei do aborto e
a objecção de consciência
O senhor Presidente da República, Prof. Cavaco Silva, afirmou nos seus comentários a propósito da nova lei do aborto que «não lhe parece que invocar objecção de consciência constitua motivo para a desqualificação dos médicos».
É meu propósito comentar esta lúcida e sensata opinião.
Afastar os médicos objectores de
consciência do processo informativo
da mulher, parece-me uma atitude profundamente errada. Compete à Ordem dos Médicos e ao Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia denunciar o erro.
Com efeito a vocação médica objectiva-se pela capacidade de ouvir, entender e orientar pacientes do foro psíquico ou somático.
O especialista de Ginecologia e Obstetrícia deve para além desta vocação
conhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino quer na sua anatomia quer na fisiopatologia. A capacidade vocacional para ouvir, entender
e orientar aperfeiçoa-se na prática,
sendo a descoberta de novos conhecimentos anatómicos e fisiológicos
resultante de um interesse permanente em descobrir e avaliar criteriosamente e sem desânimo as leis biológicas que informam o funcionamento do
aparelho em que nos tornámos especialistas. Uma mulher que procura no
médico a destruição de um processo
vital em curso, está profundamente
perturbada pelo desespero que não
lhe permite vislumbrar uma porta de
saída. Considerar esta procura um acto
voluntário é desconhecer a problemática destas situações. Nenhuma mulher
em plena consciência dá ou destrói o
seu próprio filho. O aborto é assim
neste drama uma eventual única porta de saída. Uma decisão forçada nunca voluntária.A caminhada dolorosa de
uma gravidez inesperada e não desejada, até ao aborto, constitui um
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traumatismo psíquico de tal maneira
grande que dispensa por parte das
entidades oficiais qualquer pena, o que
não significa a licitude do mesmo.
Resumir a atitude do médico especialista, a executivo de uma técnica abortiva
é descaracterizar a função médica deixando a mulher livre de uma preocupação grave, mas agrilhoada ao remorso
que a vai acompanhar o resto da vida.
Exactamente porque penso que o papel do médico é compreender a doença e ajudar o doente a encontrar o
caminho de uma vida saudável, recuso
a minha desqualificação como objector
de consciência que sou.
Ao longo de uma prática clínica de 40
anos fui múltiplas vezes contactado por
mulheres desesperadas que me pediam um aborto. Pereceu-me que dizer
simplesmente não seria demitir-me da
minha condição de medico tal como a
concebo.
Obriguei-me a pensar uma estratégia
que servisse a doente que me procurava sem esquecer a minha responsabilidade profissional e humana.
Resumidamente aqui fica:
a) Pedia à mulher que reflectisse ponderadamente com o seu marido
ou companheiro, a minha proposta sem decisões precipitadas.
b) Dava-lhe conhecimento de inúmeros pedidos de casais sem filhos desejosos de uma adopção, o que
eventualmente poderia transformar
uma atitude negativa em positiva.
Dar e fazer feliz outro casal como
alternativa à morte embrionária.

c) Prestava-me a seguir aquela gravidez a partir daquele momento, e
até ao parto feita numa clínica conhecida de Lisboa, sem honorários
quer da instituição quer meus.
d) Não falaríamos ao longo da gravidez até 48 horas após o parto do
processo vital em curso. Ignorando o sexo ecográfico e fazendo o
parto sob anestesia geral. Numa
palavra, evitando uma ligação
afectiva, isto é, continuar a sofrer.
e) Só 48 horas depois do parto tomaria a decisão final. Ficar com a
criança ou assinar o processo de
adopção em curso.
f) Resumidamente eu punha à disposição do casal longas semanas de
reflexão antes da decisão final.
Resultados Práticos
1. A maioria das senhoras sorria perante a minha proposta. Esta episódica
descontracção já me agradava como
profissional. Temos obrigação de fazer
sorrir os nossos doentes particularmente os que nos chegam desesperados
2. Penso não errar se disser que 80%
das mulheres saíram a porta do meu
consultório para procurarem outro.
Mesmo assim considerei útil o meu
serviço como médico
3. 20% decidiram ponderar o seu acto.
Apenas uma mulher jovem e solteira
permitiu que os seus dois filhos gémeos
nascidos por cesariana chegasse à Misericórdia onde eram esperados para
adopção. Mas o desespero foi aqui para
os potenciais adoptantes. Com efeito,
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48 horas depois estes gémeos estavam
em casa do avós. Presumo que sejam
hoje já adultos e felizes.
Os restantes 20% levaram os seus filhos para casa. Há tempos encontrei
um senhor numa pastelaria que costumo frequentar, que me reconheceu
e cumprimentou. Mostrou-me um bolo
de aniversário que tinha acabado de
comprar e disse-me: Sabe para quem
é? Obviamente desconhecia. Respondeu-me a sorrir. Para o meu terceiro
filho que deve a vida também a si. Faz
18 anos. Termino estas considerações
reforçando o meu aplauso à recomendação do Senhor Presidente Professor
Cavaco Silva. Espero que a Ordem dos
Médicos não permita que alguns políticos nos desqualifiquem pelo simples
facto de ser objectores de consciência.
Ao recordar estes 40 anos de profissão numa especialidade especialmente exigente é para mim gratificante que

Gravidez Inesperada
(Menos Frequente)

10

os erros que todos cometemos, possam ser compensados pelos episódios felizes da nossa realização profissional. Aprendi que a política é o serviço do bem comum Tendo rejeitado
sempre aderir à política profissional
partidária, defendo todavia que em
qualquer profissão é possível realizar
aquele serviço.
Como corolário da minha actividade
profissional como ginecologista sempre procurei descobrir as leis biológicas que informam a fisiologia de reprodução humana. Percebido que no
ciclo ovulatório mensal apenas uma semana era fértil, interessava encontrar
o local exacto onde se deve situar de
acordo com as citadas leis biológicas.
Com os conhecimentos resultantes da
Medicina de Reprodução surgida como
especialidade autónoma para tentar
resolver o drama da Infertilidade crescente, percebeu-se que a janela fértil
se situa ente o 10.º e o 17.º dia do
ciclo resultando de uma harmonia entre uma ordem que parte do SNC e a
recepção genética da mensagem por
parte do oócito.
A mulher do futuro quando devidamente informada (educação para a saúde) poderá manter aberta aquela janela fértil sendo a responsável pelo
encerramento da fertilidade no ciclo
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Gravidez Inesperada
(Mais Frequente)

M

restante (até ao 10.º dia e depois do
17.º dia). Percebeu-se também que o
ciclo ovulatório é a expressão de um
equilíbrio hormonal fundamental à saúde psíquica e somática da mulher. Este
equilíbrio hormonal é reconhecido como factor adjuvante na profilaxia oncológica hormonodependente.
Pensa-se igualmente que a janela fértil
selecciona naturalmente os oócitos geneticamente mais aptos à procriação
(Hipótese em investigação com a colaboração da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa).
Finalmente define o espaço (uma semana) em que o Amor possa ser Fonte de Vida. Foi designado este novo
conceito como (Fertilidade Regular)1
Pensamos que o seu conhecimento levado à prática (educação e saúde) diminuirá drasticamente a gravidez inesperada e o aborto consequente, particularmente na família estabilizada.
O grupo de médicos ginecologistas e
enfermeiros ligados a esta especialidade que investiram inteligência, perseverança e bom senso neste trabalho sentem-se felizes por considerarem que todo o seu esforço não foi
em vão antes enriqueceu a sua realização profissional e humana.
Quem desejar aprofundar este assunto pode
consultar o site: www.cesfar.org
1

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2007

55

OPINIÃO

A MERCEARIZAÇÃO
DA NOSSA SAÚDE
A política de saúde do governo continua inalterada. Os avisos foram feitos,
repetidamente, mas ostensivamente ignorados, dentro dum modo arrogante
que começamos a perceber ser institucional. Já não temos esperança de poder contribuir, com outros, para corrigir alguma coisa, mas não nos iremos
calar, para que o nosso silêncio não vá eventualmente ajudar à cegueira de
quem é responsável. Ou sirva para mais tarde a desculpar. Com a convicção
cada dia mais enraizada que dizer o que se pensa em Portugal, agora, tem os
seus perigos. Deixá-lo… Como dizia alguém de quem o governo deveria estar
muito perto, «há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não».
A nova ordem estabelecida é diminuir
custos com os doentes. Não é aumentar a rentabilidade, o que implicaria ter
mais e melhor saúde pelo mesmo dinheiro. Não, há é que reduzir, fechar,
não gastar. Com os doentes e com os
seus médicos, entenda-se. E para isso
houve nos novos hospitais-empresas
que recrutar uma multidão – o termo
não é exagerado, acreditem – de administradores, com o fim de fazerem
muitas contas e mostrar a cada momento que não se pode gastar mais.
Se calhar na convicção de que o aumento de encargos com tanto funcionário directamente não produtivo possa ser recompensado pela contenção
no tratamento dos doentes pelos outros funcionários, os produtivos.
O que parece contar nos hospitais
apenas é fazer muitas «cirurgias» a baixo custo. Para que isso possa ser convenientemente expresso em muitos
balanços e balancetes, gráficos, relatórios de gestão e análises de produção,
depois, evidentemente, da criação de
«linhas de montagem», perdão, «linhas
de produção» (sic, dum relatório de
administração hospitalar). Não é tra-
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tar doentes, ou a maneira como se tratam, ou as doenças que são tratadas,
nem a forma como os profissionais
exercem a sua actividade e os meios
que têm para a desempenhar e para a
aprender executando-a.
O objectivo de quem dirige deixou de
ser tratar os doentes da melhor maneira possível, conseguindo desse modo fazê-lo da maneira mais económica – porque a boa medicina é que fica
mais barata, no fim das contas todas
feitas. O objectivo passou, sim, a ser
gastar o menos possível com os doentes, tratando-os como e quando for
possível. Chega-se ao ponto de fechar
consultas e limitar tratamentos mais
dispendiosos, enviando os doentes a
outras instituições, e essas que gastem
o dinheiro! Como numa padaria em
que, por se achar a farinha cara, se
deixa de fabricar pão, enviando-se os
fregueses ao vizinho....
É evidente que uma instituição reflecte a personalidade e a formação de
quem a dirige. Pondo-se administrativos – ou actuando como tal – a dirigir
a saúde, não seria de esperar que a
orientação das instituições de saúde

fosse diferente da que está a ser. Não
é que o aspecto da gestão económico-financeira não seja importante, é
com certeza, mas ela terá de ser encarada como um instrumento para a
gestão clínica, e não é isso que tem
sido feito, antes pelo contrário: é esta
que se tem subjugado duma maneira
absoluta àquela. Pelo empolamento
que se tem vindo a dar à actuação dos
administradores, são os recursos que
sobram da gestão administrativa que
se aplicam na clínica. O balanço financeiro é positivo? Veremos, se calhar até
não, mas mesmo que o venha a ser
será sempre à custa dos doentes e do
pessoal clínico e, em ultima análise, da
própria saúde nacional.
Este aspecto é crucial, como brevemente se tornará por demais evidente. Por um lado, a boa gestão clínica é
que poderá permitir uma medicina de
boa qualidade e mais barata. As gestões locais dos hospitais, entregue a
«administrativos» apenas desejosos de
mostrar serviço – leia-se «operar muitos doentes e gastar pouco» – estão
em muitos casos a tomar medidas lucrativas para as «suas» «empresas»
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mas lesivas do Estado do ponto de vista
financeiro e, assim, realmente encarecedoras da medicina no país. E não faz
sentido o Governo procurar diminuir
os encargos do Estado com a saúde à
custa do encarecimento desta, a suportar pelos cidadãos, sobretudo num
país em que o produto interno bruto
teima em não crescer desde os anos
mais recentes e os ordenados mínimos se arrastam pelo último lugar da
Europa comunitária. Por outro lado, a
desierarquização institucional, estabelecida com o intuito de eliminar contestações internas e fazer cumprir sem
recalcitrações as directivas das administrações nomeadas, destruiu as carreiras médicas, e a forma que havia de
implementar e ao mesmo tempo controlar a formação contínua dos médicos. Que deveria ser uma preocupação central do ministério da saúde.
À medida que a única preocupação
reinante for operar muitos doentes em
pouco tempo e com pouca despesa,
organizando-se ou destruindo-se os
serviços expressamente com esse objectivo, a formação contínua ficará se-

riamente comprometida, bem como a
própria idoneidade para especialização.
Sem falar já do trabalho científico, ou
de investigação, consumidor de tempo e dinheiro e portanto indesejável
em empresas viradas primaria e grosseiramente para a rentabilidade económica. Com as direcções técnicas
entregues a muitos que nunca deram
provas de terem as condições exigidas
para esse desempenho – outra consequência directa e imediata do assassínio das carreiras.
Isto não é uma visão catastrófica, é uma
apreciação do que se está verdadeiramente a passar nalgumas instituições,
senão em todas. E é a isto que chamamos «mercearização» da saúde, quais
pequenas mercearias na preocupação
imediata do deve e haver e do produto barato para venda no bairro com
um pequeno lucro que dê para ir sobrevivendo, sem grandes riscos. Produto mais elaborado só nos supermercados, e nos armazéns... enquanto não
forem também reduzidos ao nível de
mercearia de bairro. Depois... em Espanha, aqui tão convenientemente per-

to, ou por aí fora... Até à India, donde
poderão um dia vir médicos especialistas se por cá não os houver em número e qualidade necessários (sic)... Se
cada instituição for gerida e sobreviver desta maneira, a saúde no nosso
país é que não irá por certo sobreviver, pelo menos com a qualidade a que
nos habituou nos últimos 25 anos do
século XX. Mas então, mais uma vez,
não se diga que ninguém avisou.
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Resposta ao artigo sobre a USF
de Monchique
Face ao artigo de opinião sobre a USF de Monchique, publicado na Revista da
Ordem dos Médicos de Abril 2007 e porque o mesmo, além de pôr em causa a
competência, integridade profissional e «boa-fé» dos elementos da Equipa
Técnica Operacional (ETO) e do trabalho por si desenvolvido, encontra-se
repleto de inverdades, vimos por este meio expor o seguinte:
• A USF Monchique apresentou a sua
candidatura dia 2 de Março de 2006
tendo o Plano de Acção sido feito chegar à ETO a 28-03-2006.
• Por diversas vezes (4) a USF Monchique solicitou a alteração da constituição da Equipa.
• A 11 de Maio de 2006, através da
Sra. Coordenadora da ERA, são pedidos esclarecimentos à USF, relativamente aos pontos 7 e 8 do Guião para
as candidaturas a USF da MCSP.
• Em reunião da ETO de 5 de Julho de
2006, surgem dúvidas relativamente a
alguns aspectos e é pedido esclarecimento através da Coordenação da
ERA, nomeadamente:
› O número total de utentes do
Concelho de Monchique, distribuídos pelos médicos candidatos era
inferior a 1.500 Utentes/médico.
› A distribuição do horário semanal dos Médicos era desequilibrada (O Dr. Luís Filipe Gomes cumpriria um horário semanal de 14
horas e os restantes 31 ou 32
horas).
› O conceito de intersubstituição

não era conforme o estipulado
pela MCSP. Entendeu a USF dispor os seus recursos médicos de
forma a que existisse permanência de um médico em regime de
urgência/emergência durante 12
horas por dia sem que lhe estivesse associada qualquer actividade programada. Note-se que
a interpretação feita pela USF
para o conceito de intersubstituição se confundia com o atendimento de situações urgentes/
emergentes.
› A carteira adicional não se encontrava suficientemente fundamentada, nomeadamente na definição dos períodos adicionais
em que ocorreria a consulta antitabágica, bem como na pertinência do alargamento de horário proposto.
• Em 22 de Agosto de 2006, através da
Sra. Coordenadora da ERA, são
efectuados os esclarecimentos à ETO
onde consta:
› A lista é mal distribuída porque

o Coordenador da USF é ao
mesmo tempo Director do Centro de Saúde.Ainda assim não entendeu a ETO, tendo o proposto coordenador um horário de
42h/semana, o porquê de só
disponibilizar 14h semanais à USF,
e consequentemente aos utentes
do Centro de Saúde de Monchique. Atente-se ao facto de que a
USF abarcaria a totalidade dos
médicos de MGF do a exercer
funções no Centro de Saúde de
Monchique.
› O nº de utentes do concelho é
insuficiente para garantir uma lista de 1.500 utentes/médico.
› Por indicação da Missão foi sugerido à USF de Monchique alteração do Coordenador, tal como
na USF Âncora (Centro de Saúde de Olhão) no sentido de o
Coordenador da USF não ser
coincidente com o Director do
Centro de Saúde.
• A carteira adicional de 12 horas aos
sábados, domingos e feriados é exa-

II CONGRESSO DA COMUNIDADE
MÉDICA
DE LINGUA PORTUGUESA
27 A 29 DE SETEMBRO

Local: HOTEL MARRIOTT COSTA DO SAUÍPE,
BRASIL
Contacto: http://www.reuniao.com.br/amb/
hotsite/
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gerada, devido ao número de utentes
inscritos neste CS (7128 utentes), mas
os profissionais propõem-se continuar por algum tempo, sendo esta situação analisada nas próximas contratualizações.
Não deverá ser considerada a prestação de cuidados de urgência/emergência, mas o atendimento em consulta
programada ou em situação de doença aguda pelo médico de família ou
outro pertencente à USF em regime
de intersubstituição.
Entretanto, e por decisão da USF, o
Coordenador da mesma passou a ser
o Dr. Manuel Veloso.
A USF Monchique reformula a proposta que chega ao conhecimento da
ETO a 31-10-2006.
Consciente da importância da reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários, a ETO a 13 de Dezembro de 2006
emite parecer favorável sobre a candidatura reformulada.

A MCSP sugere algumas alterações ao
parecer emitido tendo a ETO a 21 de
Dezembro de 2006 enviado à Sra.
Coordenadora da ERA o parecer final
com as alterações que entendeu fazer
com base nas sugestões da MCSP.
A 19 de Janeiro de 2007 a USF Monchique solicita a suspensão da candidatura através de E-mail enviado pelo Coordenador da USF, Dr. Manuel Veloso,
alegando para tal problemas no sistema informático ALERT, no facto de
haver pessoal de férias em Fevereiro
e Março e no facto que quererem
aguardar a saída de legislação referente à reestruturação das ARS e Centros de Saúde.
Conforme se pode observar a actuação da ETO pautou-se sempre por
uma postura de colaboração e cooperação com os diversos agentes envolvidos no processo, tendo como
guião a salvaguarda dos interesses da
população de Monchique, da Administração Regional de Saúde do Algarve

e o cumprimento das normas existentes, quer as previstas pelo Despacho
Normativo 9/2006 quer pelas orientações emanadas pela Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários nos diversos documentos publicados.
Considerando o artigo atentatório do
bom-nome e integridade profissional
dos elementos que constituem a ETO
e ERA, bem como o da própria Instituição que o autor do artigo de opinião representa, solicita-se a publicação na revista Ordem dos Médicos, da
reposição dos factos atrás referenciados, a bem do esclarecimento da verdade.
Faro, 10 de Julho de 2007
Os Membros da Equipa Técnica
Operacional
Os Membros da Equipa Regional de
Apoio da ARS Algarve, IP
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