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Promessas 
cumpridas 

N 
o dia 9 de Abril, o Conselho
Nacional Executivo reuniu
com as novas Direcções dos

Colégios de Especialidade da Ordem 
dos Médicos. Foi o culminar de um 

'processo que marcou uma viragem 
histórica numa das áreas mais 
importantes da OM. 
A fórmula de eleição das Direcções 
dos Colégios responde ao desejo da 
maioria dos médicos portugueses e 
dá corpo a um compromisso que os 
actuais órgãos sociais da Ordem dos 
Médicos enunciaram nos seus mani
festos eleitorais. Aos eleitos cabe 
agora a responsabilidade de presti
giar os Colégios de Especialidade, 
nomeadamente na definição de 
critérios de qualidade, idoneidade 
de serviços, capacidades formativas 
e definição dos curricula. 
Um novo caminho para os Colégios 
de Especialidade que agora, com a 
conclusão do processo de admissão 
por consenso, passam a representar, 
de facto, o universo de cada uma das 
especialidades. 
No mesmo dia compareceu também 
a Direcção do recentemente eleito 
Conselho Nacional do Médico 
Interno, outro dos compromissos 
eleitorais. 
Outra promessa eleitoral prendia-se 
com a Titulação Única. Depois de 
um moroso processo, aí está a 
legislação que consagra uma justa 
aspiração dos médicos, inequivo-

�nte sufragada no último acto
eleito\al 
Nesta revista dá-se também conta da 
proposta apresentada pelo Fórum 
Médico ao Ministro da Saúde a 
propósito da lei de Gestão de Unida
des de Saúde. Trata-se de um doeu-

menta que responde à abertura 
manifestada pelo Dr. Paulo Mendo 
relativamente a propostas alterna
tivas e que as estruturas integrantes 
do Fórum Médico elaboraram. É 
uma proposta em que se denunciam 
os aspectos mais gravosos da actual 
Lei de Gestão e onde se avançam 
formulações cJaras e fundamentadas. 
Fica uma vez mais o contributo da 
OM numa matéria onde os médicos, 
que diariamente sentem os efeitos da 
actual lei, se sentem particulaimente 
à vontade para criticar e apresentar 
alternativas. 
Ainda em Abril foi divulgada uma 
nota à imprensa em que se dá conta 
das decisões do Conselho Disci
plinar Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos, a propósito dos doentes 
hemodialisados de Évora. Entendeu 
o Conselho enviar notas .dé culpa a
quatro médicos. Sem ceder a pres
sões, seja de que lado for, cumpriu o
Conselho de Disciplina o que a
Direcção da OM repetidamente afir
mou, ou seja, que depois de reunidos
todos os dados seria tomada uma
posição. E neste casos, como em
outros de menor impacto mediático,
a Ordem cumpriu a sua obrigação.
Por último, uma referência ao Ciclo
de Debates sobre Política de Saúde,
promovido pela Ordem dos Médicos.
A exemplo do sucedido nas últimas
edições, apresenta-se um resumo das
comunicações apresentadas do
último encontro. Equaciona-se o
futuro sistema de saúde para
Portugal e unanimemente foi salien
tada a necessidade de um sistema
assente em três pilares: o sector
público, o sector privado e o sector
social.

Dr. Santana Maia 
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CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE 

A Ordem dos Médicos, dando continuidade ao seu 

''Ciclo de Debates sobre Política de Saúde", realizou. 

no dia 7 de Abril o terceJro encontro, subordinado ao 

Tratou-se de um debate importante para o futuro da 

saúde em Portugal, tendo sido convidadas individuali

dades representativas de várias correntes de opinião. 

O debate foi moderado pelo Dr. Vítor Ramos e 

contou com as presenças do Dr. Cipriano Justo, do Dr. 

Albino Aroso e do Padre Vítor Melícias. A exemplo do 

que aconteceu nos restantes debates, a Revista da 

Ordem dos Médicos apresenta um resumo das 

intervenções. 

Este ciclo termina no próximo dia 18 de Maio, 

com o debate subordinado ao tema 11A Saúde 

em P-ortugal - Sector Público e Privado11

• 

Participam os Drs. Lopes Martins, Sá Couto e 

Paulo Fidalgo e a Dra. Maria José Nogueira 

Pinto. O moderador será o Dr. Joaquim 

Cândido. 



Que Sistema de Sa de 

Dr. Vítor Ramos 
Moderador 

Cabe-me fazer as funções de Modera
dor neste debate e gostava de come
çar por partilhar convosco quatro 
breves notas que deixo à reflexão de 
todos. A primeira é uma nota pessoal, 
a percepção, a tentação em que tenho 
incorrido às vezes na procura ela 
solução ideal. Às vezes temos a tenta-

lado. E não conseguiria porque, de 
facto, os sistemas de saúde têm a ver 
com a países. Os países têm um 
determinado passado que condiciona 
ou explica em grande medida o pre
sente e condiciona o futuro. Portan
to, aquela história da escolha à carta 
começa a fica,r mais complicada. 
A terceira 1wta tem a ver com a teo
ria dos sistemas e com a palavra 
sistema. Quando vamos à definição 
de sistema vemos que é wn conjunto 
de elementos distintos, individuali
záveis, m€LS interrelacionados entre si 
e agindo entre si, em princípio dis
pondo de mecanismos de regulação, 
de tal forma que o todo consegue 
atingir finalidades e objectivos 
precisos. Também se costuma dizer 
que o todo é a soma das partes. 
Muitas vezes a minha reflexão é se 
nós temos de facto um sistema Oll um 
agregado de elementos? E isto porque 
me parece que o nosso agregado de 
elementos, tendendo para sistema, 
funciona de tal forma que tenho a 
impressão que o todo é menor que a 
soma das partes, tendo em conta 

Muitas vezes a minha reflexão é se nós temos de facto um sistema ou 
um agregado de elementos? E isto porque me parece que o nosso 
agregado de elementos, tendendo para sistema, funciona de tal forma 
que tenho a impressão que o todo é menor que a soma das partes. 

ção de proceder como se estivessemas 
num restaurante, com um menú, como 
se o sistenw ele scuícle fosse qualquer 
coisa que se conseguissl! escolher 
numa lista de hipóteses possíveis. 
A segunda nota tem a ver com um 
comentário que recentemente o Prof 
Aloísio Coelho, presente nesta sala, 
me relatava, a propósito de uma 
conversa com o Dr. Maller, o anterior 
Director-Geral da Organização Mun
dial de Saúde. O Dr. Maller dizia que 
se lhe dessem uma folha de papel em 
branco conseguiria desenhar um sis
tema de saúde impecável. O problema 
é que depois não conseguiria aplicar 
esse sistema de saúde em nenhum 

muitas das redundâncias existentes. 
A quarta nota tem que ver com uma 
leitura recente que fiz ele um relatório 
encomendado pelo governo dinamar
quês quando exerceu a presidência da 
CE. Esse relatório é relativamente 
extenso e complexo, mas retive duas 
tendências fundamentais, indepen
dentemente do tipo ou de modelo de 
sistema de cuidados de saúde. 
Primeiro a questão da equidade. 
Cada vez mais haverá fortes pressões 
para que os sistemas garantam a 
igualdade no acesso e na utilização 
de cuidados de saúde aos cidadãos 
elos seus países, independentemente 
da capacidade económica e do esta-

Portugal? 

luto social. Esta é uma questão que 
está hoje a falhar em alguns sistemas 
e é ele facto a pedra de toque, por 
exemplo, no sistema dos Estados 
Unidos. 
A segunda tendência /,em a ver com 
a questão da eficiência relacionada, 
obviamente, primeiro com os custos, 
mas também com os resultados. Isto 
prende-se com a definiçcio elos siste
mas ele saúde. O sistema ele saúde 
visa atingir finalidades e objectivo 
precisos e é isso que lhe clá sentido. É 
verdade que os sistemas ele saúde 
existem para produzir resultados e 
não por wn mero processo ritual. Ora 
as c,'íticas fundamentais começam 
pelos custos e avançam para a 
questão elos resultados e a concluscio 
é que muitos elos sistemas ele saúde 
são pouco eficientes, tanto a nível 
macro como a nível micro. 
O tema da nossa sessão é Que Siste
ma de Saúde para Portugal? Queria 
agora abrir as minhas preocupações 
aos nossos conviclaclos, e pedia ao Dr. 
Cipriano Justo para apresentar as 
suas reflexões. 

Dr. Cipriano Justo 

Eu vou apresentar o meu tema sob ae 
forma de comunicação, dividida em 
duas partes. A segunda parte contém 
um conjunto de propostas, mas antes 
disso gostaria de as fundamentar. 
Nos debates que de há um ano a esta 
parte se vêm realizando sobre o 
Sistema de Saúde, tem constituído 
uma tentação a que dificilmente se 
resiste, compararem-se as reformas 
ocorridas em alguns países com as 
mudanças que nesta área est ão a 
desenrolar-se em Portugal. 
A lição a retirar das reformas conhe
cidas dos sistemas de saúde não será 
tanto o sentido ou o modelo adop
tado, mas a metodologia de como 
foram realizadas. Pela primeira vez 
substituiu-se a regra da manipulação 



cio organograma pela identificação, a trabalho, quais os centros de poder 
explicitação, a análise e a pondera- que controlam os esforços da organi-
ção de todas as componentes cio zação e os dirigem para os objec-
sistema. Sabe-se que na maior parte tivos? Que níveis de responsabili-
clos casos, o argumento que levou os dacle se podem identificar e como se 
governos desses países a procederem articulam entre si e com os centros 
a uma avaliação independente cios do poder? Que investigação se faz 
sistemas ele saúde foi a fraca corres- em Portugal, quem faz investigação, 
pondência entre os custos financei- quem controla a validade da investi-
ras e os resultados obtidos. Mas os gação que se realiza, que quantidade 
decisores políticos tiveram também a ele resultados da investigação é 
clarividência de fugir à tentação de incorporada nas decisões tomadas 
polarizar a avaliação na análise cios dentro do sistema? 
custos financeiros. Que pontos críticos do sistema foram 
Nestas circunstâncias, os critérios identificados, ou seja, que segmen-
que melhor poderão descrever a vali- tos do sistema concluíram a sua 
dade ele uma reforma cio sistema ele duração média de vida e por isso 
saúde serão os critérios cio ante-facto deverão ser objecto de renovação, e 
e cio post-facto. O primeiro descreve a que segmentos do sistema devem ser 

-
situação actual deconente da avali�- preservados e por isso reforçados? 

A lição a retirar das reformas conhecidas dos sistemas de saúde não será 
tanto o sentido ou o modelo adoptado, mas a metodoJogia de como 
foram realizadas. Pela primeira vez substituiu-se a regra da manipulação 
do organograma pela identificação, a explicitação, a análise e a ponderà
ção de todas as componentes do sistema. 

ção realizada ao sistema e o segundo 
a variação observada nos processos e 
nos resultados ao fim de um prazo 
previamente fixado, não só relativa
mente ao ano de início ela aplicação 
da reforma, mas também aos impactos 
esperados nesse período ele tempo. 
1. As mudanças também se

plaiúficam
Uma vez que se desconhece a 
existência ele quaisquer documentos 
preparatórios que tenham fundamen
tado tecnicamente as modificações 
introduzidas no nosso sistema de 
saúde, é legítimo que coloquemos 
várias interrogações. 
Quais os níveis ele saúde ela popula
ção portuguesa, quantificada em 
lermos ele satisfação com o estado de 
saúde e qualidade de vida atribuí
veis aos cuidados de saúde? Que 
recursos humanos existem e que 
novas competências será eventual
mente necessário desenvolver? Que 
tecnologias estão instaladas, qual a 
sua efe.ctiviclacle, equidade e hierar
quização? Quais são os custos ele 
funcionamento do sistema e a sua 
curva ele tendência a médio prazo, 
como estão distribuídos e em que 
tipo de prestações e segmentos insti
tucionais do sistema mais se concen
tram? Como está feita a divisão cio 

Verificou-se alguma relação entre os 
problemas identificados e os focos 
ele disfunção do sistema? Que 
cinergismos podem ser esperados da 
combinação da renovação com a 
permanência? Ponderou-se a capaci
dade técnica, a vontade política, a 
disponibilidade de recursos e os 
obstáculos sócio-culturais para os 
resolver? 
E quanto aos objectivos instru
mentais? As  mudanças introduzidas 
destinam-se a minimizar custos ou a 
obter eficiência económica do 
sistema? A minimização dos custos é 
uma expressão técnica muito asso
ciada ao racionamento dos recursos, 
que nada tem a ver com os objec
tivos económicos e dificilmente é 
compatível com medidas que visem 
influenciar positivamente o estado 
de saúde de uma comunidade. 
Quanto à eficiência económica é 
corrente utilizá-la como critério de 
sucesso das organizações. Mas o que 
aqui está em causa, sendo também a 
vida do sistema, é sobretudo a vida 
cios cidadãos no que ela depende do 
desempenho do sistema. Daí consi
derarmos desejável a obtenção de 
níveis de eficiência económica 
compatíveis com elevados níveis de 
equidade, enquanto instrumentos 

Debate 

para se alcançarem melhores níveis 
de bem-estar e de qualidade de vida 
para mais cidadãos. 
Finalmente a questão da estratégia. 
A elaboração de estratégias foi  
sempre o aspecto mais vulnerável 
das organizações públicas presta
doras de serviços. Por não se n�gula
rem pelas leis do mercado, dispen
sam o exercício da caracterização 
dos potenciais utilizadores dos seus 
bens, naquilo que de mais relevante 
pode interessar a estas organizações: 
as necessidades percebidas. Sendo a 
resposta a estas necessidades a 
característica que torna um bem 
competente, ou seja, que produz 
maior satisfação naqueles que o 
adquirem, a aplicação desta estraté
gia pode não só contribuir para o 

melhorar o bem-estar e a qualidade 
de vida individual e colectiva mas 
também para diminuir a utilização 
dos recursos, e por essa via para 
tornar o sistema economicamente 
eficiente. 
Do ponto de vista operativo esta 
estratégia significa que o sistema 
deverá possuir a flexibilidade nor
mativa e a coordenação suficientes 
para poder fornecer nuns casos ser
viços e/ou programas de saúde inte
grados e nouÚ·os serviços e/ou pro
gramas intersectoriais que compati
bilizem e optimizem a9 respostas às 
necessidades dos diversos segmentos 
do universo de utilizadores. 
2. Melhor orgaiúzação pai·a
tomai· melho1·es decisões ao

melhor p1·eço.
A gestão de ambientes organizacio
nais complexos como são os sistemas 



de saúde, em que todas as dimen
sões são fortemente concorrentes 
para a qualidade do desempenho e 
para a qualidade dos resultados, 
deve assentar tanto quanto possível 
em critérios científicos, sem que isto 
signifique necessariamente que os 
julgamentoi:; de valor lhe devam ser 
estranhos. 
Na gestão de sistemas complexos o 
ruído provocado pela proliferação de 
níveis de decisão provoca focos de 
disfunção organizacional, cujas prin
cipais manifestações são a tendência 
para o burocratismo, a perda de 
autonomia útil de cada nível de 
decisão, o aumento da demora média 
da tomada de decisões e a diminui
ção da esperança de vida do sistema. 
A estrutura dos dispositivos organi
zacionais constitui, assim, uma 
questão crítica quando se pretende 
cumprir com objectivos. É, por isso, 
da maior importância encontrar 
respostas a estas duas questões: 
quais são os canais de autoridade e 
as formas de comunicação interna? 
Como está desenhado o comando 
hierárquico? 
Consoante a resposta que for dada a 
estas questões assim se pode prever 
se as decisões tomadas foram as 
melhores ao melhor preço e em 
tempo útil. É sabido que uma estru
tura organizativa piramidal é ade
quada para comandar exércitos, mas 
será a mais adaptada a um sistema 
ele saúde, em que existe um elevado 
grau de autonomia técnica dos pres
tadores? Em sistemas que incor
poram uma combinação variada ele 
tecnologias mas em que tanto as 
decisões como os resultados espera
dos ainda contêm um significativo 
grau ele incerteza, não será preferível 
tender-se para uma estrutura hori
zontalizacla ele tipo molecular ou em 
rede, com dispositivos de regulação 
interna e externa distintos ainda que 
reportados a uma autoridade? 
O principal obstáculo com que o 
sistema de saúde se confrontou 
nestes 15 anos foi a instabilidade 
quanto ao modo ela sua aplicação. 
Mas se um sistema não é estável não 
é preclictível, e se não é predictível 
não pode ser economicamente gerido 
e integrado com racionalidade na 
gestão global do país. Nestas cir-

cunslâncias, penso ser possível dotar 
o sistema de instrumentos norma
tivos que permitam a combinação de
um dispositivo organizacional clara
mente identificável com uma plasti
cidade organizativa que permita
adaptar-se aos padrões epidemioló
gicos ela doença, às características
sócio-culturais e demográficas das
comunidades, aos níveis de presta
ção de cuidados e às necessidades
percebidas cios diversos grupos
populacionais.
E as comunidades, que papel
deverão desempenhar nas situações
de mudança elas organizações
públicas prestadoras de bens?
Transformar o desejo de melhor
nível de saúde em utilização ele
cuidados significa estar informado
sobre os vários aspectos cio nível de
saúde actual, da melhoria esperada
cio estado ae saúde, dos cuidados
disponíveis e da sua efectividade, da
liberdade de escolha do prestador e
ela adesão ao plano ele cuidados. A
incerteza ou ignorância sobre estas
componentes do processo de tomada
de decisões torna as escolhas do
utilizador particularmente difíceis,
configurando aquilo que já é
conhecido por uma ética ela ignorân
cia. Daí que a utilização ele cuidados
ele saúde, especialmente em situa
ções de risco, envolva uma transfe
rência da responsabilidade do utili
zador para o prestador.
Perante o caso singular o médico
desempenha simultaneamente os
papéis que noutros casos estão sepa
rados: o de decisor sobre os cuidados
a prestar e o de prestador de cuida
dos que prescreveu. É nesta concen
tração ele poderes que reside uma
elas principais falhas do mercado
quando aplicado aos bens públicos,
designadamente aos cuidados ele
saúde.
Apesar de o utilizador reconhecer
esta assimetria da informação dispo
nível os progressos em matéria ele
saúde colectiva dependem de esco
lhas, sejam elas de estilos de vida ou
ele saúde do ambiente, por exemplo.
É esta a principal razão para as
comunidades participarem na defini
ção dos problemas e dos dispositivos
organizativos que melhor se adaptem
às suas necessidades de utilização.

Para isso torna-se necessário que a 
informação circule, não só entre os 
prestadores, mas que o fluxo se 
alargue à comunidade. Só na igual
dade de oportunidade de obter e par
tilhar a mesma qualidade de infor
mação é que o conceito de participa
ção ganha justifir.ação. 
Por forma a promover e a facilitar a 
aproximação da gestão aos utiliza
dores, com potenciais ganhos em 
equidade e regulação do sistema, 
seria desejável que a participação 
das comunidades, para se tornar 
efectiva, dispusesse de instrumentos 
de gestão que lhes permitisse par
tilhar responsabilidades e decisões. 
A ideia de regionalização de siste
mas de prestação de bens públicos 
actualmente �plicada no nosso p�ísa
não passa a111da de um conce1tolll9'

destinado a lentar dar alguma coe
rência à gestão das instituições com 
base territorial. O órgão regional ele 
direcção política destes sistemas 
pouco mais é do que um recipiente 
de poderes obedecendo à lógica da 
cadeia de comando e controlo verti
cal, em que são maiores as depen
dências e os constrangimentos do 
que a autonomia e as escolhas infor
madas. 
3. Não há abnoços grátis
Os economistas costumam dizer na 
sua gíria que não há almoços grátis. 
Querem eles com isto dizer que 
existe sempre um outro lado do pro
blema, e que nenhuma situação tem 
só benefícios ou só custos. 
Desde que fico� inscrito na Con�ti-·
tu1ção da Republica que o Serviço 
Nacional de Saúde era gratuito e a 
partir de 1989 tendencialmente gra
tuito, recorrentemente a questão da 
gratuitidade do S.N.S. é invocada 
como argumento para justificar a 
necessidade do pagamento dos 
cuidados face aos crescentes custos 
de produção. Os britânicos, que 
também têm o seu S.N.S. financiado 
pelo Orçamento do Estado, para 
evitarem interpretações e utilizações 
menos pertinentes desta disposição 
empregam a expressão free at the 
point of service, que reflecte com 
muito maior precisão a relação que 
se estabelece entre os serviços 
prestados pelo sistema e os seus 
utilizadores. Sabendo-se que as 

1, 



receitas do OE provêm dos impostos 
directos e dos impostos indirectos 
cobrados aos cidadãos, torna-se 
necessário reafirmar uma vez por 
todas que os portugueses além de 
pagarem os seus almoços também 
pagam o seu sistema de saúde. 
Pode afirmar-se que um dos indica
dores para se avaliar se um dado 
sector é considerado socialmente 
prioritário num dado momento é 
verificar-se se a taxa de crescimento 
do seu orçamento é superior à taxa 
de crescimento do OE. O que não é o 
mesmo que dizer-se que a taxa de 
crescimento da fracção do PIB 
atribuída ao sector seja superior à 
taxa de crescimento do PIB. A 
verificação desta situação na maior 
parte dos países ocidentais entre a 
década de 50 e de 70 levaria o 
Departamento de Investigação 
Kinsey a considerar que os cuidados 
de saúde tinham deixado de se 
comportar como um meio de 
produção para se transformar num 
bem de consumo. 
Contudo, em Portugal desde pelo 
menos 1987 que a fracção do PIB 
atribuída à Saúde se mantém na casa 
dos 6%, não se comportando nem 

dar pelo racionamento dos bens e 
equipamentos. 
É historicamente conhecido que o 
fundamento das Constituições dos 
Estados se baseia na ideia de que só 
uma lei estabelecida, aceite e conhe
cida, que sirva de norma consensual 
do que é justo e do que é injusto 
permite transformar os princípios do 
direito à vida, à saúde, à liberdade e 
à propriedade em práticas quotidia
nas. Assim, e até prova o contrário, a 
sociedade considerou como bom que 
a partir de 1989 vigorasse a norma 
de que o SNS fosse universal, geral e 
tendencialmente gratuito. Em termos 
económicos, esta norma significa 
que, sob a forma de impostos, os 
cidadãos acham justo abdicar de 
uma fracção dos seus rendimentos 
para serem redistribuidos igual
mente por toda a população sob. a 
forma de bens e serviços, entre os 
quais a Saú

º

de, tendencialmente 
gratuita no momento de utilização. 
Se os conceitos de universalidade e 
de generalidade não colocam muitas 
dúvidas sobre o seu significado 
instrumental, já o conceito de 
tendencialmente gratuito tem sido 
objecto de várias interpretações. 

Desde que ficou inscrito na Constituição da República que o Serviço 
Nacional de Saúde era gratuito e a partir de 1989 tendencialmente gra
tuito, recorrentemente a questão da gratuitidade do S.N.S. é invocada 
como argumento para justificar a necessidade do pagamento dos cuida
dos face aos crescentes custos de produção. 

nunca se tendo comportado como um 
bem de consumo. Se considerarmos 
como bom o critério do Departa
mento de Investigação Kinsey, em 
Portugal os cuidados de saúde ainda 
constituem um meio de produção, e 
por isso não se equivalem nem a 
televisores, nem a gravatas, nem a 
férias nas Bahamas. 
Em 1990 o déficit previsto do SNS 
era de 41 milhões de contos e em 
1993 de mais de 100 milhões de 
contos. Um aumento nos últimos 
quatro anos de 0.2%/ano da fracção 
PIB atribuído ao SNS teria permitido 
que orçamento para 1993 tivesse 
sido cerca de 600 milhões de contos 
e não tivesse que se chegar a uma 
situação em que, nuns casos implici
tamente e noutros explicitamente, 
em vez de uma gestão racionalizada 
dos recursos se tivesse que envere-

A interpretação aclualmente em 
vigor é de que a responsabilidade do 
sistema de saúde termina no acto 
médico, seja ele em regime ambula
tório ou de internamento, e que as 
despesas induzidas pelo prestador 
são exteriores ao sistema, passando 
todas as decisões a ser da exclusiva 
responsabilidade individual, no 
pressuposto implícito de que a partir 
desse momento a informação deixa 
de ser assimétrica e que o utilizador 
passa a ser um consumidor melhor 
informado. Partindo deste princípio, 
fixaram-se preços aos bens, mesmo 
que sejam administrativos. O limiar 
crítico da norma passou assim a 
significar que a comunidade tinha 
ainda que abdicar de mais 2.5% da 
riqueza gerada para a aplicar na 
aquisição de bens e serviços de 
saúde. Os custos da modificação da 
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norma de gratuito para tendencial
mente gratuito, significou que entre 
1985 e 1993 o esforço directo dos 
cidadãos no momento da utilização 
dos bens e serviços de saúde foi 4 
vezes superior ao esforço realizado 
pelo Estado. 
Em 15 anos, se não contarmos com 
significativos custos directos e indi
rectos com a saúde, para os cidadãos 
a norma variou entre cerca de O e 
39% das despesas Lotais com os cui
dados de saúde, sendo este último 
valor o que em 1993 expressava o 
conceito de tendencialmente gra
tuito. Esta tendência pode vir a 
significar que, se a norma constitu
cional não for alterada e não for 
melhor explicitada, o seu limiar 
crítico possa vir a ser tão alargado 
que se fixe nos 49%. 
O estabelecimento de preços admi
nistrativos variáveis no momento da 
utilização pode introduzir dissonân
cias no relacionamento dos utiliza
dores com esses bens e serviços. 
Perante os mesmos bens com dife
rentes preços, os utilizadores tendem 
a exigir a inclusão de um valor 
acrescentado a esses bens que justi
fique a discriminação negativa. No 
caso dos bens da Saúde, a inclusão 
de diferentes critérios de pagamento 
no momento da utilização confere 
aos mesmos bens valores apriorísli
cos diferentes e uma expectativa de 
maior utilidade, sendo a variação cio 
seu custo e da sua utilidade repre
sentados, na presença de informação 
assimétrica, por diferentes exigên
cias de acessibilidade e de ameni
nacles cios serviços. O que poderia 
considerar-se uma medida correctora 
de eventuais iniquidades, se consi
derada na sua aplicação revelar-se
ia como potencialmente geradora ele 
desigualdades no momento da 
utilização elos cuidados. 
Antes de qualquer decisão sobre 
esta matéria seria por isso desejável 
que fossem analisadas e ponderadas 
todas as reperc ussões que esta 
decisão leria nos diversos segmentos 
do sistema e consideradas as prefe
rências da sociedade sobre as diver
sas alternativas que se possam confi
gurar. Não será possível obter 
ganhos de eficiência com melhor 
c?orclenação cios diferentes segmen-



tos do sistema e melhor continuidade 
dos cuidados? Uma repartição da 
responsabilidade política com os 
níveis regional e local não o tornaria 
igualmente mais eficiente? Sabendo
se que o rendimento de cerca de 
85% dos agregados familiares é 
inferior a 5000 contos/ano e que 
cerca de 25% dos agregados têm 
rend.imentos anuais entre 1000 e 
2000 contos anuais, é socialmente 
justo impôr-se preços, ainda que 
administrativos, aos cuidados de 
saúde no momento da utilização? 
Mesmo que esses preços só fossem 
aplicados a 15% dos agregados, as 
receitas obtidas equivaler-se-iam 
sequér aos custos administrativos da 
gestão do sistema de cobrança? Está 
de facto esgotado o esforço do 
Estado nesta matéria no curto e 
médio prazo? 
4. Catorze propostas para
1uelhorar o sistema

o·e tudo o que ficou dito é legítimo
perguntar qual é o meu ponto de
vista sobre o modo com as compo
nentes analisadas de devem combi
nar por forma a configurar uma alter
nativa ao quadro actualmente em
vigor. Com a informação disponível
não é possível ir muito mais longe do
que estabelecer um conjunto de pro
postas que materializem a· necessi
dade de reorientar o sistema no
sentido de melhorar o processo de
prestação de cuidados de saúde.
1. A lógica da administração de
serviços deve dar lugar à lógica da
administração de saúde. Significa
isto que todos os níveis do sistema
deverão ser desenhados em função
das necessidades em saúde e das
respostas a dar a cada segmento de
utilizadores.
2. As instituições prestadoras de
cuidados de saúde deverão possuir a
autonomia necessária para tomar
decisões sobre as melhores alterna
tivas de combinar e gerir os recursos
que lhes são atribuídos, ainda que
referenciadas a normas genéricas.
3. Tanto os Centros de Saúde como
os Hospitais deverão orientar as suas
actividades por objectivos de quali
dade. Quer isto dizer que a melhoria
contínua dos cuidados prestados
deve resultar da combinação da
melhoria contínua dos métodos de

trabalho e das competências profis
sionais. Neste processo cabem a 
melhoria da recepção e orientação 
dos utilizadores, a avaliação do seu 
estado de saúde, o planeamento e a 
aplicação dos cuidados, o segui
mento institucional, domiciliário e 
comunitário e a alta. 
4. É aeun�elhável yue a avaliação
externa da qualidade dos serviços
seja realizada por organismos inde
pendentes de âmbito regional, que
inclua peritos nomeados pelas asso
ciações profissionais (Ordem dos
Médicos, associações dos enfer
meiros), pelo Ministério da Saúde e
pelas Assembleias Municipais, em
nome dos utentes.
5. Uma vez que não está em causa a
privatização dos serviços públicos de
prestação de cuidados de saúde, a
sua gestão deverá manter-se pública.
A conflituàlidade inevitável entre o
normativi;mo das instituições públi
cas e as regras da gestão privada
resultaria em prejuízo para o melhor 
atendimento dos utilizadores.
6. Os órgãos de gestão e de direcção 
técnica das unidades públicas de 
saúde deverão ser nomeadas pelo
órgão político de direcção regional
após concurso a que poderão concor
rer os profissionais do quadro da
respectiva instituição. O concurso
deverá obedecer a critérios explí
citos e a duração do mandato será
limitada.
7. A articulação entre Centros de
Saúde, Hospitais e outras entidades 
públicas e privadas deve fazer-se por
cinco tipos de interfaces. Uma,
correspondente às respostas a serem
dadas sob a forma de programas para
problemas de saúde considerados
prioridades nacionais. Outra seria
constituída pelas respostas a serem
dadas às situações que requerem
continuidade de cuidados de nível
hospitalar das especial idades médi
cas e ciiúrgicas em regime de ambu
latório ou internamento, seja com 
características de atendimento ur
gente. Uma terceira seria constituída
pelas relações com o sector conven
cionado. Constituindo um importante
parceiro do Serviço Nacional de
Saúde, e sendo os cuidados de saúde
primários a principal componente do 
sistema compradora dos seus ser-

viços, é importante simplificar os 
mecanismos de articulação para 
melhorar o sistema de referência e 
contra-referência. Uma quarta inter
face seria constituída pelos progra
mas de formação, e por fim, mas não 
menos importante, a quinta interface 
diria respeito à investigação. 
8. Quanto mais perto dos cidadãos
estiverem os órgãos decisores sobre
matérias que digam respeito a bens 
públicos mais racionalizada se pode
tornar a sua gestão. Será, por isso,
desejável que a matriz decisória e
financiadora do sistema de saúde
seja partilhada por órgãos políticos
do nível nacional, regional e local.
9. O órgão político de direcção regio-
nal do sistema deverá possuir, entre
outras, as seguintes competências A 
actualmente atribuídas à Direcção ,a, 
Geral de Saúde, (a) a acreditação das 
instituições e serviços regionais 
prestadores de cuidados de saúde (b) 
o desenvolvimento da investigação
aplicada, (c) a coordenação e execu-
ção de programas de formação de
serviço.
10. Na linha de reorientação da
administração do sistema centrado
nos utilizadores, os Conselhos
Regionais e Conselhos de Saúde
deverão constituir órgãos de cujas
competências devem fazer parte o
estabelecimento de planos e progra-
mas intersectoriais que concorram
para a melhoria do nível de saúde
das comunidades. Assim, em vez de 
representantes das instituições de 
saúde deverão estar representados A\
nestes órgãos os sectores da seguran- W
ça social, do ambiente, do desporto,
do ensino, dos utentes e a autoridade
de saúde. Estes Conselhos deverão
ser dotados de recursos próprios
para a sua actividade regular,
podendo funcionar em comissões
especializadas. 
11. A dimensão da cadeia de coman
do do sistema deverá ter como prin
cipal critério a necessidade de toma
da de decisões bem informadas.
Face à dimensão geográfica das
actuais regiões, à densidade de insti
tuições de saúde em cada uma delas 
e à disponibilidade das novas tecno
logias de informação, consideramos
irrelevante do ponto de vista da
administração de saúde a existências
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da figura de coordenação Sub-Regio
nal, a não ser para as áreas metropo
litanas de Lisboa e do Porto. 
12. Do ponto de vista estritamente
administrativo consideramos igual
mente irrelevante a figura de Grupos
personalizados de Centros de Saúde. 
Desejando-se formalizar os mecanis
mos de articulação entre Centros de 
Saúde e Hospitais, consideramos
suficiente a existência da figura de 
Unidades de Saúde. 
13. É desejável que independente
mente cios níveis de rendimento, o 
sistema de saúde tenha um trata
mento igual para corn os seus utiliza
dores no momento da utilização dos 
serviços. A discriminação financeira 
no acto da prestação de cuidados 
contém elementos potencialmente 
perversos cio ponto de vista da aces
sibilidade, sendo por isso preferível 
que qualquer decisão que tenha por 
finalidade obter mais financiamento 
se faça, nas actuais circunstâncias, 
através cio sistema fiscal, aplicando 
critérios socialmente mais ajustados. 
14. É prioritário que se proceda a
um ajustamento da carr eira de
Clínica Geral, por forma a dotá-la de 
mecanismos mais adequados à
combinação das tecnologias que
utiliza, ao nível em que se situa a
sua actuação e às relações que deve 
manter com os outros níveis de
prestação de cuidados. 

Moderador 

Depois desta comunicação magistral, 
com 14 propostas, vai ser ele facto útil 

ouvir outra perspectiva, que é aquela 
que o Dr. Albino Aroso nos vai dar. 

Dr. Albino Aroso 

Agradava-me mais que viessemas 
aqui expor as nossas ideias sobre um 
documento previamente elaborado. 
Penso que é aquilo que se tem pas
sado noutros países, mais concreta
mente nos Estados Unidos, na  
Holanda e na  Inglaterra, em que os 
governos elaboraram um plano e o 
submeteram à apreciação das orga
nizações profissionais e da popula
ção. Em Portugal não e é de felicitar 

a Ordem cios Médicos por se ter 
adiantado ao Estado nesta iniciativa. 
A primeira questão que coloco é a de 
saber se nós temos neste momento 
elementos para dizer que se justifica 
que mudemos o sistema. E creio que 
há fundamentalmente três razões 
para eu dizer que sim. A primeira é 

Serviço Nacional de Saúde e com o 
financiamento fundamentalmente 
vindo do Estado. 
A nossa história recente leva-nos a 
manter um Serviço Nacional de 
Saúde fundamentalmente financiado 
pelo Estado, embora com a necessi
dade de alargarmos este fi nanei a-

A nossa história recente leva-nos a manter um Serviço Nacional de 
Saúde fundamentalmente financiado pelo Estado, embora com a neces
sidade de alargarmos este financiamento a outras fontes, nomeada
mente àquilo que se designa por seguros complementares. 

que, tanto quanto nos é possível 
saber, os profissionais e os cidadãos 
estão descontentes. Portanto, alguma 
coisa vai mal e é necessário mudar. 
Depois, o mundo em que nos encon
tramos, sobretudo o mundo europeu, 
tem neste momento problemas muito 
diferentes daqueles que existiam no 
contexto europeu nas duas décadas 
passadas. Concretamente, e para não 
pormenorizar mais aspectos, recor
do-me que há vinte ou trinta anos 
atrás uma das áreas fundamentais de 
investimento e de preocupação dos 
Estados era a saúde infantil. Hoje, 
o que vai dominar os sistemas de
saúde e os cuidados da saúde da
população europeia são, em grande,
parte os idosos.
Por outro lado, o espantoso progresso
tecnológico a que assistimos nos
últimos tempos vai continuar.
Recordo que nas minhas primeiras
andanças pelos hospitais um apa
relho de RX durava 10, 15, 20, 30
anos, substituía-se a ampola, fazi
am-se radiografias mais ou menos
más, mais ou menos boas. Neste
momento consideramos que ao fim
de quatro anos qualquer equipa
mento sofisticado está obsoleto. 
T,m1bém temos que ler presente o
contexto europeu. Como já aqui foi 
dito, cada país terá o seu sistema de
saúde, mas no nosso contexto o
problema que logo à partida se me 
põe é se nós, nesta mudança que
pretendemos operar, vamos avançar
para um modelo renano de cuidados 
de saúde, fundamentalmente basea
do em seguros de saúde, como é caso 
da Alemanha, da Holanda, da
Áustria e de outros países do centro 
da Europa, ou se vamos seguir mais 
de perto o modelo saxónico, com um 

mento a outras fontes, nomeada
mente àquilo que se designa por 
seguros complementares. Compete 
mais aos economistas pronunciarem
se, mas a verdade é que nós precisa-

mos de mais dinheiro para a saúde, 
quer seja directamente, quer através 
dos impostos, quer seja por outras 
vias. Por muito que nos custe 
teremos de pagar mais impostos do 
que os outros países da Europa para 
termos os mesmos níveis de cui
dados de saúde. Como somos mais 
pobres teremos que desembolsar 
mais dinheiro, tal como cada portu
guês, quando compra um automóvel, 
não desembolsa com certeza o 
mesmo número de meses de venci
mento que um trabalhador alemão, 
que com muito menor esforço 
compra o seu carro. Não nos esque
çamos que a maior parle dos equipa
mentos e das medicações são impor
tados, o que encarece ainda mais o 
nosso sistema de saúde. Nós teremos 
que cont ribuir com muito mais 
dinheiro para o nosso sistema de 
saúde. 



Mas se eu dizia que neste contexto e 
na nossa tradição compete ao 
Estado garantir a todos uma igual
dade de acesso aos cuidados de 
saúde, já não aceito que o Estado 
assuma, ele próprio, a sua qualidade 
de prestador. Aqui penso que seria 
de divergir fundamentalmente da 
situação em que estamos, dando ao 
sector privado uma muito maior 
participação. Quando digo sector 
privado digo instituições de solida
riedade social como as misericór
dias, companhias de seguros, etc, 
etc. Mas penso também que a parte 
equivalente ao Estado, as grandes 
unidades Hospitalares, com unida
des de cuidados intensivos poliva
lentes têm de ser mantidas por 
contribuição da solidariedade social. 
Hoje é impensável que um indivíduo 
possa, à sua custa, ou até mesmo 
que as companhias de seguros assu
mam a responsabilidade do trata
mento em unidades de cuidados 
intensivos. Teremos de alterar pro
fundamente os mecanismos de 
gestão estatal. Todos ternos cons
ciência de que é centralizada, é 
burocratizada e politizada. E isto 
tem que ser alterado. Nós ternos que 
tornar mais flexível a administração 
estatal. 
Queria referir aqui um inquérito 
recente, feito nos Estados Unidos - e 
não nos esquecemos que os Estados 
Unidos é o país do mundo civilizado 
que afastou sempre a hipótese de ter 
um Serviço Nacional de Saúde 
que nos mostra que em 1973 a 
população que foi fonte desse 
inquérito preferia manter o sistema 
corrente. Todos sabemos que 35 
milhões de americanos estão fora de 
qualquer possibilidades de acorrer a 
cuidados médicos de qualidade -
mas dizia eu que, em 1973, 52 ou 
53% dos cidadãos americanos prefe
riam não alterar o sistema, em 78 as 
coisas mantinham-se sensivelmente 
na mesma, em 83 este número come
çava a baixar e a percentagem da 
população que preferia modificar 
completamente o sistema e ir para 
um Plano Nacional de Saúde já 
ultrapassava os 40 por cento. Em 
1990, a diferença começa a ser 
francamente grande e então já ternos 
mais de 50 por cento da população a 

defender um plano nacional através 
do governo e já pouco mais de 30 
por cento a aceitar que se mantenha 
a situação actual. 
Claro que quando falamos em 
financiamento, sobretudo o cresci
mento quase exponencial das despe
sas de saúde, atribuímos a situação a 
muitas coisas, como a má gestão, as 
novas tecnologias, etc, mas temos 
que pensar que muitos países, com 
muito maior qualidade na gestão, 
muito mais preocupados com a boa 
gestão dos seus serviços, apresentam 
também diferenças substanciais. 
É inevitável o aumento dos gastos e 

os economistas da saúde, os econo
rni s tas e os políticos terão que 
encontrar formas para satisfazer esta 
crescente necessidade de dinheiro. 
Mas quando pensamos nestas modi
ficações todas eu diria que a nossa 
visão médica destes problemas 
também se afasta um pouco da visão 
individual e da visão comunitária. 
Nós, os médicos, teremos de aceitar 
um pouco mais a participação da 
sociedade e do próprio indivíduo. É 
evidente que para nós a saúde é 
ausência de doença e implica trata
mento. Nós vemos um doente quase 
sempre como uma máquina biológica 
que avariou, mas a comunidade não 
o vê da mesma maneira. 
E para que estas três áreas, a comu
nidade os nossos profissionais e os
indivíduos cheguem a acordo para
estabelecerem as necessidades de
cuidados de saúde é necessária uma
grande capacidade de interligação
entre o indivíduo, as classes profis
sionais, concretamente os médicos e
a comunidade. Mas quando pen
samos em alterações, e falamos em 
serviços médicos, temos também de 
participar nesta visão da comuni
dade ou da sociedade, leremos
também de participar na redução do 
consumo, não privando os doentes
de bens essenciais, mas tendo pre
sente a nossa capacidade económica. 
Por outro lado teremos cada vez
mais de contar com a responsabi
lidade individual do cidadão. Nós
não podemos admitir que o indivíduo 
se divorcie do seu estilo de vida,
dizendo que ao Estado ou à socie
dade compete resolver todos estes
problemas, tendo estilos de vida que

são permanentemente atentatórios da 
sua própria saúde. 

l 

Todas as medidas de promoção da 
saúde, de protecção da saúde e as 
medidas preventivas devem estar 
sempre na nossa mente como priori
dades. Prioridades sobretudo porque 
nos vão baixar substancialmente os 
custos com a medicina curativa. 
Referia, a propósito, um relatório 
dos serviços de saúde americanos, 
ainda do tempo do Sullivan, em 
relação à promoção da saúde e que 
estabelece oito áreas que penso que 
se aplicam direclamente a nós. 
Começaria por ler aqui a actividade 
física e o manter-se em boa forma, 
uma coisa a que os portugueses 
pouco interesse dão habitualmente; a 
nutrição, um problema importantís
simo; o tabaco, e lenho que confes
sar que, como médico, é uma vergo
nha que Portugal seja o país da 
Europa ou do mundo civilizado onde 
a relação médico que fuma/cidadão 
que fuma é a maior de todos os 
países civilizados; depois o álcool e 
outras drogas; o planeamento fami
liar; a saúde mental, o comporta
mento violento e abusivo e, sobre
tudo, os programas das escolas 
baseados nas comunidades. 
Concluindo, nós podemos raciona
lizar muito mais os nossos gastos, 
podemos melhorar a qualidade e 
creio que algumas coisas começam a 
ser feitas, concretamente a regionali
zação, separar cada vez para mais 
longe da área central as possibili
dades de decisão, aproximando os 
decisores elas comunidades, discu
tindo muito mais com as comuni
dades as necessidades. As neces
sidades elo Alentejo naturalmente 
não serão as mesmas que as necessi
dades do Alto Minho e esta descen
tralização que começou, e esperemos 
que vá por diante, pode ser já um 
passo importante no sentido de 
melhorarmos alguns dos nossos 
padrões sanitários e aproximarmo
nos um pouco mais ela Europa. 

Moderador 

Foi segtLramente tLma otL/,ra perspec
tiva, foram. levantados uma série ele 
aspectos e a qtLestão ela soliclarieclacle 
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também foi abordada; suponho que é 

a oportunidade ele ouvir o Padre 
Vítor Melícias. 

Padre Vítor Melícias 

Isto é uma daquelas situações em 
que the last é exactamente the least, 
porque sendo eu um padre, nesta 
matéria sinto-me exactamente leigo, 
e só não estou como Pilatos no credo 
porque vim aqui respondendo à 
gentileza e à amizade do Sr. Basto
nário. Desde o princípio tive a cons
ciência que só poderia vir comple
mentar aquilo que os sábios disses
sem da tribuna ou da plateia, mas 
faço-o muito gostosamente. Não 
chego às 14 propostas do nosso Dr. 
Justo, nem à meia dúzia de sugestões 
do Dr. Albino, mas mesmo assim 
deixaria pelo menos duas ou três 
ideias para o nosso debate. E para 
falar de sistema de saúde, um leigo 
como eu tem que partir, antes de 
mais, da consideração da própria 
saúde como um direito que é, mas 
um direito de uma natureza muito 
específica. Não se trata só de um 
direito muito subjectivo de cada 
indivíduo, ou muito menos um 
direito entendido individualistica
mente, mas de um verdadeiro direito 
social, um direito que é prerrogativa 
de cada pessoa humana e simulta
neamente, e por isso, de toda a 
comunidade humana. 
A saúde de cada homem não é um 
direito nem uma responsabilidade 
dele, é um direito e uma respon
sabilidade de todos. Infelizmente 
nós, sobretudo no Ocidente, ainda 
temos hoje, em relação aos vários 
direitos, mesmos os direitos funda
mentais do homem, muito a concep
ção do direito subjectivo individual, 
direito entendido como algo que 
deve ser tutelado e garantido a cada 
pessoa e, acima de tudo, inviolável e 
inalienável. Todo o direito é social, o 
exercício de qualquer direito é de 
uma corresponsabilidade social. E o 
direito à saúde, como tal, é prototí
pico desta vocação e natureza social, 
quer globalmente entendido, quer 
em cada um dos direitos em que 
estes se desdobram - o direito à 
privacidade, o direito ao tratamento,· 

o t ratamento pronto e eficaz, o
direito à própria reparação de danos
e indemnização ou outra forma de
reparação de danos provocados no

único que arrecada receitas, obvia
mente tem a obrigação de dar acesso 
às mesmas receitas para que se 
possa protestar os benefícios. 

Se não fizermos solidariedade por convicção ou por opção teremos de a 
fazer por necessidade. Mas enquanto não encontrarmos a prática de con
vivência de comunidade ou mesmo de Estado-solidário, vamos 
adquirindo a consciência de que efectivamente o Homem pode viver 
minimamente como Homem sem criar homens não-homens. 

tratamento, nas suas várias expres
sões. Este direito é tipicamente um 
direito de corresponsabilidade 
social, aquilo que podíamos chamar 
efectivamente um direito de solida
riedade. 
Se não fizermos solidariedade por 
convicção ou por opção teremos de a 
fazer por necessidade. Mas enquanto 
não encontrarmos a prática de convi
vência de comunidade ou mesmo de 
Estado-solidário, vamos adquirindo 
a consciência de que efectivamente 
o Homem 

0

pode viver minimamente 
como Homem sem criar homens não
homens. E sem criar ou agravar as 
exclusões já existentes, deve encon
trar padrões e formas de se corres
ponsabilizar em relação aos outros 
Homens, aos seus direitos elemen
tares, designadamente direitos como 
estes, que têm esta característica do 
direito da saúde. Por isso, a garantia 
deste direito social e universal, tem 
que ser prestada por toda a comuni
dade humana nas suas diversas 
formas de organização, que podem 
não ser - e não são de facto - nos 
diversos tempos e lugares, as 
mesmas. Não se pode ter a preten
são de atribuir apenas ao próprio 
indivíduo a possibilidade de garantir 
este direito. Mais, não se pode atri
buir apenas a algumas das formas de 
organização humana, - instituições 
solidárias, por exemplo, ou ao pró
prio Estado - a responsabilidade 
única de serem o garante do exercí
cio deste direito. É hoje muito 
comum encontrar nas constituições, 
incluindo a Constituição da Repú
blica Portuguesa, a constatação de 
que o Estado deve ser o garante do 
direito à saúde. Isto só é assim 
porque vivemos - e infelizmente - no 
modelo do Estado moderno, do 
Estado centralista, do Estado fiscal, 
monopolista, que arrecada compulsi
vamente todas as receitas. Se é ele o 

Enquanto vivermos neste sistema 
obviamente faz algum sentido que as 
constituições dos estados digam isto, 
mas felizmente este modelo de 
Estado está rapidamente a transfor
mar-se, entrou já em crise. O 
Estado soberano está rapidamente, e 
em todas as áreas, a esvaziar-se para 
cima. As grandes decisões econó
micas, políticas e estratégicas já não 
se tomam num Estado soberano, não 

são 300 mil luxemburgueses, ou 200 
mil malteses, ou 8 milhões de 
portugueses que decidem o siue é 
que se planta naquele territó.rio, se · 
se faz guerra ou não se faz guerra, se 
se vai invadir o Iraque ou se não se 
vai invadir o Iraque ou a Somália. 
Hoje já há os grandes espaços <le 
decisão, que correspondem ao esva
ziamento da soberania do Estado. 
Mais internamente, esse conceito e 
esse poder vai-se esvaziando para 
baixo. Descentralização, regionali
zação, restituição à sociedade civil, 
recuperação da possibilidade de 
participação dos cidadãos, das insti
tuições, e por aí adiante. Quando se 
fala em sistema de saúde já não se 
pode falar apenas em Sistema Nacio
nal de Saúde, mas na responsabi
lidade de saúde dos cidadãos do 
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Mundo, de todo o Universo. Por
tanto, há-de haver coisas do sistema, 
mesmo garantido normativamente 
por um Estado, que já não podem 
cingir-se a esse mesmo Estado. Há 
coisas que ultrapassam já o mesmo 
Estado e quando haja casos, como a 
situação portuguesa, em que estamos 
integrados em espaços mais vastos -
veja-se a União Europeia -, isso tem 
também a sua incidência. Dentro do 
mesmo Estado não pode deixar-se 
àquilo que é a máquina estatal a 
responsabilidade exclusiva de ser o 
garante, quer técnico, quer adminis
trativo, quer financeiro da prestação 
dos cuidados de saúde. Cada vez 
mais tem que haver uma forma de 
organização sistémica, se se quiser, 
o empenhamento solidário de toda a
comunidade. 
Por isso, em relação à saúde, como 
em relação a todas as outras áreas da 
actividade humana, enquanto o 
Estado mantiver o monopólio fiscal, 
quase o monopólio da gestão, todos 
os poderes, numa concentração, a 
meu ver inaceitável, de tudo no polí0 

tico, com o poder político a conser
var a capacidade de decisão na área 
económica, na área social, na área 
urbanística, e quase que na área 
religiosa - só falta decidirem na área 
da consciência, também isto se vai 
atenuando, mas ainda se mantém o 
sistema, ora enquanto isto existir é 
compreensível que ao Estado se 
façam determinadas exigências. Mas 
desde já concebendo que o sistema 
nacional de protecção à saúde tem 
que ser um sistema participado e 
participativo, um lugar ao indivíduo 
mas nunca a responsabilidade só 
parn o indivíduo, um lugar às insti
tuições, mas nunca só a respon
sabilidade para as instituições. 
No entanto, este Estado tem de 
manter algumas actividades na área 
da saúde, aquelas que só são com
portadas pela comunidade organi
zada no seu todo, grandes hospitais, 
grandes equipamentos, grandes 
especialidades, ou as margens aquilo 
que mais ninguém cuida, nem o 
indivíduo cuida, nem as instituições 
cuidam, nem as regiões cuidam. Tem 
de ser o Estado, supletivamente, 
tem de ser ele a cuidar. Tem de se 
aplicar aqui, para que exista o· 

princípio da solidariedade, o correla
tivo e pertinente princípio da subsi
dariedade. Isto é, para que cada um 
possa exercer o direito que é de 
todos à sua própria saúde de que 
haver um escalonamento de respon
sabilidades, a família, o município, 
as instituições e por aí adiante. Ou 
seja, na área da saúde, é urgente que 
os sistemas sejam montados, pelo 
menos na base, nos três grandes 
sectores: o sector público, chame-

missão, uma natureza e um método 
diverso. Comecemos pela área ela 
gestão. ão é a mesma coisa gerir 
um estabelecimento público, ou gerir 
um estabelecimento privado, até 
porque visam coisas diversas. O 
estabelecimento público visa prestar 
um serviço nas melhores condições a 
todos os cidadão:;. Um serviço 
privado visa prestar um serviço em 
melhores condições, mediante um 
determinado tipo ele compensações. 

Descentralização, regionalização, restituição à sociedade civil, 
recuperação da possibilidade de participação dos cidadãos, das insti
tuições, e por aí adiante. Quando se fala em sistema de saúde já não se 
pode falar apenas em Sistema Nacional de Saúde, mas na responsabi
lidade de saúde dos cidadãos do Mundo, de todo o Universo. 

mos-lhe estatal ou supra-estatal 
quando for o caso disso, ou regional, 
ou mesmo municipal, porque público 
é desde a administração central até à 
aclministi·ação local; o sector privado 
que tem um papel importante, quer 
pela sua experiência, quer pelas 
suas motivações e pelas sua capaci
dades; e um terceiro sector, de que 
pelo menos em Portugal se fala 
muito pouco, que é o sector social, 
ou seja, o sector da economia social. 
Assim como na Constituição, em 
relação à propriedade, se reconhece 
propriedade pública, propriedade 
privada, e propriedade social, e 
podia-se chamar propriedade social 
ou da economia social, assim como 
já na constituição isso se reconhece 
é preciso reconhecer para as 
diversas formas ele actividade e ele 
organização nacional, ou de âmbito 
nacional, e estes todos os sectores. 
Ora bem, quando nós em Portugal 
concebemos uma lei do Serviço 

acional de Saúde, em primeiro 
lugar, nem toda a gente entende as 
mesmas coisas. Entendem serviço 
nacional como serviço público, mas 
não é. Nacional é todo, pertence à 
nação privado, pertence à nação 
social, e pertence à nação o público 
O que deve haver é um serviço 
público de saúde, um serviço social 
de saúde, e um serviço privado de 
saúde, todos integrando o serviço, 
chamemo-lhe esse sim, Nacional, 
que integra os três vectores. E é 
importante que isto exista, porque 
cada um destes vectores tem uma 

Um serviço social, podíamos chamar 
intermédio entre estes dois, talvez 
mais próximo do público do que cio 
privado; e visa prestar exactamente 
um serviço obviamente também nas 
melhores condições mas sem a 
pretensão do lucro. 
Ora bem, da mesma maneira que 
gerir um hospital público, uma 
televisão pública, ou uma escola 
pública e gerir um hospital privado, 
uma televisão privada ou urna escola 
privada são coisas bem diversas e 
confundi-lo às vezes dá desastres, -
nós tivemos uma situação que nunca 
foi bem explicada nem bem explora
da em Portugal, um exemplo que em 
muitos outros é bastante recente, 
que é a situação da compra do Futre 
e da televisão. Julgo que não se 
chegou a ir ao fundo ela questão. Aí 
aplicaram-se critérios corretíssimos 
de gestão privada, incorrectíssirna
mente no sector público, corno seria 
incorrecto numa fábrica aplicar o 
critério da administração pública. 
Portanto há que definir bem é quais 
são as regras e os critérios que mais 
se ajustam aos objectivos e à cotação 
do sector público, do sector privado 
e do sector social.  Isto é muito 
importante que se faça. 
Quem fala em gestão bem separada 
pelos três sectores podia falar em 
outros aspectos. O que importa, 
naquilo que eu queria dizer agora 
aqui, abreviadamente, é que para 
implantarmos em Portugal um sis
tema nacional, não devemos implan
tar apenas um serviço público corno 
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se fosse nacional., mas sim um sis
tema nacional, com serviço público, 
o serviço social e o serviço privado
em sistema não de concorrência mas
de convergência, havendo inclusiva
mente a possibilidade e o desejo de 
soluções mistas e participadas, quer 
através de fundações ou de socieda
des que se constituam, quer de
protocolos de cooperação, podendo
inclusivamente haver unidades
geridas ou financiadas simultanea
mente pelo sector social, pelo sector 
público e pelo sector privado,
enquanto outras seriam financiadas
exclusivamente por dois ou ou
apenas por alguns deles. 
Hoje, nesta constatação de que o
Estado moderno se está a transfor
mar, anda-se à procura de soluções 
que tornem o Estado mais modesto e
mais eficaz. Há a preocupação de
privatizar para o sector lucrativo que
se considera melhor mais estimu
lante, mais motivante. É certo que a
gestão lucrativa e a propriedade
lucrativa têm sentido e devem exis
tir, mas não podem ser de maneira
nenhuma exclusivas e quando o
Estado desestatizar dentro dos
sistemas de saúde, não se pode fazer
isso porque o Estado não tem capa
c i cl acl e financeira, não consegue
cobrar à força impostos que cheguem 
e vai alijar encargos, vai atirá-los
isso para cima elo cidadão, da socie
dade em geral. Vai criar seguros
complementares - sim senhor, devem 
existir, mas não devem de maneira
nenhuma ser a única solução -, ou
vai criar a obrigação cio cidadão
olhar por si mesmo, Isso já todos
sabemos o que é e dá como resultado 

os 35 milhões de a111ericanos que 
não têm acesso à saúde ou dá a 
saúde a duas ou três velocidades, 
devagar, devagarinho e parado. A 
saúde cios pobres que é nenhuma, 
ora isso é contrário ao próprio prin
cípio da saúde como direito social e 
ao princípio da equidade que falou 
também o Dr. Albino Aroso. 
Portanto destatizar é uma neces
sidade, mas não significa tirar o 
Estado do circuito. O Estado conti
nua a ter aí a desenvolver um papel 
importante, quanto mais que não 
seja como coordenador e criador elos 
planos nacionais garantidos pelo 
governo. 
Os governos na Europa ainda vivem 
muito à base dos partidos e da polí
tica e esta é uma daquelas áreas tipi
camente sociais, tem que ser um por 
todos todos por um. Não se pode 
instrumentalizar um hospital ou uma 
universidade a um partido político 
que esteja no poder. Quando se entra 
para gerir um hospital ou para 
ensinar medicina numa universidade 
tem que se esquecer a religião, o 
partido ou a ideologia que se tem. 
Tem que se ir revestido apenas da 
touca da humanidade e da tolerância 
da universalidade, de sentimentos e 
de soluções. Portanto, quando se 
trata de desestatizar não se pode 
pensar apenas na linguagem de pri
vatizar. Trata-se de privatizar umas 
vezes e de socializar outras, isto é, 
de entregar ao sector social. Nós, em 
Portugal, temos felizmente alguma 
experiência de instituições, e aqui 
venho eu pôr o meu chapéu, e não é 
por chauvinismo, a elas misericórdias 
por exemplo. Instituições com 500 

anos foram motivadas pelo Estado, 
foi um rei que sentiu a necessidade 
de as motivar para serem entregues à 
sociedade civil, com um espírito ele 
motivação humanizante, espírito 
cristão, quase que universal naquela 
época. Encontrámos em Portugal, 
para esta área ela saúde como para 
outras êÍreas de protecção social, 
uma solução ímpar e muito enge
nhosa, fazendo convergir o Estado, a 
sociedade civil e a igreja, três área 
da vivência humana em Portugal. 
Entre si motivarem o voluntariado, o 
mecenato e encontraram soluções 
para a protecção social na saúde, na 
velhice. Solução genial que, já 
naquela época, tinha como objectivo 
praticar todas as obras de miseri
córdias, todas significa que se 
encontrassem formas ele associação 
de cidadãos em voluntariado de 
motivação de mecenato. Muita 
dessa obra magnífica foi realizada 
com a participação clirecta dos cida
dãos que não queriam dar à igreja e 
davam à misericórdia,  ou não 
queriam dar ao Estado e davam à 
misericórdia, deixavam aquilo que 
consideravam exactamente a causa 
comum de um por todos, todos por 
um, a forma associativa para respon
der às variadissímas necessidades. 
São instituições que os portugueses 
conseguiram levar e implantar com 
grande resultado até na área da 
saúde. Veja-se hoje o Brasil, onde 
mais de mil misericórdias desco
brem uma faixa que eu julgo que é 
mais de metade da actividade de 
saúde e hospitalar no Brasil, incluin
do as grandes universidades e facul
dades. Um trabalho de conjugação 



daquilo que é o sector público, o 
sector privado e o sector social e que 
nos deveria motivar. Sobre esta 
matéria gostaria de vos dizer muitas 
coisas mas penso que para haver um 
verdadeiro Sistema Nacional ele 
Saúde temos de pensar que toda a 
estruturação, quer nos conselhos 
quer na linguagem, quer nas normas, 
quer no financiamento, tem ele partir 
exactamente deste reconhecimento: 
sector público, sector social e sector 
privado, todos eles com um papel a 
desempenhar. Há depois que fazer é 
a racionalização e a conjugação, 
quanto ao sector social em que não 
há dúvida as misericórdias têm um 
papel e já tiveram já um papel 
importante. Hoje sabemos que elas 
estão despojadas da possibilidade de 
actuar, talvez até como justificação 
pelo modo como se estava a fazer a 
coisa naquela época. Mas também 
cada vez mais se sente que ao ter 
nacionalizado toda a activiclacle de 
saúde tirou à activiclacle de saúde 
alguns aspectos que são muito 
importantes. Dar saúde é um trata
mento integral, é acompanhar o 
doente antes da doença, durante a 
doença e depois da doença. E é, 
sobretudo nalgumas situações de 
doença, dar ao doente o acompanha
mento, porque a saúde não é apenas 
dar o tratamento, sobretudo um 
tratamento físico ou cirúrgico. É o 
tratamento integral, o carinho, a 
situação na sua própria terra, as 
misericórdias sobretudo nas últimas 
décadas, quando já estavam na área 
ela saúde um bocado em crise inde
pendentemente ele algumas situações 
que eram muito aceitáveis, davam 
sobretudo o acompanhamento, 
cu ida cios palia ti vos, os terminais, 
pessoas que já se justificava estarem 
em hospital público ou central, 
estavam ali junto da sua terra ou ela 
população que se interessavam por 
eles, sabia" o tio António? Está ali 
no Hospital da misericórdia. 

Padre Vítor Melícias 

A competitividade, 110 sentido de 
concorrência, é extremamente nega
tiva em relação à saúde. Convergên
cia no sentido de corresponsabili-

clacle sim, mas corresponsabiliclacle 
também não no sentido ela mistura e 
incliferencialiclade dos sectores. 
Cada sector dentro das suas especifi
cidades, efectivamente convergindo 
e colaborando, porque a pior coisa 
que poderia acontecer era afastar-se 
a possibilidade e a tipicidade daqui
lo que chamamos aqui sP.ctor ele 
ecomonia social. Como diria o Papa 
João Paulo II nos centesimos anos, o 
homem moderno vive hojt> �ufocaclo 
no mercado e o Estado e esta solução 
é que não serve. Precisamos de 
encontrar outra. Foi dito há pouco 
que na saúde a lei cio mercado é que 
tem que funcionar. Tem que funcio
nar mas corno lei do mercado justo 
mas também social, porque eleve 
deixar-se a liberdade ao doente. Um 
dos primeiros princípios é a liber
dade ele escolha, mas já dizia La 
Corcler, a pior forma ele injustiça e 
de violência. é a liberdade entre 
desiguais. Dar liberdade a um muito 
rico e a outro muito pobre de irem ao 
mercado, por amor de Deus! É a 
maior elas formas ele injustiça. A 
alternativa não é voltar à misericór
dia ela caridade, é recuperar institui
ções ele economia social cio tipo 
misericórdias por aquilo que elas 
tenham de positivo e moderniza-las. 
A solidariedade não pode ser medida 
apenas por um sentimento, mas 
como um empenhamento objectivo e 
racional na construção cio bem 
comum. Neste caso da saúde comum 
a todos, as misericórdias têm é que 
ser consideradas como urna parte 
integrante cio sistema nacional de 
saúde ao lado cios outros sectores. 
Uma parte integrante e quase que 
insubstituível, e uma parte que tem 
de actuar também em liberdade e na 
tal converegência quase que compe
ti tiva e tendo garantias, inclusiva
mente de financiamento. Não pode 
ficar obviamente a misericórdia 
dependente só da cariclaclezinha, 
nem cio mecenato. Não há dúvida 
que elas mantém e manterão cada 
vez mais uma capacidade aliciadora 
e motivadora cio mecenato. Mas se 
eu citava há pouco logo os reis que 
afectavam bens da raiz para manter 
o hopital da misericórdia é preciso, e
concordo o que aqui também foi dito,
que haja também uma lei de

financiamento da saúde, ou pelo 
menos a Lei cio Serviço Nacional de 
Saúde garanta ou dê garantias que os 
três sectores podem ir buscar recur
sos, não sei se simplesmente é dois 
sectores, o sector público vai buscar 
obrigatóriamente aos impostos. 
O sector privado vai buscar neces
sariamente às contribuições clirectas 
cio cidadão e às em companhias de 
seguros. Aliás, aquela solução elas 
companhias de seguros que vem no 
Estatuto cio Serviço Nacional ele 
Saúde já se viu o que é que vai dar, 
não tenho dúvidas sobre isso. 
Considero fundamental que se dê 
oportunidades a instituições corno as 
misericórdias, sobretudo para res
ponderem a necessidades locais, não 
é para se substituirem ao Estado, ou 
para fazer aquilo que o Estado não 
quer, é para elas mesmas dentro das 
opções que se possam tomar em 
resposta às necessidades concretas 
das populações, até porque estas 
instituições resultam cio associati
vismo espontâneo elas populações. 

Dr. Cipriano Justo 

Eu queria focar aqui duas ou três 
questões que foram levantadas e que 
estão inter relacionadas. A primeira 
é o financiamento e quando se fala 
em financiamento coloco sempre a 
questão: financiar para quê? A res
posta a esta pergunta era capaz ele 
dar saída a uma série ele questões. O 
que acontece hoje em dia é que nós f1 financiamos os serviços e o financia
mento é sempre um financiamento 
histórico, baseado no financiamento 
cio ano anterior ou acrescido, even
tualmente, de uma taxa ele inflação, 
ou de correcção. Isto é a maior 
perversão, isto não é financiar nada. 
E por essa Europa fora, inclusiva
mente em Portugal, já se têm feito 
estudos no sentido ele se fazer um 
financiamento racionalizado, basea-
do em critérios não só ele capitação, 
mas inclusivamente ele dados epide
miológicos, dados demográficos e 
por aí fora. O financiamento dum 
sistema não pode ser um financia
mento histórico, tem que ser baseado 
em critérios científicos entre os 
quais a capitação, os dados epide-
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miológicos, os dados demográficos 
do envelhecimento e por aí fora. 
O outro critério é uma estratégia. 
Quando olho para toda a legislação 
que foi publicada de há uns anos a 
esta parte, pergunto: nesta legislação 
qual é a estratégia seguida pelos 
sucessivos governos relativamente à 
saúde em Portugal? 
Estou a lembrar-me que 1989, 
quando foi publicado pela Sr." 
Thatcher o célebre "White paper 
working for patient", ele não tinha 
uma linha de estratégia. Durante 
dois anos este documento foi alvo de 
críticas na Inglaterra por parte ele 
administradores ele saúde, ele autori
dades ele saúde, ele epidemiologistas, 
ele investigadores e até que, em 
1991, o Secretário ele Estado, o Sr. 
Keneth Clark, leve ele publicar os 
célebres "Green Papers", em que 
finalmente era delineada uma estra
tégia, embora baseada no documento 
primitivo "Working for palients". O 
que é mais curioso é que nesta estra
tégia, foram retomadas as velhas 
metas da Saúde para todos até ao 
ano 2000, cio Bureau da Europa da 
OMS, ele 1984. Na Inglaterra, que 
tem um sistema ele Estado ele 
Serviço acional ele Saúde, uma das 
prin cipais falhas também era a 
ausência ele uma estratégia para a 
saúde da população. 
O governo de Sua Majestade viu-se 
na obrigação ele considerar aquele 
documento, que em 1984, que era 
um documento para os países sub
clesen volvi dos cio sul da Europa, 
como um bom cio ponto ele vista ele 
estratégica para se·r aplicado em 
Inglaterra. Portanto, para 1111111, 

novo 

quando se fala em financiamento, 
tem que se falar em duas coisas: ele 
financiamento e ele estratégia. O 
que eu não vejo em Portugal também 
é uma estratégia, e algumas que 
existem são estratégias ele planos 
verticais, digamos assim, contra a 
toxicodepenclênr.ia e contra a sida. 
Mas existem outros problemas ele 
saúde em que nós desconhecemos 
completamente a estratégia ou a 
estratégia é ele tal forma difusa que 
não se percebe. Penso que uma vez 
tendo uma estratégia é possível 
canalizar o financiamento para essas 
acções prioritárias e dessa maneira 
tornar mais eficiente o sistema. 

Dr. Albino Aroso 

Foram aqui levantadas questões 
muito importantes e começo pela 
justificação. Há ou não justificação 
para se mudar o sistema? Há, porque 
se mudaram as condições. O Serviço 
Nacional ele Saúde correspondeu a 
determinada época, num cletenni
naclo contexto e foi tardiamente 
implantada em Portugal, em relação 
aos restantes países ela Europa. Nós 
fomos talvez o último país cio Mundo 
civilizado a instituir o Serviço Nacio
nal ele Saúde e os parâmetros, a 
situação que havia modificaram-se e 
isso implica a reforma. A Inglaterra 
já mudou, o Canadá já mudou, os 
Países nórdicos já mudaram e nós 
vamos ser os últimos a mudar. 
Por outro lado, penso que não é pos
sível em Portugal ou qualquer outro 
país ela Europa um partido apresen
tar um plano ele saúde. Isso acabou, 

um pláno tem que ser um amplo 
consenso nacional e só quando a 
maior parte cios representantes cios 
cidadãos e os próprios cidadãos 
estiverem ele acordo é que se poderá 
avançar. Se não for assim é para 
falhar. Tem que haver um consenso 
entre as forças partidárias, tem que 
haver uma ampla audição para se 
conseguir um amplo consenso para 
que este programa seja estabelecido 
e fique quando os governos passarem 
e acabe efectivamente com a politi
zação e termos sobretudo técnicos 
qualificados à frente elas instituições 
e não amigos cios ministros. Foi 
principalmente essa a razão que me 
levou a abandonar o Governo. 
Agora gostaria ele chamar a atenção 
para duas coisas que foram aqui 
referidas. Penso que é muito impor
tante quando se fala na medicina 
privada e competitividade. Falou-se 
também elas baixas e ela passagem 
ele receitas. Eu não consegui levar 
ele vencida a proposta que lancei 
hipótese para que todos os médicos 
ele um determinado distrito pudes
sem passar receitas, pedir meios 
complementares ele diagnóstico e 
passar atestados, independente
mente ele pertencerem ou não ao 
Serviço Nacional ele Saúde. ão se 
avançou porque um inquérito 
mostrou que um terço dos doentes 
que iam ao Centro de Súcle só para 
trocar receitas. Era com isto que os 
médicos desse Centro, que deveriam 
estar ocupados com a promoção da 
saúde e na prevenção, perdiam o seu 
tempo. A passar receitas e meios 
complementares ele diagnóstico, por 
vezes cios consultórios deles próprios 
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ou cios amigos. Concordo inteira
mente que isso tem que acabar, mas 
gostaria de dizer, se por um lado nós 
temos ele ter estimulo e incentivo à 
p roclutiviclacle, não há dúvida 
nenhuma que o pagamento à peça é 
inflacionário de actos médicos. 
Temos que arranjar um consenso 
entre as coisas e temos que criar in
centivos. Incentivos que nem sempre 
são difíceis de ser adaptados à 
simples lei de mercado. Gostava de 
dizer que também quando falamos 
em competitividade devemos saber 
que estudos feitos em determinados 
países mostram quando que a compe
ti ti viclacle, ao contrário daquilo que 
deveria pensar, não baixa os custos. 
Por vezes os custos elevam-se porque 
as instituições, para se tornarem mais 
competitivas, adquirem equipa
mentos muito caros, muito sofisti
cados e automaticamente têm que 
aumentar os seus custos de saúde. 
Por outro lado, as listas de espera 
não são constituídas por ricos mas 
sim por pobres. A equidade de que 
falamos não existe e todos nós, que 
trabalhámos em serviços de urgência 
sabemos que se há um acidente de 
um automóvel que atropela um 
ciclista, e se o automobilista fica 
ferido, o automobilista passa à frente 
porque tem os amigos dentro cio 
hospital, tem médicos, tem enfer
meiros. O ciclista fica na sala de 
espera a gemer, não lemos dúvidas 
nenhumas que isto é uma realidade 
e meia culpa, porque eu também não 
sou médico. 
Em Portugal as listas de espera não 
obedecem a nenhum controlo nem 
são analisadas. Em Inglaterra, como 
sabem, determinados tipos de 
cirurgia chamada social - varizes, 
hérnias, etc - têm que entrar nos 
planos operatórios cios cirurgiões. 
Aqui não. A maior parte cios cirur
giões preocupam-se com coisas mais 
complicadas. 
A Noruega fez um ensaio partindo cio 
pressuposto que dispunha de mais 
dinheiro para que as listas de espera 
acabassem ou diminuíssem. Veri
ficou que elas não diminuíam. 
Quando os doentes tiveram a certeza 
de que o acesso era mais fácil, um 

indivíduo que tinha uma hérnia que 
não incomodava e soube que as 
listas de espera baixavam passou a ir 
à cirurgia. E isto com todas as outras 
coisas, que não i'esolveram a situa
ção. São aspectos que nós temos 
muitas vezes a içleia que siio facil
mente resolúveis porque não temos 
estudos cá que nos digam, mas as 
coisas não são tão fáceis como nós 
desejávamos. 

Padre Vítor Melícias 

Quanto à universalidade, aqui signi
fica sobretudo o direito que todos 
têm a ter saúde, não significa que 
seja o Estado a ter que tratar de 
todos. O Estado tem que garantir que 
nenhum fique sem saúde, portanto o 
sistema tem que ser montado de 
maneira a fazer aquilo que Bill 
Clinton disse no discurso de posse. 
A ideia é dar a oportunidade a cada 
um e responsabilidade a todos. Todo 
o cidadão tem que ter a oportuni
dade de ter saócle, a responsabili
dade é de todos. Tem que haver uma 
hierarquia e o sector social, designa
damente as mutualidades, as miseri
córdias e outras instituições, que
tiveram um papel importante, têm
que intervir nisto. Deu-se a recon
versão e é preciso fazer uma restitui
ção de cada sector às suas próprias
responsabilidades, inclusivamente
que os financiamentos sejam feitos
no sector privado com maior parti
cipação daqueles que podem. Uma
das injustiças que existe neste
momento em Portugal é entre uma
mutualidade e uma companhia de
seguros. Ou seja, entre o sector pri
vado e o sector social, para a mes
míssima coisa, tem-se isenções de
impostos diversas. Uma pessoa que
desconte para um fundo de pensões 
ou para uma companhia de seguros
mil contos pode descontar no IRS
até tanto, e se for a mesmíssima
coisa numa mutualidade desconta
muito menos. O sistema não é justo e
não fomenta o equilíbrio da conver
gência cios três sectores.

Dr. Albino Aroso 

Foi levantado durante o debate um 
problema dramático, o cios médicos 
de família e o tempo que perdem. 
Terá que haver uma modificação 
substancial, teremos de encerrar a 
maior parte cios chamados Centros 
de Atendimento Permanente, onde 
os clínicos gerais perdem 12 horas. 
Eu digo perdem porque não fazem 
aquilo que seria o atributo da sua 
profissão de médico de família. 
Creio que o caminho para melhorar a 
qualidade cios serviços médicos de 
família, sobretudo a sua maior 
capacidade de atendimento, passa 
pela criação de incentivos e não por 
castigos. Sempre fui apologista de 
que é criando incentivos e não 
castigando que conseguimos melho
rar a nossa situação. E os clínicos 
gerais precisam de incentivos, todos 
os médicos precisam de incentivos 
para melhorar a qualidade cios seus 
trabalhos. Mas em relação ao outro 
aspecto referido neste debate, o cio 1 
milhão de contos cio tabaco, aí fui 
vencido! Não era um milhão de 
contos, era sim 1 % cio imposto sobre 
o tabaco, o que representava 2
milhões e duzentos mil contos. E
tinha feito uma outra proposta que
viria também criar fontes de finan
ciamento, sobretudo para tratamento
das doenças hepáticas, que são,
como sabem, um grave problema no
nosso país. As garrafas que tivessem
produtos alcoólicos passariam a
pagar 1 % sobre o grau alcoólico. Isto
junto cio consumidor não represen
tava nada, pagar por uma garrafa de
cerveja mais 3$00. O vinho cio Porto
pagaria um pouco mais. E foi
exactamente o vinho cio Porto que
impediu que isto fosse por diante,
porque achavam que isto era uma
medida terrivelmente anti-produtora.
Era uma medida que eu penso que
tinha sido extremamente importante,
não representava nada, não era
incluído no orçamento da saúde, era
uma verba que o Ministro da Saúde
podia administrar livremente, como
pode administrar livremente 1 % cio
imposto sobre o tabaco, e para os
consumidores não representava nada.
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Gestão de Unidades de Saúde 

O 
sistema de Saúde deve orga
nizar-se no sentido de respon
der com eficiência às neces

sidades de saúde da população; 
A relação Médico/Doente deve estar 
protegida de interferências que pos
sam comprometer a autonomia técnica 
do Médico e a dignidade e a confiança 
do doente; 
A Administração de Saúde e a Gestão 
de Serviços de Saúde devem consi
derar-se processos distintos embora 
complementares; 
A Administração de Saúde deve orien
tar-se para a obtenção de resultados de 
saúde e não exclusiva ou predomi
nantemente financeiros; 
A regulação e controle do Sistema de 
Saúde pressupõe mecanismos de 
creditação técnica e avaliação de cui
dados de saúde, de provedoria e de 
auditoria financeira e administrativa; 
A finalidade das Unidades de Saúde 
(Hospitais e Centros de Saúde) é 
essencialmente assistencial, pelo que 
todas as estru turas e medidas de 
cáracter administrativo ou logístico 
devem estar subordinadas, como meios 
indispensáveis, à prossecução ade
quada e eficiente daquela finalidade. 

uãlquer que seJa o modelo e e gestão a 
<loptar, os objectivo;; éticos e técnicos 
o exercício proíis,c;ional da mr<lic-ina

têm que ser sah a 1ardados.
Daqui se depreende a necessidade e 
se garantir a existência nas Unidades 
de Saúde, de Direcções Médicas com 
autonomia técnica e cuja audição seja 
imperativa por parte dos órgãos de 
gestão. A nomeação da Administração 
das Unidades de Saúde eleve ser 
assegurada pelo poder, dentre os 
técnicos especializados. 
Considera-se que a função cio Minis
tério ela Saúde, no topo, deve ser 
exclusivamente de delinear e desen
volver as grandes linhas estratégicas 
de âmbito político com uma abordagem 
intersectorial nacional, interdependente 
com outros sistemas sociais (educação, 
obras públicas, economia, trabalho, 
segurança social, ainbiente, etc) 
Aconselha-se vivamente a implemen
tação cio Conselho Nacional ele Saúde 

HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE 

e a autonomia do Serviço Nacional de 
Saúde. 
A nível regional caberá às ARS's a 
conclução do planeamento estratégico 
da saúde ele uma região com afini
dades contextuais sócio-económicas e 
antropo-culturais próprias, garantir a 
equidade no acesso e utilização de 
cuidados ele saúde aos cidadãos e 
famílias residentes na sua região; pro
mover a utilização racional ele recursos 
financeiros públicos disponíveis para a 
saúde. Os indicadores ele eficiência 
das Administrações ele Saúde serão 
fundamentalmente indicadores ele 
resultados d� saúde e ele equidade. 
O regulamento elas Administrações 
Regionais ele Saúde vem explicitar 
claramente as características centra
lizadoras do novo Estatuto cio Serviço 
Nacional de Saúde, que se manifestam 
quer por uma excessiva intervenção cio 
Ministério, mormente na nomeação cios 
responsáveis das Administrações 
Regionais de Saúde, reforçando uma 
estrutura organizacional vertical de 
comando e controle de tipo burocrá
tico, quer por uma deslocação ele 
competências até agora ao nível dos 
distritos para o nível das regiões. Isto 
contraria a orientação que se vem 
defendendo neste documento. 
Vê-se que o quadro legislativo traçado 
no novo regulamento: 
- Fica muito aquém elas linhas que
aponta o preâmbulo em matéria de
descentralização administrativa; 
- Utiliza modelos ele programação
vertical e diminui a capacidade de
decisão a nível local, onde deveria
residir o cerne da verdadeira auto
regulação ele todo o sistema com vista 
à sua eficiência e garantia da quali
dade dos cuidados ele saúde; 
- Não assegura a eficiência na 
administração ela saúde, a qual visa 
fundamentalmente a obtenção ele
resultados ele saúde, o que implica a
presença ele capacidades e competên
cias técnicas inerentes às profissões
médicas e a outras profissões da área 
ela saúde, as quais elevem participar de 
modo destacado nos principais órgãos 
ele decisão.

Os médicos não pretendem o controle 
do poder político-administrativo, mas 
fazem questão e ponto de honra - daí a 
sua contestação desde a primeira hora 
ela legislação vigente - que o poder 
técnico seja da confiança dos médicos e 
restantes trabalhadores ela saúde. 
Defende-se este princípio não por 
interesse dos médicos mas pelos 
padrões de qualidade dos serviços que 
existem e funcionam para servir conve
nientemente os cidadãos. 
Daí que nos modelos ele selecção a 
acloptar para a escolha dos Directores 
ele Serviços, Directores de Centros ele 
Saúde, Directores ele Departamento e 
Direcções Clínicas hospitalares se eleva 
obedecer aos seguintes princípios: 
1. Directores Clínicos das Unidades de
Saúde (Hospitais e Centros de Saúde)
eleitos por todos os médicos de entre os
médicos com maior diferenciação técnica 
2. Directores de Serviço - nomeados
pelo Conselho de Administração sob
proposta do Director Clínico de entre os
Chefes de Serviço providos, podendo a
nomeação recair em Assistentes
graduados quando não e.ústirem Chefes
de Serviço ou quando o Director Clínico

o justificar:
3. Directores de Departamento -

nomeado pelo Conselho de A dmi
nistmção de entre Directores de Serviço
sob proposta do Director Clínico, e em 
regime de rotação.

É ele toda a conveniência e recomenda
se veementemente a participação cios 
utentes e autarquias locais em todas as 
estruturas previstas pela lei com um 
papel activo no controle cios actos ela 
administração, com paiticular incidência 
na valorização cios Conselhos Gerais 
cujo Presidente deverá ser eleito ele 
entre os seus membros. 
É evidente que seja qual for o tipo de 
organização de administração e ele 
gestão ele serviços ele saúde, a 
qualidade tem de ser preocupação 
dominante a par da eficiência, ela 
equidade, e ela economia. 
A qualidade deve portanto ser estimu
lada por todos os meios possíveis e 
continuadamente avaliada quanto aos 
resultados e quanto ao desempenho. 



Portar a 186/94

Titulação Unica 

U 
m dos pressupostos em que 
assenta a melhoria da forma
ção médica pós-graduada, 

bem como a qualificação profissional 
por ela conferida, é o sistema de 
avaliação contínua do aproveita
mento cios estágios que integram o 
programa do internato complementar 
correspondente a cada especialidade 
ou área profissional. 
Este sistema foi instituído pela 
Portaria nº 416-B/91, de 17 Maio, 
que, simultaneamente, e à luz 
daquela filosofia, aboliu o exame 
final do internato complementar 
médico, substituindo-o por uma 
avaliação curricular global, último 
passo do sistema de avaliação cio 
processo formativo introduzido pela 
portaria acima referida. 
Baseia-se neste modelo o Decreto
-Lei n.º 128/92, ele 4 de Julho, que 
instituiu o regime jurídico dos inter
natos médicos e em cujo artigo 20º 

se determina que a avaliação do 
aproveitamento nos internatos é con
tínua e global e incide sobre os 
níveis de desempenho e de conheci
mentos, determinando o seu n.º 2 que 
o sistema de avaliação é estabelecido 
no regulamento dos internatos. 
Sem prejuízo da qualidade decor

rente do sistema introduzido pela
legislação mencionada, pretende o
Ministério ela Saúde reforçar a quali
ficação da formação cios médicos,
conferindo à avaliação final cio inter
nato complementar melhores condi
ções ele idoneidade e isenção, que
possibilitarão, por sua vez, o
reconhecimento por parte da Ordem

dos Médicos da habilitação obtida. 
Pretende-se, assim, com a presente 
portaria, introduzir algumas altera
ções à Portaria n.0 416-B/91, de 17 
de Maio, que se reflectirão, quer na 
estrutura da ávaliação global, que 
consistirá, para além ela discussão 
curricular, em provas práticas e teó
ricas, quer na composição do órgão 
competente para avaliar, a qual será 
alargada a elementos indicados pela 
Ordem dos Médicos e estranhos à 
instituição onde se realizam as 
provas. 
Assim, nos termos do artigo 20º do 
Decreto-Lei n. º 128/92, ele 4 de 
Julho: 
Manda o Governo, pelo Ministro da 
Saúde, que os n.ºs 12, 13, 14, 15, 17 
e 20 do Regulamento do Internato 
Complementar - Sistema de Avalia
ção, aprovado pela Portaria n.º 416-
B/91, de 17 de Maio, passem a Ler a 
seguinte reclacção: 

12 - Avaliação final 

12.1 - No final cio internato, após 
conclusão do programa, haverá uma 
avaliação final que se destina a com
plementar a avaliação contínua, 
reflectinclo o resultado de todo o pro
cesso formativo e que avaliará a inte
gração de conhecimentos, aptidões e 
atitudes adquiridos pelo interno. 
12.2 - A avaliação final inclui a 
prestação de provas curr icular, 
prática e teórica. 
12.2.1 - A prova curricular destina
se a avaliar a Lrajectória profissional 
do interno ao longo cio processo 
formativo, consistindo na apreciação 

d e 3 1 d e Março 

e discussão do currículo em que 
serão considerados, entre outros, os 
seguintes elementos: 
a) Descrição e análise da evolução

da formação ao longo do inter
nato;

b) Descrição e análise do contributo
cio interno para os serviços e fun
cionamento dos mesmos;

c) Frequência e classificação ele
cursos cujo programa ele formação
seja ele interesse para a área pro
fissional e se enquadrem na fase
de formação em que foram efec
tuados;

cl) Publicação ou apresentação
pública de trabalhos;

e) Trabalhos escritos e ou comunica
dos feitos no âmbito dos serviços
e ou da área profissional;

f) Participação, dentro ela sua área
de especialização, na formação ele
outros profissionais.

12.2.2. - A prova prática destina-se 
a avaliar a capacidade do interno 
para resolver problemas e manejar 
situações da respectiva área profis
sional e revestirá a forma que se 
demonstre mais adequada a cada 
especialidade, podendo consistir, 
designadamente, na apreciação e 
discussão de casos clínicos, ou na 
execução de técnicas e de proce
dimentos. 
12.2.3 - A prova teórica destina-se a 
avaliar a integração e o nível de 
conhecimentos do interno, reves
tindo-se da forma que se demonstre 
mais adequada a cada especialidade. 
12.2.4 - O regulamento das provas 
ele cada área profissional é aprovado 
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por despacho do Ministro da Saúde, 
sob proposta do Conselho Nacional 
cios Internatos Médicos e ouvida a 
Ordem cios Médicos. 
12.3 - As provas curricular, prática e 
teórica são eliminatórias pela ordem 
referida e classificadas de O a 20 
valores. 
12.3.1 - As provas assumem carácter 
público, devendo o júri elaborar acta 
da qual conste a classificação atri
buída e a sua fundamentação. 
12.3.2. - A classificação final cio 
internato ficará também lavrada em 
acta, resultado da aplicação, pelo 
júri, da fórmula correspondente. 
12.3.3 - A classificação final cio 
internato é afixada em local público 
cio respectivo serviço, assim como a 
classificação em cada uma das 
provas, dispondo os candidatos de 
10 dias após a aJixação para rec01Ter 
da decisão cio júri para o Ministro da 
Saúde. 

13 - Classificação fmal 
13. 1 - A classificação final cio
internato, expressa na escala de O a
20 valores, obtém-se pela aplicação
da seguinte fórmula:

CF = MAF + CAF
2 

em que: 
CF - classificação cio internato; 
MAF - média ponderada das 

classificações obtidas nas 
áreas de formação; 

CAF - classificação obtida na 
avaliação final. 

13.1.1 - A classificação obtida na 
avaliação final (CAF) obtém-se 
efectuanclo a média aritmética da 
classificação obtida em cada uma 
das provas da avaliação final que, 
por sua vez, resulta da média ele 
classificações atribuídas por cada 
elemento cio júri. 
13.1.2 - A média ponderada das 
classificações nas áreas ele formação 
(MAF) é obtida pela aplicação dos· 
factores fixados no programa cio 
internato. 

14 - Competência para avaliar 
14.1 - As avaliações cio desempenho 
compelem: 
a) No internato hospitalar, ao clirec

lor ou responsável pelo serviço

onde se realizem os estágios e ao 
orientador de formação, mediante 
proposta deste; 

b) Nos internatos ele clínica geral e
de saúde pública, aos orienta
dores de formação.

14.2 - As avaliações de conheci
mentos competem: 
a) No internato hospitalar, ao clirec

tor ou responsável pelo serviço e
aos orientadores ele formação;

b) Nos internatos ele clínica geral e
ele saúde pública, aos respectivos
coordenadores ele zona, com a
participação julgada necessária,
na elaboração e execução dos
métodos de avaliação, ele orien
tadores ele formação.

14.3 - É ela responsabilidade cio 
clirector ou responsável pelo serviço, 
ou dos orientadores ele formação nos 
internatos ele clínica geral e de 
saúde pública, comunicar aos clirec
tores cios interna tos ou coorclenaclo
re s da zona, conforme o ramo ele 
internato, as classificações atribuí
cl as nas avaliações efectuaclas 
durante o internato. 
14.4 - A avaliação final é feita, em 
cada instituição ou serviço ele saúde, 
por um júri constituído por cinco 
elementos inscritos no colégio da 
respectiva especialidade, pertencen
tes a quadros ou mapas ele institui
ções ou serviços cio Ministério ela 
Saúde, a nomear pelo Ministro ela 
Saúde. 
14.4.1 - O presidente e um segundo 
elemento cio júri são designados pelo 
Ministro da Saúde, sendo o presi
dente o clireclor ou responsável pelo 
serviço, ou o coordenador cio inter
nato ou seu delegado, no caso cios 
internatos de clínica geral e de 
saúde pública; o segundo elemento 
será o orientador ele formação cio 
interno. 
14.4.2 - Os restantes três elementos 
cio júri serão indicados pela Ordem 
cios Médicos, devendo a designação 
incidir em elementos estranhos à 
instituição a que o candidato per
tence e, sempre que possível, em 
médicos envolvidos activamente no 
processo ele formação. 

15 - Ap1·oveitamento 

15.1 - É aprovado em estágio ou área 
ele formação, conforme os momentos 

e tipo ele avaliação a que houver 
lugar, ele acordo com o programa, o 
interno que em cada avaliação for 
c lassificado com nota igual ou 
superior a 10 valores. 
15.1.1 - É aprovado na avaliação 
final o interno que em cada uma elas 
três provas seja classificado com 
nota igual ou superior a 10 valores. 
15.2 - considera-se apto a passar a 
outro estágio ou área ele formação o 
interno que nas avaliações ficar 
aprovado. 
15.3 - A aprovação final no internato 
será comprovada por diploma, a 
emitir pela comissão regional da 
respectiva zona e a homologar pelo 
clirector-geral cio Departamento ele 
Recursos Humanos. 

17 - Falta de aproveitamento 

e 1·epetições 

17.1 - o caso ele falta ele aproveita
mento em quaisquer elas avalições 
em estágios ou áreas de formação, o 
período avaliado deven1 ser repetido 
ou compensado pelo tempo conside
rado necessário, com o limite da sua 
duração fixado no progra1i1a. 
17.2 - O tempo de compensação ou 
ele repetição será fixado pela 
comissão regional, mediante propos
ta ela direcção cio internato ou cio 
coordenador de zona, conforma o 
ramo de internato, e ouvidos os 
orientadores de formação. 
17.3 - Em caso ele falta ele aprovei
tamento na avaliação final, o júri, 
através do orientador ele formação, 
proporá um programa ele formação 
tendente a corrigir as deficiências 
formativas encontradas, que durará 
até à data da época seguinte, normal 
ou especial, de avaliação final, data 
em que o candidato se deverá apre
sentar novamente a avaliação final. 

20 - Aplicação da avaliação final. 

20.1 - A classificação final do 
internato será atribuída mediante a 
fórmula prevista no n.º 13 aos 
internos que obtiveram aproveita
mento na avaliação final a partir ela 
época de Janeiro ele 1995. 

Ministério da Saúde. 

Assinada em 4 de Março de 1994. 
O Ministro da Saúde 



Normas de Admissão por Consenso em 

Cirurgia Maxilo-Facial 
1. Chefes de Serviço, Assistentes

Graduados e Assistentes Hospi
talares dos Serviços de carreira
Hospitalar de Cirurgia Maxilo
Facial.

2. Internos Graduados em Assisten
tes Hospitalares de Cirurgia
Maxilo-Facial mediante aprecia
ção curricular.

3. Médicos especialistas providos
dos Serviços de Estomatologia e
Cirurgia Maxilo-Facial criados

pelo Ministério da Saúde e publi
cados no Diário da República de 
16.05.91, 1 ª série B. Portaria 
413/91, mediante apreciação cur
ricular. 

4. Médicos Especialistas de
Cirurgia, Otorrinolaringologia,
Cirurgia Plástica, Oftalmologia e
Cirurgia da Cabeça e do Pescoço,
com a frequência de um Serviço
Idóneo de Estomatologia e de
pelo menos 2.000 horas (ou a

Oncologia Médica 
1. Chefes de Serviço, Consultores e

Assistentes de Carreira Médica
Hospitalar de Hematologia Clíni
ca ou Medicina Interna, com
dedicação exclusiva há mais de 3
anos, ao tratamento de tumores
sólidos e homeopatias malignas,
em centros considerados idóneos.*

2. Médicos que tendo feito total ou
parcialmente a sua formação
oncológica noutros países, aí
tenham obtido habilitação
equiparável.
Nos "curricula" deverão ser

indicadas as características dos 
Serviços em recursos humanos, 
materiais (nomeadamente facili
dades laboratoriais e outras), e, 
ainda, o volume aproximado de 
Patologia Oncológica, anualmente 
observada. 
*Considera-se, para este efeito,
Serviço Idóneo de Oncologia
Médica, aquele que esteja inse
rido nos Institutos de Oncologia,
Hospitais Universitários, Hospi
tais Centrais e Outros, desde que
disponham de Núcleos de Onco-

N eurorradiologia 
Para tal admissão será necessário a 
cada médico que considere preen
cher as condições, fazer entrega na 
Secção Regional respectiva dos 
seguintes documentos: 

1. Requerimenlo de admissão diri
gido ao Conselho Nacional Exe
cutivo da Ordem dos Médicos;

2. Documento comprovativo de ins-

crição na Ordem dos Médicos e 
como se encontra em pleno gozo 
dos seus direitos estatutários; 

3. Curriculum Vitae em que conste:
data de nascimento, ano de licen
ciatura, ano de conclusão da
especialidade, Serviços e Unida
des de Saúde responsáveis pela
formação, local actual de traba
lho, concursos e outros elementos 

licenciatura de uma Escola Supe
rior de Medicina Dentária) e a 
frequência de um serviço de Car
reira Hospitalar de Cirurgia Maxilo
F acial de pelo menos 36 meses,
mediante apreciação curricular. 

5. Médicos Especialistas de
Estomatologia com frequência de
um serviço de Carreira Hospitalar 
de Cirurgia Maxilo- Facial de
pelo menos 36 meses, mediante
apreciação curricular.

logia com capacidade de: 
- Internamento
- Consulta Externa de Oncologia

Médica
- Hospital de Dia para Tratamento

Citostático Ambulatório
- Serviços de Apoio Laboratorial
- Pessoal Médico Especializado
- Pessoal de Enfermagem com

treino de Preparação e Adminis
tração de Citostáticos

- Movimento anual de doentes não
inferior a 150 novos casos oncoló
gicos por ano 

biográficos considerados impor
tantes pelo candidato até ao 
máximo de três páginas; 

4. Certificado de obtenção do grau
de Assistente Hospitalar das
Carreiras Médicas, ou certificado
de admissão na Competência de
Neurorradiologia passado pelo
Ordem dos Médicos.



Hemodiálise de Evora 
Nota de Imprensa 

O CO'.\ ELHO DI CIPLl'.\AR DA 
ORDEM DOS �IÉDICOS avaliou 
os faetos oeorridos em É, ora e 
de que re;;ultou a intoxieação de 
doente� h<'modialisados. 
�a sNfU�neia dessa análise
foram proferidos dt>spa<'hos de 
acu;;ação eontra quatro m{-dicos.

Colégios de Especialidade 

NO DIA 9 DE ABRIL O CONSELHO 
NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM 
DOS MÉDICOS reuniu com as 
direcções eleitas dos Colégios de 
Especialidade da Ordem dos 
Médicos. 
O Dr. Santana Maia, que presidi� à 

�os termos do Regulamento
Disciplinar os arguidos dispõt>m
de quinze dias para apresrn
tarem as suas defe as.
Foi decidido que o procrl'so se 
mantenha em segredo dr justiça
até à sua conclusão.

21 \BRll. 1994 

reumao, saudou todos os Colegas 
eleitos, salientando o papel funda
mental que t>s novos Colégios têm, 
com particular realce na definição 
de critérios de qualidade e de ido
neidade ele serviços e na formação 
dos jovens médicos. 

Comité Permanente 

O COMITÉ PER MANENTE DOS 
MÉDICOS DA COM IDADE EURO
PEIA teve mais um encontro, desta 
vez na Curia, nos dias 14, 15 e 16 de 
Abril. 
O F-nr.ontro decorreu em subcomis
sões nos dois primeiros dias e termi
nou, no sábado, com a sessão plená
ria das delegações cios vários países. 
Esta reunião cio Comité Permanente 
teve um ponto alto traduzido na  
admissão ele quatro novos países: a 
Suécia, a oruega, a Finlândia e a 
Áustria. 
Esta cerimónia decorreu no Buçaco 
e teve a presença ele Sª Exª o Presi
dente ela República, Dr .  M ário 
Soares, que saudou os novos países e 
prestou homenagem aos médicos 
europeus, salientando a sua quali
dade, dedicação e empenho. 
Na próxima Revista ela Ordem dos 
Médicos desenvolveremos o conteú
do ela reunião, particularmente os 
documentos aprovados. 
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NOTÍCIAS DAS DISTRITAIS 
NOVO PATRIMÓNIO 

.. A CASA DE TODOS OS MÉDICOS EM AVEIRO" 

F 
oi inaugurado no dia 26 de 
Março de 1994 em Aveiro, 
mais um local de convergên

cia de todos os médicos: "A Casa do 
Médico em Aveiro". 
Trata-se de uma ampla casa que 
acolhe os órgãos Distritais da Ordem 
dos Médicos, e todos os Médicos e 
Organizações Médicas do Distrito 
que queiram compartilhar aquele 
espaço. 
Na inauguração, presidida pelo 
Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Santana Maia, estiveram presen
tes numerosos Colegas e convidados, 
nomeadamente: 
Governador Civil de Aveiro; Repre
sentante do Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro; Representan
tes da Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos; Coordenador 
sub-Regional de Saúde de Aveiro; 
Reitor da Universidade de Aveiro; 

Directores dos Hospitais e Centros 
de Saúde do Distrito Médico de 
Aveiro; Representantes de outras 
organizações médicas; Presidentes 
das Câmaras Municipais do Distrito 
Médico de Aveiro. 
Na sessão inaugural usou da palavra 
o Presidente do Conselho Distrital
de Aveiro da Ordem dos Médicqs,
Dr. Agostinho Lobo, que referiu a
ideia da criação daquele local, como
referência e encontro de todos os
médicos do Distrito, onde haverá
espaço para convívio e lazer, para
actividades culturais e científicas. 
Mencionou o apoio da Secção Regio
nal do Centr9 da Ordem dos Médicos 
e também, do Governo Civil e Câma
ra Municipal de Aveiro e terminou
com um incentivo aos Colegas do
-Distrito, para a dinamização daquele
espaço.
Seguidamente usou da palavra o Dr.

Reis Marques, em representação do 
Conselho Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos que referiu, 
nomeadamente, a nova fi losofia 
daquele órgão, de descentralização e 
valorização dos Órgãos Distritais da 
Ordem dos Médicos. 
Por fim usou da palavra o Bastonário 
da Ordem dos Médicos, Dr. Santana 
Maia que se congratulou com mais 
esta iniciativa, a juntar a outras 
idênticas de criação de espaços 
próprios, onde os médicos se possam 
encontrar e discutir os seus proble
mas. Referiu-se seguidamente a 
alguma legislação que deverá ser 
modificada ou implementada, no
meadamente a Lei de Gestão Hospi
talar e o Estatuto. 
Alusiva a este acto, foi cunhada uma 
medalha e decorreu uma exposição 
de pintura do artista Michael 
Barrett. 

SE CÇÃO REGION A L  DO NORTE

CICLO DE DEBATES E CONFERÊNCIAS 

Reforma do Ensino Médico 
SALÃO NOBRE DA CASA DO MÉDICO 

26 DE MAIO, 21.30 

MODERA DOR 
Prof. Doutor José Manuel Calheiros 

Vice-Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

PALESTRANTES 
Prof. Doutor M. Sobrinho Simões 

Faculdade de Medicina do Porto 

Prof. Doutor Nuno Grande 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

Prof. Doutor A. Sousa Pinto 

Faculdade de Medicina do Porto 

Prof. Dr. Serafim Guimarães 

ICBAS/HGSA 

IQ 



Opinião 

ASSOCIAÇÃO DA MEDICINA PRIVADA-AMP 

A situação actual 

uando o Serviço Nacional de 
Saúde tem por pagar aos 
Analistas oito meses; aos 

logistas nove meses; aos 
Fisiatras, Cardiologistas e outras 
especialidades convencionadas treze 
meses. 
Quando paga por tabelas completa
mente desactualizaclas e que são 
cerca de um terço do valor real de há 
dez anos e cerca de metade do preço 
de custo dos mesmos exames nos 
hospitais públicos valor pelo qual 
estes facturam aos subsistemas. 
Quando o Estado não paga quaisquer 
juros mas cobra pesados juros e 
multas aos que por falta de liquidez 
decorrente de esse mesmo Estado 
não lhes pagar, têm dívidas à Segu
rança Social ou de IRS ou IRC 

1 Dr. António Alvim 

É consensual e urgente encontrar uma nova forma de financiamento para a Saúde 
que não poderá esperar por 1996 sob pena de entretanto se assistir a uma rotura 
que se traduzirá em consequências reais para os doentes. 

caro de que os Hospitais Privados 
cobram por quarto particular. 
Quando se fala ele entregar Hospitais 
Públicos à gestão privada mas não 
vê de onde virá o dinheiro para 
pagar o atendimento dos doentes do 
S.N.S.(90%). 
Quando as dívidas acumuladas cio 
S.N .S atingem 25% cio seu orça
mento, é consensual e urgente en
contrar uma nova forma de finan
ciamento para a Saúde que não
poderá esperar por 1996 sob pena ele 
entretanto se assistir a uma rotura
que se traduzirá em consequências
reais para os doentes.
Quando a frustração sócio profis
sional, decorrente da proletariazação
ela Classe Médica e do síndrome de 
funcionário público para toda a vicia, 

estudo que indicava que para o 
doente o único factor positivo do 
S.N .S era a sua gratuíticlacle (quan
do, aliás, o preço era o único factor
negativo apontado à Medicina Priva
da), quando o recurso· à Medicina

0, Privada é inutilizado pela falta de
··acesso às comparticipações nos

medicamentos e exames complemen
tares de diagnóstico, é a própria con
cepção do Sistema de Saúde que
importa também rever.
Pagamento clirecto pelo cidadão no
S.N.S.?
Se é pacífico que os únicos finan
ciadores possíveis são os cidadãos já
me parece muito discutível a forma
como se pretende efectuar e aquilo
que se pretende dar em troca.

É a própria concepção do Sistema de Saúde que importa também rever. 
Pagamento directo pelo cidadão no S.N.S.? 

De facto, esquecido que está o
Seguro Alternativo uma vez que as
Companhias de Seguros não pude
ram dar resposta por razões na altura
apontadas em artigo publicado no
Público, a proposta que tem estado
na mesa para discussão, para além
da coragem e inestimável mérito de
pôr o dedo na ferida e lançar a dis
cussão pública, (e não sería essa a
ideia?) resume-se aos Portugueses
passarem a pagar directamente urna
percentagem elevada sempre que
recorrerem ao actual S.N.S.

(chegando-se à situação caricata ele, 
por exemplo, Sociedades de Cardio
logia ferem de pagar IRC sobre o 
total de facturação ele 1993 quando 
ainda apenas receberam dois meses 
desse ano). 
Quando muitos Hospitais têm para 
1994 dotações orçamentais que 
apenas chegarão para pagar ordena
dos e o custo ele uma diária numa 
cama de enfermaria é muito mais 

alastra entre os médicos. 
Quando sobre a ineficiência prática 
do Sistema ouvem diariamente os 
médicos aos seu doentes e recebem 
cartas os clirectores dos órgãos de 
informação. Quando no programa da 
SIC do Dr. Sousa Tavares 85% cios 
Portugueses que responderam reve
laram ter medo ele recorrer aos Hos
pitais. públicos e a revista da Deco 
de Setembro de 1993 publicou um 

Ora não acredito que seja política e
socialmente viável a sua implemen
tação por:



Introduzir uma insegurança total 
na classe média sem hábitos de 
aforro para a saúde (de repente os 
cidadãos podem ver-se confron
tados com contas superiores a mil 
contos). 
Atingir o cidadão quando está 
doente, e por isso mais débil eco
nomicamente, criando uma sobre
carga emocional. 
Criar uma desigualdade no acesso 
aos cuidados de saúde passando a 
haver cidadãos de primeira, de 
segunda e de terceira. 
Constituir de facto uma dupla tri
butação. 
Levar à publicitação do nível de 
rendimentos de cada um. 
Sobrecarregar os trabalhadores 
por conta de outrém. 
Ser ineficaz pois não será possível 
instituir mecanismos de cobrança 
eficientes. 
Não se destinar a qualquer 
melhoría dos cuidados prestados 
aos cidadãos mas apenas a tapar 
buracos orçamentais. 
Ser inconstitucional, não pelo facto 
em si mas porque numa lei com as 
características apontadas nos 
parágrafos anteriores, qualquer 
leve traço de inconstitucionalidade 
será suficiente para travar a sua 
aplicabilidade por anos. 

Ora se o problema do financiamento 
precisa de ser urgentemente resol
vido ele só o poderá ser num con
texto de melhoría das expectativas 
do cidadão perante o Sistema de 
Saúde e num quadro de estabilidade 
e segurança. 
É assim fundamental falar de uma 
Nova Prática de Política de Saúde. 
Falar de como se consegue satisfazer 
o legítimo direito de acesso dos
cidadãos a bons e eficientes cuidados 
de saúde que considerem o doente
como a razão de ser da sua existência. 
Isto significa falar de Liberdade de 
Escolha do Médico ou Instituição,
falar de igualdade no acesso, falar de
concorrência, falar de estímulo aos
agentes de saúde, falar de financia
mento através da remuneração dos
serviços que se prestam, falar de
esquemas mutualistas, falar de soli
dariedade social, falar de raciona
lidade económica.
Saúde e financiamento,uma proposta

de solução. 
Um SAMS para todos. 
Crendo que a solução deverá ser 
construida num ambiente de 
consenso entre os Agentes Políticos, 
Agentes de Saúde, Forças Sociais e 
sobretudo os Cidadãos, a A. M.P. 
elaborou o documento que hoje, 

7. No Fundo haverá um Orgão onde 
se encontrem representados os
Prestadores, os Cidadãos e o
Estado e que será sede de nego
ciação permanente e que definirá
o valor das tabelas e dos prémios.

Neste cenário será por exemplo 
possível que 35% dos Portugueses 

Saúde e financiamento,uma proposta de solução. 
Um SAMS para todos. 

quando parece que se quer deixar o 
assunto para a próxima legislatura, 
ou seja adiar pelo menos por mais 
três anos a questão do Sistema de 
Saúde e seu Financiamento, põe à 
disposição da Comunicação Social. 
Resumidamente a nossa proposta 
sob o lema LIBERDADE DE 
ESCOLHA, IGUALDADE NO 
ACESSO, �OLIDARIEDADE NO 
FINANCIAMENTO assenta nos 
seguintes pontos: 
1. Constituição de um Fundo Mutua

lista de Saúde.
2. O Fundo cobrirá todas as desa

pesas efectuadas com a Saúde
(ressalvando-se a existência de
taxas moderadoras) por uma
tabela única e comum ao sector
público e ao privado que com ele

. . 

queira convenc10nar.
3. O doente escolherá livremente o

médico ou instituição pública ou
privada. Se escolher um privado
não convencionado será reembol
sado pelo fundo no valor da
tabela. Os medicamentos e
exames complementares serão
comparticipados de igual forma
em todos os casos.

4. O prémio que caberá a cada um 
não será em função do risco indi
vidual mas será achado dividindo
o total do Orçamento estimado
necessário (mil milhões de
contos) pelo número de Portu
gueses (dez milhões).

5. O Financiamento dos serviços de
Saúde públicos será feito através
do pagamento directo pelo Fundo,
por cada Serviço que prestem. 

6. O Estado usará os 600 milhões de 
contos que deixa de gastar no
S.N.S. para se substituir no paga
mento, no todo ou em parte, aos
que sendo mais débeis económi
camente o solicitem.

não paguem nada, 20% paguem 
menos de 2.5 contos por mês, 15% 
paguem menos de 4.5 contos por 
mês, 15% paguem mepos de 6.5 
contos por mês e 15% menos de 8.5 
contos por mês. 
De realçar que embora o Estado 
comparticipe de formas diferentes, o 
prestador receberá o mesmo inde
pendentemente da categoria sócio
económica do cidadão, não havendo 
lugar para a divisão entre doentes de 
primeira e de segunda. 
A candidatura ao subsídio será por 
iniciativa do c idadão sendo de 
esperar que muitos que embora 
tendo IRSs baixos tenham rendi
mentos reais razoáveis a ele não se 
candidatem, preferindo pagar pelo 
escalão máximo (menos de 8.5 
contos por mês). 
Sendo o financiamento dos Presta
dores de Cuidados de Saúde 
públicos ou privados em função de 
cada serviço prestado e havendo 
liberdade de escolha e concorrência 
efectiva, o doente tornar-se-à no 
centro da actividade e passará de 
facto a ser visto na perspectiva de 
Cliente. Resultará também uma 
remuneração diferenciada para os 
Agentes de Saúde. O Director vol
tará a ser o elemento fundamental de 

\ qualquer Instituição.
, O preço a pagar (como vimos muito 

acessível) será largamente compen
sado pela liberdade de escolha, pela 
melhoria do atendimento, pelo fim 
das bichas e listas de espera, pelo 
acesso aos medicamentos e exames 
complementares, pela segurança de 
saber que todas as situações estarão 
sempre cobertas. 
Finalmente aproveitamos para anun
ciar a realização, no fim de Maio 
deste ano, do Primeiro Congresso da 
Medicina Privada. 
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Hospital do SAMS 
Uma iniciativa inédita em Portugal 

N 
o passado mês de Março foi
apresentado à comunicação
social um novo projecto no

campo dos serviços de saúde em 
Portugal; O Hospital do SAMS, 
situado nos Olivais, em Lisboa, 
constitui uma iniciativa a destacar 
não só pelo tipo de investimento, 
sem qualquer participação estatal, 
como pela sua forma de funciona
mento em articulação directa com 
os diferentes serviços de ambu
latório. 
Com um orçamento de cerca de 4 
milhões de contos foi constmído este 
Hospital destinado principalmente 
ao atendimento de doentes bene
ficiários dos Serviços Médico-Sociais 
do Sindicato dos Bancários do Sul e 
Ilhas, podendo também a ele recor
rer outros utentes no caso de Servi
ços onde a oferta seja superior à 
procura. 
Na sua concepção foi definido um 
novo conceito de integração dos cui
dados de saúde sendo, assim, o Hos
pital não uma centralização de Ser
viços mas um complemento à rede de 
Serviços de ambulatório já implanta
dos. Este sistema coordenado de 
cuidados de saúde baseia-se no pres
suposto de que é o médico no ambula
tório que orienta o doente para o hos
pital nos casos em que seja necessário 
o internamento ou a prática de actos 
médicos que envolvam riscos para o
doente, de forma a que a sua perma
nência no Hospital seja a mínima
indispensável para os cuidados que só
aí possam ser praticados. 
Situado numa z·ona excêntrica à
cidade com fáceis acessos, o Hos
pital dos SAMS foi construído com
base num projecto arquitectónico
cuidado, dispondo de Departamentos
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de Medicina e de Cirurgia engloban
do, esta última, múltiplas valências 
de forma a poderem ser praticadas 
todas as Especialidades Cirúrgicas, 
departamento de Anestesiologia e 
Reanimação, Departamento de Obs
tetrícia e Ginecologia, Departamento 
de Neonatalogia, Departamento de 
lmagiologia, Departamento de 
Hemoterapia o qual engloba áreas de 
Patologia Clínica e de Anatomia 
Patológica, sendo ainda de destacar 

a existência de uma Unidade de 
Diálise e outra de Oncologia. 
A informatização do Hospital está 
contida num projecto global de 
informatização integral dos Serviços 
em articulação com o ambulatório. 
Este projecto constitui uma inicia
tiva a destacar no campo da saúde 
privada em Portugal no momento em 
que grande discussão se tem gerado 
em torno do financiamento e da 
gestão dos Serviços de Saúde. 



-

-

Opinião 

Dinossauro Corporativo 
vende saúde 
nas farmácias 

V 
inle anos depois do 25 de 
Abril, há redutos do corpora
tivismo mais retrógrado que 

se mantêm incólumes. E o mais 
espantoso é que ninguém parece 
preocupar-se com isso, como se esti
véssemos perante a coisa mais 
natural do mundo. 
Um dos arcaísmos corporativos mais 
espantosos e escandalosos é o que é 
gerido pela Associação Nacional de 
Farmácias. Em Portugal, em véspe
ras do século XXI, continua de 
pedra e cal o princípio de que só um 
licenciado em farmácia pode ser 
proprietário de uma fa1mácia!. .. 
É conhecida a argumentação dos 
defensores cio indefensável. De 
facto, ninguém ele bom senso preten
derá que o comércio de produtos 
farmacêuticos não eleva obedecer a 
regras estritas de defesa desse bem 
inestimável que é a saúde pública. 
Porém, a defesa do princípio assegu
ra-se com a obrigação ele cada far
mácia ter um clirector-técnico licen
ciado em farmácia. O que é neces
sário é assegurar que a direcção 
técnica da farmácia está em boas 
mãos. Já não lem sentido exigir habi
litações académicas especiais para a 
detenção de quotas da sociedade 
proprielé'íria ele uma farmácia. Aliás, 
de oulra forma, leria ele se exigir que 
as farmácias fossem, sempre e só, 
empresas em nome individual. 

Olhando para. a realidade, podemos 
verificar que qualquer cidadão, 
desde que tenha os capitais neces
sários, pode ser proprietário de um 
hospital. Mas esse mesmo cidadão 
não pode ser dono de uma farmácia, 
porquê? 
Logicamente, no hospital, exige-se 
que o clirector clínico seja médico e 
que disponha de outros médicos. 
Mas ninguém exige que os sócios ou 
accionistas ela empresa proprietária 
sejam clínicos. Nem sequer se exige 
que os administradores ou gestores 
sejam médicos. 
O Governo até tem defendido que a 
capacidade de gestão é o mais 
importante. Mas, espantosamente, é 
o mesmo Governo que, nos seus
hospitais, coloca gestores não médi
cos que vem dando cobertura às
posições corporativas da Associação 
Nacional ele Farmácias.
Esta, aliás, nem defende todos os
farmacêuticos. A inda se podia
perceber que fizesse a defesa cio
princípio de cada licenciado em
farmácia só pode ser director de uma 
farmácia e nela tivesse de perma
necer ao longo de todo o horário. Os
clientes teriam mais confiança e os
licenciados em farmácia teriam mais
empregos. Mas defender que, para se 
ser digno de deter a propriedade de
uma farmácia tem ele se possuir um 
canudo, essa não lembra nem ao
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diabo ... a não ser que o diabo fosse 
presidente ela associação das 
farmácias do seu reino. 
Não deixa de ser interessante veri
ficar que os defensores mais radicais 
do liberal ismo económico man
tenham, perante esta si tu ação, um 
silêncio total. Já quanto ao Governo, 
esse não guarda silêncio - afirma-se 
cúmplice activo. Ainda há poucos 
dias agiu pressurosamente, fechando 
os serviços farmacêuticos cio SAMS 
dos Bancários cio Sul. 
Há quem diga que os favores do 
Governo constituem o preço político 
de contrapartida pelos atrasos na 
liquidação das dívidas às farmácias. 
Não acredito em tal versão. Mas 
devo confessar que não consigo 
descortinar outra, salvo razões que a 
razão desconhece. 
O actual ministro da Saúde tem 
demonstrado ser um homem aberto, 
de ideias desempoeiradas e intelec
tualmente honesto. Espero, por isso, 
que saiba, sem demoras, pôr no são 
também esta problemática das con
dições de acesso à propriedade das 
farmácias. 
Veremos se este dinossauro do corpo
rali vismo é encaminhado para os 
museus, onde já devia estar há muito, 
ou se, pelo contrário, o Governo con
tinuará a curvar-se respeitosamente 
perante os detentores de um privilégio 
injustificado e injustificável. 
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Candidatos
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V 
amos, segundo parece e 
felizmente, passar por uma 
época fértil em concursos da 

carreira médica. Os quadros do pes
soal médico, tal como os de enfer
magem e os paramédicos estão 
desactualizadíssimos e, após aquela 
ilegal colocação por deslocamento -
lembremo-nos que esses "deslo
cados" ainda aguardam lugar nos 
quadros hospitais para onde se 
deslocaram - finalmente a nova 
equipa Ministerial vem anunciar 
uma actualização dos quadros. 
Parece-nos que não vai ser modifica
da a portaria dos concursos - 413/91 
- que, quando foi publicada rezava,
entre outras coisas no seu preâmbu
lo, que esse diploma se destinaria a
corrigir "os manifestos desajusta
mentos que os actuais quadros de
pessoal comportam". Nesse docu
mento, surgem os novos quadros do
pessoal médico dos Hospitais do
Continente Português; quatro meses
depois, em Agosto de 91, o Ministério 
publicava o regulamento dos con
cursos de provimento dos lugares de
Assistente Hospitalar, tendo anterior
mente, em Fevereiro, publicado já o
de habilitação ao grau de consultor e
de provimento para Chefe de Serviço. 
Ficaram, portanto, a partir de Agosto 
do ano de 1991, as Administrações,
na posse de instrumentos legais que 
lhes dá possibilidade de preencher
as vagas dos seus quadros médicos
assim como as normas que as tornam
soberanas na decisão da escolha
desses Médicos. Estas normas dão
toda a margem de manobra à Direc
ção de Serviço, quer criando
"perfis", quer utilizando critérios
valorativos (na maior parte subjec
ti vos) e, portanto, adaptáveis às
pretensões do Serviço.
Fica assim o Director de Serviço, ·
que é uma figura nomeada pelo
Director Clínico, que por sua vez foi
nomeado pela Administração e esta
escolhida pelo Sr. Ministro, com o

poder de, juntamente com um outro 
elemento do júri, normalmente seu 
subordinado, e com um represen
tante do órgão máximo da gestão -
quase sempre o Director Clínico ou 
um seu Adjunto - fica o .Director, 
dizia eu, com a faca e o queijo na 
mão para escolher quem bem lhe 
apetecer. 
Anteriormente já era um pouco 
assim, mas as regras obrigavam a 
que, no provimento, viessem sempre 
elementos do Júri estranhos à insti
tuição assim como à realização de 
provas públic�s, o que expunha o 
Director de Serviço a situações 
embaraçosas quando pretendia 
decidir ao arrepio da objectividade 
das provas. E por isso, decidiu-se 
"dar o nome aos bois" e a i nsti
tuição, a partir de 1991, tem poderes 
praticamente absolutos, para admitir 
e fazer progredir quem bem entende. 
E, na minha opinião, isto é coerente 
com a lógica empresarial da actual 
política do Ministério: ele escolhe os 
seus "patrões", estes os seus "encar
regados" e estes, por sua vez, os seus 
"empregados", tudo isto para que a 
equipa funcione como ele quer. Na 
lei anterior privilegiavam-se mais 
(na teoria) as qualidades profis
sionais dos candidatos, na lei actual 
privilegiam-se mais (também na 
teoria) as características do posto de 
trabalho posto a concurso. 
Mas na prática tudo isto se tem 
mostrado absolutamente subvertido, 
porque a hierarquia, duma maneira 
geral, ainda é a mesma, as responsa
bilidades ainda estão mal atribuídas; 
os Administradores, escolhidos por 
favoritismo político, no seio das 
clientelas partidárias regionais, 
alguns nem sabem o que é um Hos
pital! E como são eles os elos prin
cipais desta cadeia hierárquica, 
desencadeiam uma cascata de erros, 
escolhendo mal as Direcções Médi
cas, estas tolerando direcções de 
Serviço às vezes incompetentes e os 
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Directores de Serviço fazendo esco
lhas ruinosas nos seus concursos ... 
Com amigos destes o Sr. Ministro 
não precisa de inimigos! 
E, assim, é ver, como se tem visto, 
alguns concursos presididos pela 
figura decorativa da Administração 
ou passiva da Direcção Médica, por 
um vogal, normalmente um "yes 
men" do Director do Serviço e por 
esse Director. 
O candidato escolhido, acaba por 
ser, muitas vezes, não o melhor ele
mento, não o que poderia vir a renta
bilizar o posto de trabalho, mas sim 
o amigo, o dócil, o que não agita, o
que promete deixar ludo como está!
Esta lei, tal como foi feita, só poderia
eventualmente ser eficaz, quando as
regras do jogo fossem as da com
petência, quando as Administrações
fossem entregues as pessoas, compe
tentes independentemente do emble
ma, quando os Directores de Serviço
fossem avaliados no cumprimento de
objectivos a que obrigatoriamente se
deveriam propôr para o desenvolvi
mento técnico e em qualidade dos
seus serviços. E se assim fosse, os
Senhores Direclores teriam que, nos
concursos, optar nãu pelo "bonzi
nho" ou o "da cor", mas sim pelo
bom elemento, pelo criativo, pelo
que sabe criticar positivamente; e
continuando neste cenário de ficção,
então o papel do elemento da Direc
ção do Hospital nesses Júris, deixa
ria de ser passivo, passaria a ser
moralizador, não permitindo que
critérios obscuros e mesquinhos
viessem prejudicar a instituição.
Venham os concursos que bem
necessários são; mas cautela com os 
critérios utilizados nas escolhas dos
Candidatos ...

(5 



Reflexões Breves 

O Ciclo de Debates sobre Política 
de Saúde promovido pela Ordem 
dos Médicos tem constituído um 
bom exemplo de aprofundamento 
democrático, ao provocar a 
participação e a reflexão dos 
cidadãos nos problemas que 
directamente lhes dizem respeito. 
Talvez o actual clima económico 
demasiado glacial seja propício ao 
renascimento duma participação 
que parecia adormecida. 
Embora surja com algum atraso 
em relação a muitos outros países, 
o debate deste tema tão actual
parece também traduzir que um
dos grupos profissionais mais
decisivos na prestação de
cuidados de saúde não está
disposto a continuar alheio ou
indiferente às "terapêuticas" mais
ou menos mágicas introduzidas no

·sistema por gestores, economistas
ou técnicos de contas. Talvez seja
oportimo lembrar que, por detrás
destes números, encontram-se
pessoas. Trata-se, no fundo, de
garantir que estas pessoas possam
encontrar no referido sistema a
melhor solução possível para os
seus problemas de saúde, ao mais
baixo custo.
Como em toda e qualquer progra
mação digna de crédito, as
mudanças no sistema de saúde
deverão assim ser definidas com
base na identificação rigorosa das
verdadeiras necessidades em 
saúde de uma população,
princípio fundamental que,
infelizmente, é esquecido com
demasiada frequência.
No decurso do debate em causa
pareceu-me que estes e outros
problemas foram apenas
aflorados de forma superficial.
Talvez valha a pena enume1·ar
alguns:

1 Há cerca de trinta anos, 
justamente quando iniciei a 

e minha formação pós gra
duada, a Reforma Debré introduziu 
em França uma clara separação 
entre os sectores público e privado 
da saúde, até então profundamente 
mesclados. Esta decisão fundamen
tal em qualquer política de saúde 
criou naquele país latino as bases 
que permitiram, desde então, uma 
indiscutível melhoria na qualidade 
dos serviços prestados em ambos os 
sectores. Trinta anos volvidos, 
continuamos á discutir o acessório, 
esquecendo esta decisão essencial, 
entretanto adoptada por todos os 
países mais desenvolvidos da 
Europa. 

2 Fala-se hoje muito em 
competitividade. É uma 

e variável de facto importante 
mas para que suceda competição ou 
emulação positiva é necessário que 
existam pelo menos dois agentes, em 
locais diferentes. Parece inviável 
quando o agente é o mesmo, passando 
de um sistema para o outro, muitas 
vezes não estando sequer o tempo 
suficiente em nenhum deles e, ainda 
por cima, querendo competir consigo 
próprio. Trata-se de um desgastante 
exercício com imenso desperdício de 
energias. 
Em resumo, se queremos dignificar o 
sector público e o sector privado 
parece indispensável começar pelo 
princípio, ou seja, decidir uma clara 
separação entre os dois e estabelecer 
relações mútuas saudáveis, mediante 
regras do jogo muito bem definidas. 
A competitividade virá a seguir e 
será então bem vinda. 

3 O sistema português actual 
permite, convida e até 

e premeia a população que vai 
consumindo, por vezes em excesso, 
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cuidados de saúde de qualidade 
variável podendo, se quiser, consultar 
no mesmo dia vários agentes em 
vários locais: o consultório, o 
subsistema, o centro de saúde e/ou o 
serviço de urgência do hospital. Nesta 
roda viva vai acumulando opiniões 
para o seu problema de saúde, 
conhecendo várias salas de espera e, 
por vezes, aumentando a confusão no 
seu espírito. 
Por onde fica a relação de confiança 
entre médico e doente, base essencial 
da nossa profissão? Quando vezes a 
desconfiança é agravada neste delírio 
consumista, ao serem esquecidas 
elementares regras deontológicas 
entre os profissionais de saúde? Qual 
a circulação da informação e, em 
particular, da informação clínica 
entre os vários elos do sistema? 
Tenhamos a humildade de reconhe
cer que neste emaranhado em que 
todos também nos consumimos, 
poucos investimentos significativos 
serão necessários. Mas é urgente 
uma grande mudança nas nossas 
próprias mentalidades e atitudes, o 
que não comporta gastos importantes 
embora leve tempo a adquirir. 

4 Muito se tem falado em 
financiamento da saúde. 

• Mas poucos abordam a
questão que parece essencial: 
financiar o quê? 
No momento presente, se acreditar
mos na validade das estatísticas da 
O.C.D.E., entre 22 países, Portugal
situa-se num triste 20º lugar, se
considerarmos o financiamento do
sector pública (em percentagem do
P.I.B.) e, num magnífico 3º lugar no
financiamento do sector privado
/convencionado. Esta constatação
tem provocado alguns comentários
de analistas estrangeiros, que
considerem esta situação curiosa,
mais uma particularidade deste país 



e 

original, sobretudo quando se 
considerem os resultados traduzidos 
em indicadores fiáveis. De tão 
habituados que anelamos a tantas 
originalidades caseiras, já ninguém, 
porventura se espantará. Mas, é 
possível manter esta situação cari
cata e vir depois falar em produtivi
dade, rentabilidade, competitivi
dade, controlo ele qualidade e outras 
variáveis extremamente adequadas 
para países que já há largos anos 
atingiram o estado adulto ela provi
dência a cargo cio Estado? Será que 
em Portugal nos encontramos no 
mesmo estádio ele desenvolvimento? 
Quando será que comparamos 
variáveis que permitem ele facto 
comparações? E se começássemos, 
modestamente, a construir a casa 
pelas fundações, deixando para 
depois o telhado? 

Existem neste momento 
sinais por demais eviclen-5. tes, preocupantes e quase

diários ele que o estado ele saúde em 

que se encontra o sistema permite, 
convida e também premeia vários 
tipos ele activiclacle mais ou menos 
oportunistas que corroem o que há 
ele mais importante na nossa 
profissão - uma relação humana de 
grande confiança entre profissionais 
ele saúde e utentes. Tudo o que se 
fizer será sempre pouco para manter 
bem vivo este valor inestimável que 
se baseia na qualidade técnica e 
humana da prestação de cuidados ele 
saúde à população que servimos. Por 
exemplo, não é possível que se 
mantenha por mais tempo o divórcio, 
por vezes litigioso, entre os profissio
nais de saúde exercendo as suas fun
ções nos centros ele saúde e nos 
hospitais. Parece urgente que ambos 
se convençam que servem a mesma 
população embora trabalhando em 
instituições diferentes - umas mais 
próximo ela população, outras mais 
distantes. o� hospitais não podem 
nem elevem constituir altivas 
"fortalezas" alheadas elas necessi
dades ela comunidade em que estão 

inseridos. Por outro lado, parece 
totalmente inadequado alguém 
emitir opiniões sobre centros ele 
saúde sem nunca lá sequer ter 
entrado. 
Se não atendermos com rigor a estes 
e a outros problemas tão cruciais, 
muito em breve estaremos mer
gulhados no mar ele problemas inso
lúveis contra 05 quais e com imensas 
clificulclacles pretende neste momen
to lutar a administração Clinton. 
Num país aonde para financiar 40% 
cios gastos com a saúde, o Estado 
desembolsa mais de 12% do seu 
imenso P.I.B. Mesmo para os que 
nunca trabalharam nos Estados 
Unidos, é muito instrutivo e escla
recedor ler com atenção a vasta 
bibliografia que recentemente se 
vem publicando neste país sobre os 
problemas da saúde. 
Contudo, seria ainda mais acon
selhável para Portugal seguir, dos 
países europeus, os bons exemplos e 
não apenas emitar os maus. 



Dr. Anacleto Antunes 
.............................................

........................................................................

Com os meus amigáveis cumprimentos, tomo a liberdade 
de expôr ao Exm.º Colega um grave problema que me 
preocupa e para o qual, não lhe sabendo resposta, 
entendi ser prudente ouvir sobre ele a sua douta opinião. 
Tenho como sabe alma de camponês e sempre que vejo 
alguém lançar à terra uma semente, logo eu desejo que 
ela germine e que a planta nasça - consequência do gesto 
poderoso e antigo que atirando o grão ao vento o ente1rnu 
110 i)egrume do humus.
Fico depois atento e curioso esperando aquilo que 
irrompe do chão grávido de vidas, seja o carvalho 
frondoso, haste túmida de túlipa, ou ainda ramos 
rastejantes de silvedos a que só a enxada do rústico é 
capaz de pôr fim. 
É hábito antigo o meu-este-de-tudo comparar e de tentar 
descobrir no caos aparente das coisas as leis que a este 
dá harmonia e lógica. 
Foi assim qué espantado fiquei ao saber que, para 
que se resolva o problema da direcção da minha 
unidade, iria ser nomeado Director desta - mas. 
cmn a reserva de que o seria com o título escl'Íto 
em letra pequeniiúnha. 
Argumentou-se o esperto da lei com as diferenças subtis 
que existiam entre Unidades e Serviços e com a neces
sidade que havia de diferenciar gramaticalmente os 
responsáveis de umas e de outras. 
Semente nova, lançada pois nos terrenos destes pobres hos
pitais - e que certamente como choveu e a terra vai receber 
os raios do Sol da primavera, germinará fo1te e gorda. 
É como se ela fosse uma bolota que dará xafana e depois 
sobral- que útil será para dar cortiça e alimento aos 
robustos javalis e aos arbóreos veados saltadores. 
A aplicação desta distinção subtil entre os mesmos 
cargos exemplificará sem dúvida o trabalho das secre
tárias - fortalecerá as mentes, as pulsões hierárquicas e 
despertará igualmente a sã emulação entre os iguais. 
Na verdade quem for memoriado com letras pequenas só 
logicamente se preocupa em passar para as letras 
grandes - e para o conseguir tudo fará - desde tomar 
pílulas, sofrer sangria - ou mesmo sacrifício insano -
partir no Inverno para banhos. 
Só que sinceramente me parece que esta difícil e sábia 
decisão se deve completar com outras igualmente cheias 
de sabores agradáveis e de cores amáveis. 
Assim, porque não distinguir os Directores, Chefes de 
Serviço, Assistentes e outras funções, não só pelas 
dimensões das letras mas igualmente pelos tipos em que 
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as letras são escritas? 
Que satisfação ser Director com maiúsculas e em 
caracteres góticos! Que aperto no coração ao ver que só 
se conseguiu ser Chefe de Serviço com letra 
pequenininha e arábica. 
Podia até utilizar -se caracteres exóticos para escrever os 
títulos após prévio acordo do tribunal de contas claro, 
tais como aramaico, o tifenanigo, ou linear A, o que dará 
um ar clássico e heróico aos possuidores de tais mimos. 
A cor também não é de qesprezar, e assimilando a 
símbolice do judo, na simbólica da função hospitalar, 
passaria por exemplo a existir Assistentes com o título 
pintado em amarelo, em rubi e em negro brilhante (niger) 
ou negro fosco (atramentum). 
Como se vê a decisão de introduzir as dimensões das 
letras na hierarquia dos valores hospitalares dará lógica 
� uma floresta de diferença extremamente agradável à
vista e ao ouvido e permitirá também a criação de uma -
infinidade de sei tas e clãs - que passarão a vida a
aliarem-se e a combaterem-se discutindo ininterru
ptamente o valor dos títulos, o tamanho das letras, formas
caligráficas que estas tomam, etc.
Estou por tudo, por vezes a minha alma já dá passeios
para fora do meu corpo, e começa a olhar-me a mim e aos
outros, sentada no cimo de uma nuvenzinha et�rea, com
um ar irónico de quem se instrui e se divette.
Lembro-me da minha professora de Português, no Liceu
em que menino andei, e que me deixou amargas e doces
recordações, ralhando-me porque nunca sabia se damas
co era escrito com letra grande ou pequena o que em
nada me preocupava, tanto mais, que o damasco que eu
conhecia era pequenino e até tinha prazer malévolo em o
diminuir, achincalhar, tornando minúsculo no nome;
quanto à cidade eu nem sabia que ele era, ou se o era. 
O que me parece, mutatis-mutandis, é o que me está
agora a acontecer com esta história de diferenças no
tratamento hierárquico cios iguais que no mesmo espaço
ecológico coabitam.
Por esse motivo, o meu dilema é ou o de não ligar
nenhuma e esperar curioso que esta semente frutifique e
que os Hospitais ganhem cada vez mais a dimensão de
�ma quinta folclórica, na qual até será divertido
cozinhar, ou muito simplesmente fechando a cancela,
partir para a serra a semear pinhões e assobiar aos cães.
Poderá o Colega, com os anos e .ps títulos que a
experiência lhe dá ensinar-me o caminho certo?
Agradecido espero.
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