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Estado Providência e Saúde
CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE

Dr. Santana Maia

as sociedades
actuais os concei
tos de competiti
vidade e de eficiência estão na ordem
do dia, rurnstando consigo dúvidas e
incertezas quanto ao futuro dos
sistemas de protecção social.
Mas, se sem competitividade não se
pode sobreviver, também é verdade
que, sem solidariedade, a vida não
faz sentido.
Esta frase do Prof. Ernâni Lopes
traduz bem a complexidade destes
problemas.
Sendo de natureza complexa, os
sistemas de protecção social mere
cem um debate alru·gado, com paiti
cipação de todas as correntes de
opinião, no sentido de encontrar
pontos convergência.
Mas não tem sido raro o apareci
mento de propostas com soluções
aparentemente mágicas capazes de
resolver o problema, que face a um
espectador um pouco mais atento,
não passam de manifestações de
ignorância ou de politiquice.
Consciente destes pressupostos a

Ordem dos Médicos tem assumido as
suas responsabilidades e as suas
competências, trazendo para a
Sociedade Portuguesa o debate sobre
as grandes questões que se colocam
hoje em dia.
A natureza e evolução do Estado
Providência é um dos aspectos mais
em discussão em toda a Europa e
nos E.U.A.
Estará ele em falência? E deve por
tanto ser abandonado? Ou deve man
ter-se, mas com mais apoio dos cida
dãos e mais orientado? Ou necessita,
antes de mais, Je grandes mudanças
na sua organização e gestão?
Estes foram os pontos de partida
para o chamado Ciclo de Política de
Saúde que está em curso desde o
mês de Janeiro.
É sobre a primeira sessão deste ciclo
que versa grande prute desta Revista.
Mas quando falamos do Estado
Providência e das suas perspectivas
não podemos escamotear a questão
da gestão dos recursos actuais
mesmo que escassos.
Parece à maior parte dos médicos

que nem sempre os recursos finan
ceiros têm sido utilizados da melhor
maneira e os recursos humanos tem
sido muito pouco valorizados senão
mesmo abandonados.
Essa constatação justifica o grande
debate que perpassa pelas várias
estruturas da Ordem e de que esta
revista faz eco.
O encontro debate em Coimbra, o
workshop de Lisboa, as reuniões ele
Portalegre, Faro, Santarém, e vários
artigos de opinião são bem o
testemunho da preocupação mas
também ela disponibilidade cios
médicos para encontrar novos
caminhos e melhores soluções.
Os médicos têm concedido a este
Ministro um capital ele confiança
único nos últimos anos. Oxalá esta
oportunidade histórica seja aprovei
tada para um debate franco e alar
gado, capaz de desaguar em soluções
consensuais que tragam melhores
cuidados de saúde à população e
melhor satisfação e motivação aos
médicos e outros profissionais desta
área.
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CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE
A Ordem dos Médicos, na perspectiva de contribuir
para o debate sobre política de saúde e ciente do seu
papel de protagonista de uma discussão que urge ser
feita com todas as forças sociais interessadas na
problemática da saúde, está a organizar um ciclo de
sessões acerca deste tema, que se prolongará por
quatro meses.

Estado Providência e Sa

ue Futuro

A primeira sessão, que teve lugar no passado dia 27
de Janeiro, foi subordinada ao tema "Estado
•

Providência e Saúde, Que Futuro?" e contou com a
presença do Prof. Ernâni Lopes, Dr. Carlos Macedo e
Prof. Constantino Sakellarides. O Prof. Ramos de
Almeida moderou o debate, que foi transmitido em
directo pela TSF.

Economia e Sociedade
Competitividade/
Solidariedade
Prof. Ernâni Lopes

F

alar hoje em Estado Provi
dência e Saúde, Que Futuro?
é certamente muito mais do
que responder de imediato à questão
que foi posta. Julgo que quando nos
interrogamos desta forma directa,
como está no próprio enunciado
deste encontro de hoje, quando faze
mos a pergunta Que futuro? estamos
de alguma forma a introduzir alguns
elementos adicionais, que de alguma
forma fazem já parte da resposta. E
esses elementos podem sintetizar-se
em três grandes tópicos, que não
sendo desta matéria são tópicos que
os suscitam de alguma forma.
O primeiro é exactamente esse tópico
das interrogações quanto ao futuro,
que não são apenas sobre Saúde e,
porventura, até nem sequer sobre o
Estado Providência.
O segundo tópico é a percepção que
tenho de haver uma espécie de com
posição de medos e de angustias que,
de alguma forma, caracteriza a per
cepção que as pessoas e a sociedade
em geral, nomeadamente nos países
europeus, têm face aos anos 90.
O terceiro tópico que devemos ter pre
sente é a correspondente busca, mais
ou menos lúcida, mais ou menos
consistente, de soluções, porventura
de soluções que banalmente se pre
tendem tranquilizantes, senão mesmo
optimistas, isto é, que permitam iludir
a situação real. E é a partir destes três
tópicos que eu acho que a questão que
foi posta tem que ser abordada.
Quando hoje, próximo do fim da
p1imeira metade dos anos 90, dizemos

Estado Providência e Saúde - e para
não estarmos a fazer história do que
foi a sua origem, natureza e evolução,
pois isso é mais ou menos conhecido-,
e reflectindo Lim pouco sobre a
questão, parece-nos que podemos
identificar quatro grandes componen
tes que estão em jogo e com uma bre
víssima referência a cada uma delas
creio que podemos ter alguns aspectos
fundamentais postos para debate.
A primeira grande componente é a
relação entre economia e sociedade.
E a ideia que tenho é que segura
mente ao longo do anos 90 e, por
ventura, um pouco mais, vamos
assistir a uma alteração profunda na
relação entre os dois elementos eco
nomia e sociedade. Julgo que vamos
assistir a um ganho de peso, porven
tura à preponderância, em sentido
relativo mesmo, dos prohlemas
económicos. E desse modo iremos,
muito provavelmente ao longo dos
anos 90, ter de alguma forma o
reverso se quiserem, ou a correcção
do impirismo primário cios anos 80.
Isto quer dizer no terreno prático
que questões como habitação,
emprego, saúde, criminalidade e
droga, o que quer dizer segurança
dos indivíduos e das sociedades,
ensino, tempos livres e cu ltura,
questões deste tipo, irão ganhar um
peso muito maior do que aquele que
tiveram ao longo cios anos 80 e, em
particular, vão exigir abordagens
muito diferentes daquelas que foram
usadas ao longo deste últimos 10,
12 anos.

E se isto for verdade há uma enorme
transformação ao falar-vos deste .)
quadro geral Estado Providência e
Saúde. Isto tem uma sequela imediata, porque os problemas da Saúde
serão muito mais vivos do ponto de
vista da percepção da sociedade.
O segundo componente vai mais
fundo e julgo e não o podemos esca
motear. É a evolução científica e
tecnológica. Numa prih1eira vertente
estou convencido que estamos - a
Humanidade está, e em particular os
países mais desenvolvidos, a viver
uma verdadeira explosão do conheci
mento científico e consequente apli
cação tecnológica como jamais vimos.
Isso tem sequelas importantes, isso
significa nessa primeira vertente que
há uma base fundamental no sentido
estrito da palavra ou nos fundamentos
da questão de crescimento expo
nencial e explosivo do conhecimento.
Permitam-me que diga, nesta casa
onde estou convidado, que essa
explosão do conhecimento também
passa pelo terreno da vossa profissão,
no terreno da medicina.
A outra vertente da explosão do
conhecimento científico e tecnoló
gico é o crescimento dos custos,
nomeadamente no terreno muito
prático do nosso tema de hoje, no
meadamente nos equipamentos que
naturalmente serão mais sofisticados.
Não é unívoca esta relação. Há aqui
possibilidades de ganhos em termos
de custos, nomeadamente em custos
médicos, mas em todo o caso não
vale a pena irmos tão ao pormenor.
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Temos é que ter presente estes dois
lados, estas duas vertentes do conhe
cimento científico e tecnológico.
Economia e sociedade, p rimeira
componente; evolução científica e
tecnológica segunda. A t erceira
componente é o enorme problema
das economias e das sociedades
europeias, o binómio competitivi
dade/solidariedade que de alguma
forma tipifica as questões básicas
das economias europeias.
Eu costumo dizer, e quero aqui
repeti-lo, que sem competitividade
não se pode sobreviver, sem solida
riedade a vida não faz grande sentido.
E as economias europeias e as suas
sociedades estão confrontadas com
esta situação. E isto não é na terceira
pessoa. É na primeira pessoa. Nós
estamos confrontados com esse binó
mio competitividade/solidariedade e
devo dizer-vos que ainda não
sabemos como o resolver. Sabemos já não é mau -, apesar de tudo, enun
ciá-lo e identificá-lo, mas a resolução
não é tão fácil quanto isso.

A Europa em geral, os povos que
elaboraram este mecanismo do
Estado Providência, vão defensiva
mente buscar uma solução que per
mita algum meio termo entre compe
titividade sem a qual não podemos
viver, e a solidariedade, sem a qual a
vida não faz grande sentido.
Nós tinhamas portanto visto em ter
mos dos elementos fundamentais primeiro economia e sociedade,
segundo evolução científica e tecno
lógica e terceiro competividade e
solidariedade.
O quarto elemento são as diferentes
visões do mundo, da sociedade e do
h omem. O presidente da sessão
começou h á pouco por dar uma
indicação clara de uma aplicação
deste quarto tema, fundamental
desta quarta componente ao referir
que a mentalidade do povo ameri
cano dificilmente iria compatibilizar
com os projectos do actual presi
dente dos EUA no que diz respeito à
saúde. Eu gostaria de pôr exacta
mente o mesmo problema de uma

Eu costumo dizer, e quero aqui repeti-lo, que sem
competitividade não se pode sobreviver, sem
solidariedade a vida não faz grande sentido.
É hoje um dos principais dilemas
ou, se quiserem, desafios das
economias europeias, nos anos 90.
Talvez não haja, do ponto de vista
teórico, uma opção inequívoca e
perfeitamente· clara nesta matéria
parece-me (e proponho isso corno
terna para aprofundarmos) que num
horizonte razoavelmente profundo,
digamos na ordem da década,
década e meia, um pouco menos
talvez, parece-me que esta questão
básica da competitividade/ solidarie
dade irá caminhar no sentido de uma
solução intermédia, buscando uma
composição de meio termo que é
uma palavra que me desagrada pro
fundamente, mas que aqui não en
contro outra. Uma resolução de meio
termo, mais ou menos vaga e clara
mente de carácter defensivo é aqui
que está a chave do problema em
termos europeus.

forma um pouco mais abstracta, mais
geral e a questão parece-me ser esta
quando dizemos quarto componente
do problema. As concepções euro
peias actuais, isto é aquelas que
todos nós neste momento, nesta sala
como em outra capital europeia
qualquer temos dentro da cabeça as
concepções europeias actuais, não
são necessariamente universais e
aqui há esses elementos de ordem
prática que é percebermos que as
nossas concepções porventura nós
gostaríamos que elas fossem também
as de outros. Certamente temos a
tendência até, por repetição e por
contexto culturar para as "univer
salizar", mas não é essa a verdade.
O facto é que as concepções euro
peias actuais não são necessaria
mente universais, julgo que no terre
no não é nada certo neste momento
qual será a evolução das concepções

no que respeita ao Estado Providên
cia no que respeita a esta relação
complexa do modo como a sociedade
no seu conjunto enfrenta os proble
mas, nomeadamente da saúde.
O modo como no terreno da vida
concreta, da sociedades, essa concep
ção ou essas concepções do mundo,
da sociedade e do homem como vão
evoluir não é certo. Eu tenho e quero
manter uma esperança que julgo
apesar de tudo mudada, que há algum
processo de envelhecimento não
apenas material, mas também espiri
tual do homem, mas não posso ter isso
como certo e por isso quando nós
discutimos o Estado Providência e
Saúde estes quatro elementos que eu
citei são elementos a meu ver imu
táveis para equacionarmos a questão.
Tentando resumir numa frase aquilo
que me parece já não a descrição, a
análise em termos de componentes,
mas a análise em termos dinâmicos
de como os nossos sistemas estão a
evoluir parece-me que podemos
sintetizar da seguinte maneira.
Os nossos sistemas de segurança
social estão a evoluir de uma c01úi
guração estabelecida que caracte
rizou basicamente os anos 50 e 60 e
começo dos 70 para uma pre
figuração de ruptura. Sublinho duas
notas na parte final
Deste logo a primeira nota, configu
ração, portanto é algo que nós
estamos a perceber que pode acon
tecer, que está perspecti vado pelo
estudo, não está feito, nem adqui
rido, nem acontecido.
Segunda nota. Uma prÉ-configuração
de ruptura, isto é os sistemas de segu
rança social que nós possuímos ainda
hoje são sistemas que vão necessaria
mente muJar e Ja rne�ma maneira
que há dez anos se sabia o que ia
acontecer, nós quase já sabemos (pois
eu aqui naturalmente ponho um quase
por razões metodológicas) qual é a
evolução previsivel. E também já
sabemos aproximadamente, salvo
ruptura de alto a baixo, quais são os
tipos de abordagem, os tipos de ajus
tamentos e transformações que muito
provavelmente irão ocorrer nesse hori
zonte de década, década e meia. Mas
deixo isso para urna outra oportu
nidade por que agora te1mino a minha
intervenção inicial.

O Estado Providência
e a Cultura da
Eficiência

T

enho o prazer de partilhar
convosco algumas das obser
vações que faço quando, por
ex1gencias da minha profissão, me
desloco através desta cada vez mais
complexa, controversa e difícil Euro
pa dos nossos dias.
E a primeira observação que quero
partilhar convosco é a de que a dis
cussão sobre o Estado Providência, a
discussão sobre o sistema de protec
ção social na Europa aparece, com
muita frequência, segundo diferentes
concepções ou segundo dimensões
diversas.
A primeira é uma concepção diga
mos, defensiva e relativamente nega
tiva que o Estado Providência repre
senta, associado a um Estado exces
sivo, alargado, dominador, que por
ser assim debilita e desanima a ini
ciativa do indivíduo e a assumpção
das suas responsabilidades.
Por outro lado, devido às suas
dimensões, sofre todos os efeitos dos
grandes sistemas, das grandes
organizações, onde se exige quase
uma cultura de eficiência.
Sistemas de beneficiência que apa
recem desequilibrados em relação à
associação entre crescimento econó
mico, por um lado, e benefícios
sociais, por outro.
Portanto, criam tensões ao tentar
compatibilizar, como já foi referido,
a competitividade com a injustiça
social e a solidariedade.
O problema actual é de como retrair
o sistema de protecção social, como
fazer a gestão dessa política de
retracção, como fazer aceitar que os
sistemas sociais do futuro sejam
menos agressivos do que os sistemas
sociais do passado?
Os meios de comunicação social asso
ciam -se a esta imagem um pouco

Prof. Constantino Sakellarides
deprimente, um pouco negativa do
futuro dos sistemas de protecção
social europeus, ao darem-nos notí
cias diárias de cortes no subsídio de
desemprego, diminuição nas pensões,
obrigatoriedade do pagamente no
serviço de saúde, etc, criando assim
um clima de expectativa, de aceitação
para essa visão pessimista do futuro
dos sistema!; de protecção europeus.
Há naturalmente uma outra forma de
ver a questão, que se baseia em três
ou quatro ideias fundamentais: A
primeira é a de que o sistema de
protecção social, Estado Providência,
baseia-se num conjunto de princípios
de justiça social, solidaiiedade, p1in
cípios de articulação e harmonia
entre desenvolvimento e protecção a
esses princípios.
São na verdade, e devemos ter cons
ciência disso, um dos legados mais
impo1tantes da cultura política euro
peia, para a qual conl!ibuiram todas

Existem na nossa sociedade proble
mas graves - tanto nos países mais
desenvolvi dos como nos menos
desenvolvidos - que exigem uma
maior protecção social, uma manuten
ção dos benefícios e uma maior finura
na protecção destes benefícios.
A terceira ideia é a da organização
do sistema de protecção social, da
organização do Estado Providência.
Esta organização está de facto em
causa, podemos dizê-lo abertamente.
Sistemas antiquados, formas antigua
das de organização, etc.. Esta orga
nização é hoje o centro da questão e
deve ser distinguido qual dos
princípios que regeram o desenvol
vimento do E stado Providência,
quais dos benefícios, que são a sua
meta, podem ser introduzidos.
É que temos de encontrar formas
mais flexíveis, mais ágeis, mais ade
quadas à articulação entre os siste
mas de protecção e as sociedades

O Estado Providência é um dos legados mais importantes
da cultura política europeia e para o qual contribuíram
todas as famílias políticas.
as famílias políticas deste século. E
este legado talvez seja, na altura em
que procuramos, como europeus,
sinais de identidade, aquilo que
podemos indicar com orgulho.
E como foi dito há pouco, esta cul
tura política não existe em todo o
mundo, não é característica de todas
as partes do nosso universo.
A segunda ideia que é necessário
pôr rio seu lugai· para discutirmos o
futuro do Estado Providência é a dos
benefícios. E o que devemos dizer é
que hoje, pelos indícios que vemos
na sociedade, talvez necessitemos de
mais benefícios, de mais protecção
do que no passado.

exigentes, polivalentes e formadas
dos nossos dias.
Finalmente, a quarta noção que im
porta reter para discutir com equilí
brio o futuro do Estado Providência
é a questão dos resultados. O debate
habitual, dá pouca importância aos
resultados. Mas os sistemas existem
para conseguir resultados, para
melhorar o estado da saúde, para
melhorar os resultados dos cuidados
de saúde. Não podemos debater o
futuro dos sistemas de protecção
social sem encontrarmos formas de
ler continuadamente os resultados
que esses sistemas produzem na
sociedade.

Gostaria de reter algumas afi1mações
sobre que propostas de reorientação e
de reorganização têm emergido na
Europa dos nossos dias e que irão
permitir continuar o sistema de
protecção adequado, sob novas
formas. E começo naturalmente por
referir aquele sistema que conhe
cemos melhor, conhecido entre nós e
noutros países, cumu u Sistema
Nacional de Saúde. Tem, como
sabem, sido caracterizado por uma
forma organizativa relativamente
compacta, que abarca vários aspectos
das funções da organização de saúde.
Naturalmente que esta formalização
compacta, de certas dimensões, tem
que prestar bom serviços às socie
dades europeias. E nós conhecemos
isso mas, por outro lado, tem alguns
problemas importantes. O primeiro é
uma relativa falta de transparência.
A articulação compacta de várias
funções resulta em pouca transpa
rência e é pasto de abusos. Abusos
quer de aparentes políticas, que
acontecem em toda a Europa, quer
de incompetências e arrogâncias
administrativas.
Por outro lado são sistemas que têm
mais a contundência do maço e do
martelo do que a fineza do bisturi.
São sistemas que se articulam com
dificuldade, com os vários compo
nentes sociais que servem, são
sistemas que têm dificuldade de
estabecer um diálogo apropriado
com os diferentes sectores sociais
que deles fazem parte.
Por essa razão, esses sistemas tem
tendência a evoluir. Nestes últimos
anos essa evolução tem acontecido,
principalmente no Reino Unido e
nos países nórdicas, no sentido de
incorporarem a esse sistema uma
função, um pólo de infragestão, de
comunicação. No fundo um pouco de
negociação entre os representantes,
os delegados, o intermediário, entre
nós próprios e, por outro lado, o
cidadão, como pessoa que escolhe e
como pessoa que tem capacidade de
influenciar o sistema.
Esta nova função que permite inserir
no nosso espaço local, onde vivemos,
onde temos aspirações, onde
sofremos a dor, a doença, a morte,
nesse espaço onde se transfere
através desta nova função a capaci
dade de decisão informada e par-

ticipada dos vários agentes sociais.
Esta solução, por um lado, flexibiliza
e torna mais autónomo o trabalho
profissional, ao mesmo tempo que
lhe pede em função dos resultados.
Esta função que permite influenciar
e escolha do cidadão, esta função
que permite estudar com detalhe os
resultados.
Ora bem, os resultados não se podem
discutir se não estivessem na saúde,
não se podem discutir se não estives
sem no sistema social. Só o seu
mecanismo de financimento, só os
seus programas de macro-gestão têm
de ser discutidos em função dos
resultados. É necessário perguntar se
esse sistema, se esta nova função que
se introduz no sistema é capaz,
melhor que qualquer outra, de dar
uma resposta adequada à mãe ansiosa
quando o seu filho tem um acesso de
asma, se é capaz de resolver de forma
adequada o probJema da adolescente
que engravida, se é capaz de respon
der à hipertensão, à diabetes, ao
idoso isolado e dep1imido.
Se não levarmos a análise do sistema
de saúde a saber se a introdução
desta nova função é capaz de dar
melhor resultado tangível que um
médico é capaz de perceber, o gestor

ultimamente que sem se introdu
zirem neles uma outra função de
coordenação de financiamento e de
repartição desse financiamento, esta
função local entra em desequilibrio,
provoca um aumento e custos e, por
outro lado, um aumento da desigual
dade de prestação dos cuidados de
saúde. E po rtanto o sistema de
seguros actuais desenvolvem-se no
sentido de definir ao lado dessa
função e microgestão, uma outra
função de macrogestão, que assegura
uma maior equilibrio em relação ao
financiamento, à coordenação de
financiamento e à sua distribuição.
Finalmente não se pode hoje falar
em sistema de saúde sem duas pala
vras sobre a evolução do sistema
amencano.
O sistema americano como conhe
cem é um sistema altamente plura
lista, diverso, polimórfico e portanto
os esforços hoje da administração
americana fazem-se no sentido de
exactamente introduzir uma função
de coordenação de financiamento e
da sua distribuição que permita
levar ao povo americano a cobertura
da saúde que os países europeus já
conhecem há muitos anos. E para
terminar uma conclusão. A conclu-

Não é legítimo actualmente incorrer na retracção
continuada dos sistemas de protecção social europeus
sem primeiro ter a coragem e a capacidade política de
reformular os sistemas de protecção social,
reorganizá-los de forma a levar a decisão para mais
perto dos profissionais, para mais perto do cidadão, para
mais perto dos gestores, de forma a conhecermos os
resultados efectivos dessas transformações.
é capaz de perceber, então não somos
capazes de articular sistemas que
respondam à necessidade que hoje
temos e aquilo que ele nos exige.
Estas questões são universais,
põem-se de forma diferente em
diferentes países. Por exemplo se
nos ativermos agora em sistemas
completamente diferentes, como por
exemplo o sistema alemã, vemos que
essa função já existe há algum tempo
sobre a forma de uma multiplidade
de seguradoras que se associam e se
relacionam com os prestadores. Mas
nesses sistemas tem-se verificado

são de que as observações europeias
sobre o serviço de saúde hoje suge
rem é fundamentalmente a seguinte.
Não é legítimo actualmente incorrer
na retracção continuada dos siste
mas de protecção social europeus
sem primeiro ter a coragem e a
capacidade política de reformular os
sistemas de protecção social, reorga
nizá-los de forma a levar a decisão
para mais perto dos profissionais,
para mais perto do cidadão, para
mais perto dos gestores, de forma a
conhecermos os resultados efectivos
dessa transformações.

A Falência do Estado
Providência

A

primeira questão que coloco
e que penso que vale a pena
para a nossa reflexão é a de
que, no meu entender, o Estado Pro
vidência está falido. E como está
falido lemos que encontrar, com toda
a seriedade e com todas as implica
ções de solidariedade social, uma
solução alternativa.
Todos sabemos que desde o primeiro
choque petrolífero, em 1971, o Esta
do Providência começou a entrar em
decadência, mas foi mantendo o
esquema habitual até aos nossos
dias. E hoje somos confrontados com
uma realidade que diz respeito aos
doentes e aos médicos.
E esta realidade é grave. Para os
médicos porque quando o Estado
entra em falência há a tentação,
por parte do poder político, de
incriminar o técnico, nomeada
mente os médicos, por essa mesma
falência.
Vivemos há poucos anos atrás essa
tentativa. É fácil, numa sociedade
pobre, dizer que uma classe, à parti
da considerada rica, é a culpada das
insuficiências do sistema. E quando
sou poder político tento encontrar
um abcesso de fixação para justificar
as minhas incapacidades par� resol
ver os problemas.

Quando - desculpem-me a referência
- em 1981 passei pelo Governo,
como ministro dos Assuntos Sociais,
em pleno Parlamento disse uma
frase que foi atirada para a anátema,
mas que só não foi completada por
razões políticas - Disse então quem
quer saúde paga-a, de acordo com a
sua condição sócio-económica.
Ficou apenas retida nos ouvidos das
pessoas a primeira parte da frase.
Eu julgo que é fundamental ponde
rar-mos sobre esta questão, que nos
envolve a todos, como cidadãos,

Remetamo-nos agora ao nosso País
concreto, e é isso que nos interessa,
muito embora os exemplos estran
geiros sirvam de orientação.
Portugal tem 40 por cento da sua
população em situação considerada
difícil, para não lhe chamar outro
nome. Aqui, o Estado tem que ter
uma presença. A solidariedade
nacional obriga-o. E dentro de uma
perspectiva democrática e de uma
organização social é fundamental
que o Estado olhe para estas pessoas
em plenitude.

Considero fundamental
a presença do Estado na Saúde.
O Estado não é um gestor, mas é um garante.
como portugueses e, neste caso con
creto, nas duas fases da bipolaridade
da vida, ser doente e ser médico.
Considero fundamental a presença
do Estado na Saúde. O Estado não é
um gestor, mas é um garante. Mas
quando o Estado Providência, em
toda a sua plenitude de intervenção
nas nossas vidas, põe um pouco de
lado da nossa capacidade de partici
pação responsável numa sociedade,
por muito que nos custe admitir, é
altura de perguntar qual é o papel do
Estado e qual é o nosso?

Mas há um outro aspecto curioso.
Alguns de nós poderemos pe1tencer a
classes sócio-profissionais ou sócio
económicas que têm condições para
fazer frente aos cuidados de saúde
vulgares do dia a dia, mas perante a
chamada situação de catástrofe, não
tem rendimentos para a enfrentar.
Aqui, o Estado também tem que
estar presente, assumindo em pleno
as situações de catástrofe, indepen
dentemente do rendimento de cada
um. E aqui estou já a pôr duas zonas
completamente distintas. Os chama-

Portugal tem 40 por cento da sua população em
situação considerada difícil, para não lhe chamar
outro nome. Aqui, o Estado tem que ter uma
presença.
O Estado também tem que estar presente,
assumindo em pleno as situações de catástrofe,
independentemente do rendimento de cada um.

dos desfavorecidos do nosso País,
que são 40 por cento dos portu
gueses, e as zonas mais benefi
ciadas, que perante a situação de
catástrofe são colocadas perante a
impossibilidade de fazer frente aos
cuidados de saúde.
Isto obriga-nos a pensar num tema
que considero importante hoje em
dia, para não dizer fundamental: o
financiamento do sistema de saúde.
É altura de, com toda a seriedade,
despido de qualquer ideologia
política - embora eu seja político e
ache que a política é fundamental na
intervenção de cada um de nós - mas
sem carga partidária no sentido
mesquinho da palavra, de pensarmos
em que medida é que cada um tem
que participar para salvar um sistema
que é fundamental para todos nós.
Em 1981 apontei como esquema de
saída o seguro de saúde. Considero
hoje em dia, mais do que nunca, que
este modelo de seguro de saúde
complementar é fundamental para
sairmos deste estado caótico em que
um Estado não é capaz de responder
às suas responsabilidades por razões
económicas e que, portanto, vai
adiando a solução dos problemas
tendo como implicação uma degra
dação dos cuidados de saúde, da

inserção dos técnicos e do bem estar
de todos nós.
Se somos sérios temos que dizer que
de facto é altura de comparticipar na
resolução destes problemas e isso
terá que ser feito de acordo com as
nossas possibilidades económicas.
Como sabem no nosso País a maioria
da população encontra-se numa
situação - 60 por cento- de poder
comparticipar num seguro comple
mentar de saúde, entrando o Estado
com a ajuda que lhe compete. O que
é que isto quer dizer. Nós somos 10
milhões, o Estado gasta neste
momento per capita 60 contos e
esses 60 contos terão de entrar na
formação desse seguro de saúde.
Mas esse seguro de saúde tem que
ter dois tipos de implicações.
A primeira é ser opcional e a segun
da ter de facto sobre a carga fiscal,
uma implicação mais forte do que
até hoje os seguros de saúde têm.
Julgo que se formos por aqui e
deixarmos o Estado Providência
actuar em pleno nos 40 por cento
dos nossos concidadãos que estão
desprotegidos estamos a contribuir
para um mais efectivo e justo siste
ma de saúde.
É altura de, com toda a honestidade,
dizermos que estamos dispostos a

compart1c1par. Agora teremos que
saber quais são as regras que o
Estado nos impõe. E penso que é
fundamental para nós, médicos,
entrarmos nesta discussão, nesta
polémica porque senão vamos conti
nuar a ser os elementos culpabiliza
dos da insuficiência do sistema e
com cada vez menos capacidade de
resposta.
Falou-se há pouco dos EUA. Para
mim são um exemplo negativo da
convivência entre doentes e médi
cos, em muitos casos e tendo como
base um sistema de relacionamento
profundamente tecnizado e econo
micista. Os casos que todos os dias
entram nos tribunais são a imagem
do que acabo de referir.
Em Portugal começam a aflorar
exemplos deste tipo. Penso que é
altura, através da intervenção que
lhe compete, de o Estado promover
mecanismos de solidariedade
nacional, e nós, técnicos e cidadãos,
de evitar que isto seja assim.
E a única forma de encontrar através
dos esquemas resumidos que
apontei, as novas soluções para o
financiamento, para a organização
dos cuidados de saúde e para a
relação entre Utente/Estado e
Utente/fécnicos da Saúde.

Estado Providência e Saúde. Que Futuro?

.....................................................................................................................
Depois das intervenções dos oradores convidados para o debate, seguiram-se
perguntas e comentários que, de forma reduzida, mas respeitando o sentido
das intervenções, se transcrevem de seguida.

Dr. Miguel Boquinhas

E

u queria pôr duas questões. A
primeira é a de saber se de facto
a crise do Estado Providência é
definitiva ou não? Como é sabido, há
quem defenda que o pior já lá vai,
que há alguns sinais de recuperação
do Estado Providência, em particular
no que diz respeito à Saúde.
A segunda questão diz respeito à
hipotética compatibilidade entre
uma qualquer forma de Estado
Providência, provavelmente não na
sua pureza original, e o chamado
complexo industrial, que no fundo
tem a ver com as multinacionais da
prestação de cuidados de saúde. Até
que ponto é compatível ter multina
cionais ou capital ligado à prestação
dos cuidados de saúde com uma
qualquer forma de Estado Provi
dência, mesmo que esse não exista
na sua forma mais pura.

Dr. António Galhordas

O

Estado Providência, como disse
o Dr. Carlos Macedo, e parece
que estamos todos de acordo nos
seus parâmetros fundamentais está
em decadência ou, se quisermos,
está em mudança.
Eu düia que está em decadência e a
mudar. E aqui o Prof. Boaventura
Sousa Santos diz que está a desa
parecer o Estado Providência e a ser
substituído. Na realidade passare-

mos do Estado Providência para a
Sociedade Providência. E aqui
alguns apontamentos muito rápidos.
Tratámos aqui de questões de base,
fundamentais, mas fugimos de uma
forma muito clara a problemas
operacionais, como o papel das
novas tecnologias, que representam
vultuosos investimentos: Mas nunca
ninguém se interrogou quais são as
mais valias dessas novas tecnologias.
E deverá ser pensado se na reali
dade, o fenómeno de decadência do
Estado Providência está a transfor
mar-se na Sociedade Providência, à
procura de novas fórmulas.
Durante muito tempo considerou-se
a saúde e a providência como um
custo inevitável, não considerando
as mais valias que resultam disto. A
título de exemplo e para terminar
direi: com as novas tecnologias
criou-se um complexo sanitário
industrial, em que os lucros atingem
foros do inconcebível, dado as finali
dades que se pretendem.
Estamos a viver fenómenos novos
que afundaram por si próprio o
Estado Providência.

Dr. Paulo Fidalgo

E

u queria introduzir um comen
tário de ordem política, visto
que estas ideias que estamos a
discutir têm tradução e decorrem da
luta política que se trava na nossa
sociedade. Congratulo-me que a

mesa tenha, na maioria das interven
ções, dito que há uma evolução no
sentido do retorno às preocupações
de ordem social e que os anos 90 vão
ter uma maior insistência no plano
social.
O Dr. Carlos Macedo, pelo contrário,
voltou de certa maneira a repisar
aquilo a que podemos chamar a cas
sete neo-liberal. Hoje está um pouco
alterada, já não é o paradigma do
Estado mínimo, já se propõe uma
intervenção semi-mínima do Estado
na protecção dos direitos à saúde.
Eu faço notar que isto significa que
há uma necessidade de adaptação da
estratégia neo-liberal ao ataque ao
Estado dito providência e até me
parece que o que está mais em crise
neste momento não é o Estado
Providência, mas sim o modelo de
ataque neo-liberal ao Estado Provi
dência. Esse sim, parece-me em
crise e por isso hoje ouvimos supre
endentemente o Dr. Carlos Macedo
defender alguma reserva de inter
venção estatal em relação à protec
ção do direito à saúde. Faço lembrar
que esta visão semi-mínima é de
certa maneira coincidente com a do
nosso ministro da Saúde que no
documento da SEDES desenvolveu
uma tese muito semelhante. Eu
pergunto se não há neste caso uma
aberta concordância entre o que o
Dr. Paulo Mendo defendeu no
documento da SEDES e aquilo que o
Dr. Carlos Macedo neste momento
aqui veio defender.

O último comentário é de que quer o
Dr. Ernâni Lopes quer o Dr. Carlos
Macedo não conseguem perspectivar
a discussão dos direitos d a
população à saúde fora d o papel do
Estado. Apenas o Dr. Constantino
Sakellarides levanta uma questão
nova para mim. Nós podermos
organizar-nos como sociedade,
podemos dar uma protecção a todos
os nossos concidadãos sem que
necessariamente isso passe pelo
aparelho de comando do governo e
do seu braço administrativo ou buro
crático. Há que reperspectivar uma
nova organização de prestação cuja
propriedade pode perfeitamente ter
carácter público, embora também
haja espaço para a iniciativa priva
da, mas em que a sede do comando e
das exigências de eficácia esteja na
comunidade e na própria partici
pação dos prestadores, nomeada
mente dos médicos. E portanto esta
visão de devolução à sociedade e de
redução do papel do governo e do
seu braço administrativo para mim
está na ordem do dia.

ambiente, falta na cultura, falta em
toda a parte. Há pregadores que
aparecem na televisão frequente
mente a pedir dinheiro para tudo.
Daí que o caminho que o Dr. Carlos
Macedo apontou seja um caminho
inevitável. Não há voltas a dar. Ou é
por vontade nossa ou é por força da
competividade externa. Disto não se
vai sair, excepto se se descobrir
qualquer fórmula de fazer crescer a
economia de uma forma exorbitante
que actualmente não se prevê.
P o rtanto é a selectividade, com
seguros, sem seguros, através do
sistema das propinas ou outros. Se se
quer continuar a defender a gratui
tidade universal isto tem um preço.
É a quebra da qualidade de tudo.
Quebra de qualidade para ricos,
quebra de qualidade para pobres.

mais do que já pagam. Têm que
pagar mais de 400 milhões de
contos. Neste momento, talvez
alguns não saibam, há em Portugal
um milhão de pessoas seguradas,
não através de seguros individuais,
mas seguros, normalmente de grupo,
feitos por empresas. Este modelo
talvez seja um caminho a explorar.
Por outro lado, sem resolver este
problema constitucional não vamos a
lado nenhum.
Há uma outra questão que também
julgo fundamental e que está por
reso lver há 20 anos. P ara se
estabelecer um Serviço Nacional de
Saúde - coisa para demorar 8, 9, 10
anos - tem de haver consenso polí
tico pelo menos entre os principais
partidos. Não é possível, como tem
acontecido até agora, que um partido

Dr. António Bento

procure instalar um SNS com um
determinado modelo, venha um outro
para o go verno e desfaça esse
projecto e tente instalar outro, que
passado algum tempo seja nova
mente desfeito. Ora um SNS demora
8 a 10 anos a implementar e é para
vigorar no mínimo estavelmente 20
ou 30 anos. Portanto, enquanto não
se resolver a questão constitucional
e a questão, também política, de
despartidarizar e despoli tizar a
saúde, julgo que dificilmente conse
guimos arranjar um modelo viável de
saúde em Portugal.

António Albino

A

primeira pergunta é se os
cidadãos estão contentes com o
sistema de saúde que têm. Julgo que
esta é a primeira questão que se
deve pôr. A segunda é se é possível
pedir dinheiro aos cidadãos para
este sistema de saúde, que os trata
mal. A terceira pergunta, que é uma
pista é: os beneficiários dos SAMS e
das obras-so ciais dos CTT estão
contentes com o sistema de saúde
que têm?

Dr. Medina Carreira

N

ão sou tão radical como o
interveniente que me ante
cedeu, porque o problema não é
efectivamente só de dinheiro. É
principalmente de dinheiro. E aqui
há que ter a noção muito clara de
que a metodologia do raciocínio no
Estado Providência não pode ser
uma abordagem sectorial. O dinheiro
falta na saúde, falta na educação,
falta na segurança social, falta no

D

entro dos actuais parâmetros
políticos como é que é possível
compatibilizar a actual Constituição,
que define que a saúde é tenden
cialmente gratuita, quando neste
momento os portugueses já gastam
em saúde qualquer coisa como mil
milhões de contos (através do orça
m ento de estado 60 por cento e
directamente já comparticipam com
40 por cento). Quando se fala de
seguros estamos a dizer aos portu
gueses que têm ainda que pagar

Estado
Providência
e
Saúde.
Que
Futuro?
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Depois das perguntas e comentários da assistência, seguiram-se as respostas dos elementos da mesa.

Prof. Ernâni Lopes

S

eleccionei das várias inter
venções três ou quatro que me
pareceram mais directas. A
primeira é a de saber se a crise do
Estado Providência é definitiva ou
não, ou se a perspectiva é a de que o
pior jd ld vai. Acho que o que conhe
cemos até agora é uma introdução ao
problema e não o pior jd ld vai.
Segundo, não vejo mecanismo pos
sível - e o Dr. Medina Carreira já
tocou no problema - de o actual mo
delo subsistir. Há uma inconsis
tência básica nos sistemas de segu
rança social em geral, e não apenas
no da saúde. Essa inconsistência
resulta da demografia, da competi
ção global e, em part icular em
Portugal, é resultado das expecta
tivas da população em termos de
exigência crescente de qualidade.
A segunda questão posta e que eu
gostaria de referir é a do Dr. Paulo
Fidalgo, quando afirma, como pers
pectiva, como noção para o futuro, a
sociedade a substituir o Estado no
comando dos sistemas de segurança
social.
Deu uma opinião e eu permito-me dar
outra. Julgo que é uma visão atraente
à primeira vista, interessante do
ponto de vista mental, mas ponto
final. Primeiro não acredito que
funcione, segundo tenho uma
pequena contra-pergunta a pôr. Quem
paga? Aqui o problema não é dizer eu
gostava que ... O problema é: quero
isto assim, faço assim e com estes
recursos. E, honestamente, eu a estas
três perguntas não sei responder. O
senhor doutor porventura saberá.
O terceiro tópico é a intervenção do
Dr. Medina Caneira e a questão que
pôs quando afirmou que o problema é
principalmente o dinheiro, não é só
o dinheiro. E a este propósito gostava
de vos deixar, a título de comentário
final, três ou quatro reflexões.
Uma coisa que me impressionou
neste debate é que frequentemente

tive o sentimento de que estavamos a
discutir uma coisa que já não é. Não
vou tão longe como o Dr. Carlos
Macedo - e julgo que utilizou a
expressão para marcar uma afirma
ção. O Estado Providência não está
falido. Salvo eno ainda vai pagando.
Mal, mas vai pagando. O que ele
está é com enormes problemas e
sabemos já que ainda vai ter mais.
O que me parece é que dentro deste
quadro podemos identificar algumas
tendências - e dirijo-me agora exclusi
vamente aos médicos. Em primeiro
lugar, por estranho que pareça e dado
o teor do que ouvimos aqui nestas
últimas duas horas, os serviços de
saúde - em suma aquilo que os senho
res fazem - são um sector de activi
dade económica com um grande po
tencial de crescimento em termos de
mercado, nomeadamente em P01tugal.
A situação concreta dos sistemas de
segurança social, com a degradação
que nós sabemos que eles vão ter
implicará do, ponto de vista macro
económico, uma reorganização da
estrutura de despesa das famílias.
As famílias vão gastar ainda mais
em saúde. Vão gastar porque querem
gastar e porque têm de gastar. É
insustentável manter a estrutura
actual.
Por outro lado, a procura de novos
níveis de q ualidade de vida vai
alterar os comportamentos tradicio
nais face aos serviços de saúde. As
pessoas vão querer aquilo a que nós
chamamos "luxos" de serviços de
saúde, "luxos" aqui enten da-se
claramente entre aspas. O envelheci
mento da população altera não
apenas as regras do funcionamento
do sistema de segurança social,
como altera o volume de procura.
Também sabemos que a inserção
tradicional da terceira geração na
família vai ser posta em causa. Nós
tratamos e temos os nossos pais em
casa, temos os nossos filhos, mas não

podemos extrapolar a situação. A
terceira geração em casa, em convi
vência, é uma característica que vai
baixar drasticamente em todas as
sociedades europeias e na portu
guesa também. Ou seja, mais cuida
dos de segurança e de saúde.
O financiamento público do ramo
estatal dos sistemas de saúde - servi
ços públicos de saúde e sistema geral
de segurança social - continuará a ser
sup01tado pelo Orçamento do Estado,
num contexto certamente de turbu
lência no sector, mas acabando por
pagar, embora tendencialmente
menos em ritmo de crescimento.
Finalmente, cria dar a minha opinião
sobre um tema que correu muito
durante este debate: Julgo, para não
dizer que estou certo; e salvo situação
de ruptura, de desequilibrio
generalizado, enfim uma situação de
grande turbulência social, económica
e política - julgo que os modelos
privados de financiamento terão um
peso crescente. O papel da poupan
ça para a capitalização das reformas
individuais é crescentemente impor
tante assim como para pagamento de
seguros privados de saúde.
Um dos presentes chamou a atenção
para os seguros de saúde, uma moda
lidade óbvia de resposta a estas difi
culdades. Mas daqui decorrem duas
consequências puramente económi
cas que são as seguintes. A exigência
de mercados de capitais com alguma
espessura e que funcionem. É no
mercado de capitais que depois a
rentabilidade dos seguros tem que ser
assegurada. Uma exigência que
deixámos passar. E tem também
como consequência a reformulação
progressiva daquilo a que nós
podemos chamar as carteiras dos
produtos financeiros de carácter de
poupança com a vocação de pre
caução e refúgio. Julgo que também
vai ser uma tendência de fundo ao
longo dos anos 90.
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ma vez mais, na discussão
dos problemas de saúde,
temos como foi aqui referido,
cassetes. Mas a cassete não foi minha,
foi sua. Começou por me rotular de
neo-liberal, e com outros nomes
perfeitamente ultrapassados, quando
eu tentei colocar-me apenas perante
as dificuldades que temos e quais os
caminhos a seguir.
E, evidentemente, como me chama
neo-liberal eu podia dizer-lhe que é
estatizante, interventor, pseudo qual
quer coisa, mas não. Em segundo
lugar não estou aqui a falar em nome
de ninguém, nunca falei em nome de
ninguém e muito menos seria
necessário falar em nome do actual
Ministro da Saúde.
Mas vamos aos assuntos que nos
interessam. De facto temos ou não
temos a noção exacta de que o Esta
do· Providência está falido ou em
sérias dificuldades? Eu penso que
isto é um dado adquirido para qual
quer pessoa que se coloque hones
tamente perante esta realidade. Se é
assim - e eu julgo que é, e nessa
base estou a discutir e a intervir
nesta mesa -, temos que encontrar os
caminhos para sairmos desta difi
culdade.
É fácil andarmos sempre a chamar
pelo chapéu do Estado e depois,
cada vez que não corresponde às
nossas ansiedades, rotularmos nega
tivamente A, B ou C.
De facto, como foi aqui dito pelo
presidente do SIM, o problema da
saúde é um problema político. É de
facto um problema político e um
problema constitucional. Incrivel
mente, na Constituição, está posto de
uma forma escamoteada, porque não
houve a coragem política de se dizer
o que é que pretendemos para Portu
gal em termos de saúde.

Dr. Carlos Macedo
Falamos todos em SNS e eu fui parti
dário do SNS no seu sentido clás
sico. Quando estive em Inglaterra a
trabalhar nos hospitais, já lá vão
muitos anos, estava convencido que
era um modelo que satisfazia as nos
sas dificuldades em pleno. E sem ter
a mania, como hoje está na moda, de
que todos vamos evoluindo, mas sim
perante a constatação das dificul
dades, sei que o modelo inglês está
em sérias dificuldades, quanto mais
em Portugal com o OE que temos.
Actualmente, a saúde em Portugal é
única e exclusivamente suportada
através do OE. Estamos de facto
perante esta realidade. Por um lado,
estamos a descontar para a Segu
rança Social já com gravíssimos pro
blemas, e que dentro de 5 a 10 anos
o Estado pode não ter dinheiro para
pagar as prestações sociais.
Quando fui ministro tinha como
orçamento 57 milhões de contos.
Passaram-se cerca de 10 anos e, como
sabem, actualmente o orçamento da
saúde ronda os 700 milhões de contos.
E os cuidados de saúde em que é que
evoluiram? Em te1mos de qualidade?
Em termos do doente ter melhor
acesso, de ser melhor e mais
facilmente tratado, para já não falar
numa coisa, que nos é cara, que é a
nossa satisfação profissional?
Eu pergunto se vale a pena conti
nuarmos e diariamente a protestar
mos, porque o Estado nos trata mal e
por isso os doentes nem sempre são
bem tratados e , não por razões ine
rentes à nossa capacidade técnica. É
evidente que não. Mas não temos
capacidade de resposta perante uma
sociedade que, em termos de consu
mismo, todo os dias é mais impre
gnada de um excesso de cuidados de
saúde altamente sofisticados, mas
que nem sempre correspondem a

uma efectiva melhoria da saúde.
Foi aqui dito, e muito bem, que são
interesses de mercado. E se são
interesses de mercado, e estou de
acordo, somos nós médicos os pri
meiros a ter o dever de denunciar
esta situação. Mas nós, médicos,
metidos num sistema estatal, somos
parte porque somos funcionários
desse sistema. E a nossa capacidade
d e contestação talvez não seja
aquela que devia ser, mas o doente
cada vez mais ciente dos seus
direitos em termos médicos ou de
cuidados de saúde vai-nos exigindo
diariamente cada vez mais. E nós,
médicos, para satisfação desses
mesmos utentes - e é bom que se
diga isto com toda a honestidade
vamos aumentando eis gastos na
saúde sabendo de antemão que,
nomeadamenete exames comple
mentares, nem sempre corres
pondem a uma melhor capacidade
de diagnose e muito menos a uma
capacidade terapêutica .
Mas porque temos medo que sejamos
a manhã, perante um tribu nal,
denunciados por não termos pedido
determinados tipos de exame, vamos
fazer com que os cuidados de saúde
tenham um crescimento ou um gasto
exponecial terrível. E este gasto
exponencial, hoje, o Estado não o
suporta!
Se as pessoas forem responsabilizadas
perante os seus gastos de acordo com
a sua condição sócio-económica,
acredito - e não é demagogia - que de
facto passam a olhar para as
exigências dos gastos com a saúde de
uma fo1ma completamente diferente.
É que numa sociedade descompen
sada, como a nossa, às vezes as
exigências perante os cuidados de
saúde são uma forma de contes
tarmos um Estado que nos trata mal.

. ,.

.....................................................................................................................
Dr. Constantino Sakellarides
Não vale a pena encontrar novos modelos de
financiamento se os recursos vão ser utilizados da
forma como estão a ser utilizados actualmente.

D

e facto há um conjunto de
conceitos um tanto confusos
que têm passado por este
debate e que é necessário esclare
cer, isto se queremos um debate
produtivo.
Prime iro é preciso distinguir o
financiamento, uma questão indiscu
tivelmente importante nas socieda
des actuais do Estado Providência,
de uma outra questão que é a da
utilização que se faz dos recursos
existentes, dos recursos disponíveis.
E essas questões não podem estar a
ser tratadas completamente em
separado, não se pode dizer que o
problema é um problema de dinheiro
e que a forma como se utiliza esse
dinheiro é um problema irrelevante,
um problema secundário. A relação
entre os dois é fundamental neste
debate. É evidente que existe um
financiamento público agravado,
mas a maior parte dos seguros que
conhecemos são financiamento
público, na medida em que depen
dem de um mecanismo através do
qual os contribuintes põem à dispo
sição de instituições públicas ou

privadas de gestão que utilizam
esses recursos de acordo com regras
públicas. E portanto não há
nenhuma associação directa entre
financiamento do chamado Estado e
financiamento através de seguro e a
forma como esse dinheiro pode ser
utilizado. Ou seja podemos ter
órgãos de gestão localizados perto de
nós, que não sejam necessariamente
do Estado, mas que tenham o esta
tuto público, que teria simultanea
mente uma fonte de financiamento
público por seguro ou outra que
fossem financiamentos privados.
É necesssário não confundir essas
coisas. Diz-se em relação ao finan
ciamento que uma fonte importante
do aumento da pressão dos custos
dos serviços de saúde é, por um
lado, a tecnologia, que vai cada vez
mais ser incorporada no acto
médico, e por outro o envelheci
mento da população que origina
grandes demandas.
Em relação à tecnologia, a questão
que se põe não são os métodos que
permitem calcular, estimar ou
estudar as mais valia dessa tecno-

logia. Os métodos existem, a questão
fundamental é quem os aplica ? Se
são aplicados centralmente, seja
pelo seguro, seja seja por um Estado
burocrático, no sentido de determi
nar normas de comportamento que
nós vamos, dentro das paredes do
nosso consultório, dos nossos hospi
tais, tentar de uma forma quase
impossível cumprir ou se temos uma
forma de gestão que permita que
esta decisão seja tomada através de
uma negociação no local onde a
negociação pode ser feita, que é no
tangível, no local onde as pessoas
sofrem, onde necessitam de cui
dados, onde está o médico, onde está
o gestor, onde está o cidadão, onde
está o doente
Essa a grande questão do desen
volvimento do nosso sistema. E esta
questão fundamental que se aplica
quer à tecnologia quer à forma inte
grada dos cuidados do idoso é a
questão fundamental e não vale a
pena encontrar novos modelos de
financiamento se os recursos vão ser
utilizados da forma como estão a ser
utilizados actualmente.
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Esclarecimento
do Conselho Nacional
Executivo sobre as
admissões aos Colégios
de Especialidade
da Ordem dos Médicos
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O Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos esclarece os colegas que a
admissão aos colégios de Especialidade é
possível por duas vias:

1
2
3

Os médicos que fizeram a sua formação pós-gra
d uada no nosso país, podem num período
transitório e decorrente da implemantação da
chamada "Titulação Única" fazer a sua admissão
através dos mecanismos da admissão por
consenso.
Os colegas que não optarem pela admissão por
consenso poderão fazê-lo em alternativa por
candidatura ao exame de especialidade da Ordem
dos Médicos.
Para os colegas que fizeram a sua preparação fora
do país, é obrigatória a admissão no Colégio de
Especialidade através do art. º 92º do Estatuto da
Ordem dos Médicos, o que implica a propositura
da sua candidatura ao exame de especialidade da
Ordem dos Médicos ou pelo reconhecimento de
provas equivalentes a essa mesma prova.
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O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos,
reunido em Coimbra no dia 26 de Fevereiro de 1994,
analisou as propostas existentes em matéria de Titulação
Única de formação complementar das especialidades
médicas.
Congratula-se com o consenso obtido e na identidade de
objectivos das propostas em presença.
Reconhece estarem reunidas as condições para que seja
publicado a muito curto prazo o documento legal
(portaria) reguladora de tal matéria.

Coimbra, 26 de Fevereiro de 1994.
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Após a inscrições nos respectivos Colégios ficam
em plena igualdade no gozo dos dos seus direitos,
não existindo actualmente outra forma de valori
zação curricular e profissional dentro Colégio.

Coimbra, 26 de Fevereiro de 1994.
g

Lei de Gestão das Unidades de Saúde

R

-

ealizou-se na Sede da Secção
Regional do Centro d a
Ordem dos Médicos, e m
15/01/1994, um colóquio em que se
debateu a actual Lei de Gestão e se
discutiram as alterações necessárias
para um funcionamento adequado e
harmonioso das unidades de Saúde
do Serviço Nacional de Saúde.
A primeira mesa foi animada pelos
Drs. Alberto Queirós (Presidente do
Conselho Regiona l do Centro),
Manuel Delgado (Presidente da
Associação dos Administradores
Hospitalares) e Vaz Craveiro (Direc
tor do Bloco Operatório dos H.U.C.) .
As intervenções incidiram fundamen
talmente na crítica do actual articu
lado da lei, na urgência de uma Carta
Sanitária Nacional, nas dificuldades
em prestar uma assistência de
qualidade quando não são disponibi
lizadas todas as condições aos profis
sionais e não definidas as prioridades
e estratégias a implementar.
Da discussão havida com a partici
pação da assistência, foi unânime a
necessidade de implementar uma
Carta Sanitária Nacional, com a atri
buição de funções assistencias ade
quadas a cada unidade de saúde de
acordo com as capacidades técnico
científicas e as necessidades da
população assistida. É notória a falta
de uma política que racionalize os
meios e os adeque à realidade nacio
nal de forma a não se esbanjarem
recursos e a potencializarem-se as
capacidades instaladas.
Quanto à administração e gestão foi
unânime que de acordo com a tradi
ção po1tuguesa e com o imprescindí
vel conhecimento que as direcções
devem possuir de todos os factores
conc01Tentes para o adequado funcio
namento dos estabelecimentos hospi
talares, o médico é o profissional que
melhor preenche o perfil de presi
dente do Conselho de Administração.
Entendeu-se que nesta função, além
da capacidade de representação
institucional, há também o papel de
harmonização das estratégias aos
meios disponíveis, bem como a
garantia da salvaguarda das condi-

ções mínimas da qualidade na assis
tência. Foi também apontada pela
maioria dos presentes a importância
de a pessoa a nomear para este cargo
dever ser um elemento prestigiado,
merecendo a confiança dos profissio
nais de onde decorre a imprescindí
vel auscultação de um colégio repre
sentativo a definir posteriormente.
Foi também unanime que o gestor
administrativo-financeiro deverá ser
um profissional com conhecimentos
mínimos da problemática da saúde,
possuidor de capacidades de gestão
e nesta perspectiva os administra
dores serão os técnicos melhores
habilitados para esta função.
Na área clínico-assistencial foi con
sensual que o Director Clínico será
um médico eleito pelos seus pares,
com funções de coordenação d e
todas as valências envolvidas direc
tamente no acto médico.
A segunda mesa formada pelo Prof.
Dr. Adriano Vaz Serra (Presidente
da Assembleia Regional do Centro),
Dr. Armindo Rebelo (Assistente
Hospitalar de Cuidados Intensivos),

se as alternativas possíveis, havendo
uma crítica veemente à introdução da
medicina privada nos hospitais,
entendendo-se que com esta metodo
logia poder-se-à pe1turbar o funciona
mento e relacionamento inter-pessoal
nos serviços, por estarem subjacentes
duas lógicas em si conflituais. Foi
também discutida a lógica que preside
à criação dos chamados "centros de
custos", entendendo-se que nela po
derá haver o pe1igo da atomização dos
hospitais, fomentado-se a realização de
cada vez mais actos médicos, sem
haver prévia definição dos limites da
autonomia, dos mecanismos de
controle, da salvaguarda da interde
pendência e harmonização dos objec
tivos, bem como da natureza equitativa
dos "prémios de produção".
Por último, foi realçado o papel impor
tante dos serviços na formação pós
-graduada, com o contributo da O. M.
no traçar dos vários perfis profissionais
dos especialistas, o que vai obrigar a
standait mínimos dos internatos, e na
avaliação final de molde a homoge
nizai· os critérios a adaptai·.

Foi importante a chamada de atenção para a urgência da introdução
da chamada "cultura da qualidade" como passo fundamental à
obtenção de uma assistência que satisfaça a população, motive os
técnicos, elimine os erros e garanta a formação contínua.
Dr. António Rodrigues (Clínico
Geral), Dr. Jorge Simões (Admi
nistrador Hospitalar) e Dr.Reis
Marques (Membro do Conselho Re
gional do Centro) debateu o funcio
namento e organização dos Serviços.
Foi importante a chamada de atenção
para a urgência da introdução da
chamada "cultura da qualidade" como
passo fundamental à obtenção de uma
assistência que satisfaça a população,
motive os técnicos, elimine os erros e
garanta a formação contínua.
Criticaram-se os critérios economi
cistas que presidem à acção dos
actuais responsáveis, preocupados so
mente em gastai·em cada vez menos e
esquecendo a prestação de um serviço
que deve ter como norma "o melhor
para o doente com o menos custo".
Quanto ao financiamento discutiram-

Foi consensual a fo1ma como a forma
ção contínua assegura os níveis de
qualidade da assistência e gai·ante que
a formação pós-graduada não seja um
acumulai· de conhecimentos livrescos
e sim um adquirir de capacidades
técnico-científicas que habilitam o
médico naquela área da medicina.
Da discussão resultou a noção de
serem as carreiras médicas o instru
mento mais adequado para uma
formação clínica diferenciada dos
médicos e capaz de avaliar o desem
penho no trabalho de grupo que lhe
subjaz. Foi também apontada a
dificuldade no serviço assistencial
com uma lógica predominantemente
privada poder dispensar uma forma
ção pós-graduada completa e imbuí
da do espírito da formação contínua
e do trabalho em grupo.
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Assembleia Regional Extraordinária
da Secção Regional do Centro

A

Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos
realizou no dia 8 de Janeiro
de 1994 uma Assembleia Geral
Extraordinária em que o Conselho
Regional apresentou o relatório de
um ano de actividade da actual
Direcção.
Foi uma Assembleia muito concorri
da e houve intervenções de congratu
lação pela acção desenvolvida, sendo

notória a satisfação dos Colegas pela
forma como a Ordem dos Médicos
tem vindo a lutar pela dignificação da
profissão médica. Mereceu também
referência o movimento dos Colegas
que na década de 60 lutaram pela
criação das Carreiras Médicas, como
um momento importante e exaltante
da história da Medicina Portuguesa
em prol de uma formação pós gradua
da e uma prestação de cuidados digna
e de qualidade.

Na mesma Assembleia e antes da
Ordem do Dia eis médicos com mais
de 50 anos de exercício profissional
foram alvo de uma homenagem pela
forma abnegadas e tantas vezes
solitária como foram ajudando os
doentes, debatendo-se com carên
cias de toda a espécie em que a
recompensa foi muitas vezes o reco
nhecimento e gratidão das popu
lações.

Fórum

Médico do Algarve

O

Fórum Médico do Distrito
do Algarve, englobando as
Organizações Distritais, da
Ordem dos Médicos, do Sindicato
Independente dos Médicos, do
Sindicato dos Médicos da Zona Sul,
da Associação dos Médicos da
Carreira Hospitalar, da Associação
dos Médicos da Caneira de Clínica
Geral, da Associação dos Médicos
da Carreira de Saúde Pública e da
Associação dos Médicos do Internato
Complementar, reuniu-se no dia 12
de Janeiro de 1994, na recentemente
inaugurada Sede Distrital do Algarve

da Ordem dos Médicos, para discutir
a problemática da Gestão dos Servi
ços de Saúde.
Participou nesta reunião, que regis
tou mais de 50 presenças, o Colega
Joaquim Machado Cândido, da
Direcção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos.
Foram abordados os seguintes temas:
l º Níveis e Funções de Gestão no
Sistema de Saúde.
2º A Gestão das Unidades de Saúde.
3º A participação dos Médicos na
Gestão das Unidades de Saúde.

O último destes três temas é que
prendeu mais a atenção dos· inter
venientes, tendo sido objecto de uma
discussão mais aprofundada. Entre
os vectores do problema mais apre
ciados, destacam-se os seguintes:
1º Escolha/Eleição/Nomeação de
Gestores.
2º Escolha/Eleição/Nomeação dos
Directores Clínicos.
3º Escolha/Eleição/Nomeação dos
Directores do Serviço.
4º Necessidade d'e Formação dos
Médicos em Gestão.
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Exames Complementares de Diagnóstico

ARS de Braga

N

o início de Janeiro a ex-ARS
de Braga reactivou uma
determinação já caída em
desuso e segundo a qual, o médico
ao requisitar Exames Complemen
tares de Diagnóstico, teria que
escrever na requisição e por cada
exame pedido, um código de quatro
digitos. Para dar mais eficácia à
medida, a ex-ARS de Braga deter
mina que o pessoal administrativo
"nunca deverá validar requisições
cujos exames não sejam identi-

ficados com o respectivo Código".
Tendo tomado conhecimento desta
situação, o Conselho Regional do
N01te da Ordem dos Médicos na sua
reunião de 24 de Janeiro, decidiu
enviar uma carta ao Sr. Ministro da
Saúde, onde depois de recordar que
a actividade profissional dos
Médicos da Carreira de Clínica
Geral tem já um excessivo peso
burocrático, alerta para que esta
medida poderá contribuir para a
degradação da qualidade dos

cuidados de saúde e para a dimi
nuição da acessibilidade às consul
tas. Para além de ser mais um ele
mento perturbador na relação
médico/doente.
Confrontado com o facto do exercício
profissional ser controlado por não
médicos, o Conselho Regional do
Norte afirma que "não pode aceitar
que a actividade profissional médica
seja controlada pelo p essoal
administrativo dos serviços de
saúde".

A Acta Médica Portuguesa na

Secção Regional do Norte

I

niciando um programa de des
centralização das suas reuniões,
a Direcção da Acta Médica
Portuguesa reuniu com os Conselhos
Redactorial e Técnico-Administrativo
no passado dia 29 de Janeiro no
P01to, na Sede da Secção Regional do
N01te da Ordem dos Médicos.
Durante a sessão da manhã foi ana
lisada a situação que presentemente
vive a revista, sendo acentuadas as
melhorias gráficas introduzidas, bem
como a progressiva melhoria de coor
d en ação e saída atempada dos
números mensais, que se prevê
normalizada dentro de dois ou três
números. Foi realçado o papel que o
redactor responsável por cada número
da revista deverá ter, sendo melhor
definido o papel que lhe cabe na sua
preparação, selecção de material e
pedido de editoriais. Foi feito o ponto
da situação dos suplementos em
preparação, prevendo-se que o
suplemento em Inglês possa sair em
Março/Abril e o segundo suplemento
durante o 2º tiimestre do ano.

A sessão da tarde, já com a
participação de diversos Colegas do
Porto expressamente convidados
para esta sessão, iniciou-se com a
apresentação da evolução do número
de artigos apresentados para
publicação na Acta Médica Portu
guesa ao longo dos vários anos da
sua existência, sendo salientado o
seu número crescente, que atingiu o
máximo no ano de 1993. No entanto,
chamou-se a atenção para a assime
tria da proveniência dos trabalhos,
sendo cerca de 85% destes
provenientes de Instituições da Zona
Sul do País, fundamentalmente
Lisboa, e os restantes 15% prove
nientes de Instituições de Coimbra e
Porto. As razões desta assimetria
foram profundamente analisadas por
todos os Colegas, sendo apontadas
como razões principais o facto de a
Acta Médica Portuguesa ter uma
distribuição irregular, não ter sido
suficientemente fomentada a parti
cipação e interesse dos Colegas de
for:a de Lisboa, e de que o facto de a

revista ser feita em Lisboa
certamente mobilizará mais Colegas
da capital.
A constatação de no Porto já haver
várias revistas médicas foi também
considerado um factor de peso desta
situação, mas ficou bem patente o
interesse demonstrado pelos Colegas
da Secção Regional do Norte na
divulgação e incremento da Acta
Médica Portuguesa como revista de
todos os médicos portugueses. As
medidas actualmente em imple
mentação pela direcção da revista e o
esforço do seu Conselho Técnico
-Administrativo em apoiar estas
medidas, nomeadamente a sua
melhor distribuição a todos os Cole
gas, foram considerados passos signi
ficativos para se atingir o objectivo
proposto: tomar a Acta Médica Portu
guesa uma revista nacional.
A reunião terminou com o anúncio de
que a próxima reunião se realizará em
Coimbra, em data a anunciar.
Prof. Dr. Carlos Perdigão
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Reunião da Ordem dos Médicos
em Portalegre

P

or iniciativa dos Órgãos Distritais de �ortalegre �a
.
Ordem dos Médicos, realizou-se no dia 21 do mes
de Janeiro, na sala de conferências do Hospital
Dr. José Maria Grande (Portalegre) uma reunião informal
de médicos do distrito que contou com a presença do
Colega Dr. Joaquim Machado Cândido, Secretário-Geral
da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos.
Inicialmente procedeu-se à informação do trabalho
realizado pelos Órgãos Distritais, feita pelo Colega, Dr.
Casimiro Menezes, que, de entre outras coisas, realçou a
vontade que anima os membros eleitos em organizar as
suas actividades de acordo com os objectivos que consta
tavam no programa eleitoral, lendo lido o comunicad9
que a seguir se transcreve:

"Os membros eleitos dos Órgãos Distritais da Ordem dos
Médicos pretendem com a presente circular, informar
todos os Colegas de Portalegre das suas actividades:
1 º Quinzenalmente, às 3 ª feiras, realizam uma reunião
pelas 21 horas no Hospital de Portalegre.
2 º Nas últimas sexta-feira dos meses de Fevereiro, Abril,
Junho e Outubro realizam-se reuniões de todos os
membros eleitos.
3 º Os membros dos Órgãos Distritais decidem criar as
seguintes comissões, responsabilizando os seguintes
médicos pelo funcionamento das mesmas:
Comissão do Serviço Nacional de Saúde
- Dr. Ant6nio Pedro Amorim Afonso
Comissão das Condições do Exercfcio Profissional
- Dr. Casimiro Menezes
Comissão de Educação Médica
- Dr. Álvaro Pacheco."

novo

Salientou-se ainda a dificuldade sentida em manter uma
informação constante e actualizada a todos os Colegas,
por insuficiência de meios técnicos e financeiros,
nomeadamente uma sede com meios de comunicação por
fax.
Um outro tipo de iniciativas levadas a efeito pelos Órgãos
Distritais, foi a calendarização de acções a nível conce
lhio para audição e debate de problemas relacionados
com o exercício profissional. Foi ainda anunciada a
decisão de promover um encontro com os Colegas de
Badajoz para intercâmbio cultural e científico.
A seguir usou a palavra o Colega, Dr. Joaquim Machado
Cândido que fez o balanço das actividades da Ordem dos
Médicos e das iniciativas levadas a efeito pelo Fórum
Médico, salientando depois a necessidade de ouvir os
médicos na discussão das propostas a apresentar ao
Ministro da Saúde, nomeadamente o debate a realizar no
dia 10/2/94, na Ordem dos Médicos sobre o Sistema de
Saúde e a Gestão de Unidades de Saúde. Outros assuntos
como o Código Deontológico e a Titulação Única, foram
também motivos para informação.
Do debate que se seguiu foi realçada a oportunidade de
criação de uma estrutura que a nível do Alentejo dê
resposta aos novos desafios que irão ser colocados aos
médicos pela nova situação criada com a formação da
Administração Regional de Saúde do Alentejo.
Nesse sentido o Colega Dr. Machado Cândido foi manda
tado para promover uma reunião em Évora, com os
Órgãos Distritais da Ordem dos Médicos de Beja, Évora
e Portalegre.

IMílV

®

piperacilina I tazobactam
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ORGÃOS DISTRITAIS ELEITOS
Distrito Médico de Santarém
Programa de Acção

E

m Dezembro de 1992, quando
da eleição do Dr. Santana
Maia para Bastonário da
Ordem dos Médicos, foram simulta
neamente eleitos para a Secção Re
gional do Sul os candidatos aos
Órgãos Regionais e Distritais con
correndo como lista A, tendo como
base um mesmo programa de acção e
como lema ORDEM: A CASA DE
TODOS OS MÉDICOS.
O Distrito Médico de Santarém foi o
único que, na altura, não apresentou
candidatura para os Órgãos Distritais.
Na sequência da reabertura do pro
cesso eleitoral, em reunião extraordi
nária da Assembleia Distrital de
Santarém, no dia 30 de Novembro de
1993, apresenta-se o programa de
acção sufragado pelos Colegas.
Somos apoiantes do programa
ORDEM: A CASA DE TODOS OS
MÉDICOS.
Como tal, subscrevemos o compro
misso de candidatura apresentado
pela lista A, eleita em Dezembro de
1992 para a Secção Regional do Sul
da Ordem dos Médicos.
Parte desse programa já começou a
s e r executado durante o ano de
1993, nomeadamente:
Integração nos Colégios de Espe
cialidades de todos os especia
listas oficialmente reconhecidos;
- Eleição das Direcções dos Colé
gios de Especialidades;
- C riação e dinamização de um
Fórum Médico Permanente;

- Eleição do Conselho Nacional do
Médico Interno.
Entre todos os outros pontos do
Programa de Acção da Lista A, que
subscrevemos, consideramos primor
dial a participação da Ordem dos
Médicos em todas as decisões sobre
política de saúde que decorrerá,
naturalmente, da sua capacidade de
se antecipar no estudo dos proble
mas, de delinear soluções alternati
vas, e de contribuir para a formação
de uma opinião pública mais escla
recida.
É imprescindível a existência de um
Código Deontológico e Definição do
Acto Médico com validade jurídica.
Sendo uma candidatura distrital,
queremos sublinhar ainda alguns
objectivos mais específicos:
- Maior participação dos Órgãos
Distritais na vida da Ordem dos
Médicos;
- Maior contacto entre todos os
Médicos do distrito (eventual
criação de delegados concelhios);
- Facilitar o acesso a informação
adequada e actualizada; utiliza
ção do Centro de Documentação e
Informação a funcionar na Secção
Regional do Sul desde Dezembro
de 1993.
Para atingir estes objectivos é essen
cial a existência de uma SEDE DIS
TRITAL, que seja ponto de encontro
e convívio:

A CASA DE TODOS
OS MÉDICOS

ORGÃOS ELEITOS
MESA DA ASSEMBLEIA
DISTRITAL
Presidente:

Reinaldo Dias Coelho Cabanita
Vice Presidente:

João Henrique Fernandes Loja
1 ". Secretário:
Adelino José Sanches Carvalho
2". Secretário:

José Manuel Pratas Barata

CO SELHO
DISTRITAL
Presidente:

Maria Leonor M arque Pires
Vogais:
Filipe Manuel Mendes Rosas
Américo António Tavanez
Oliveira eto
José Franci co Correia
Afonso Marouço
António José Ribeiro Mendes

MEMBROS CO SULTIVOS
DO CO SELHO REGIO AL
João Manuel Barreto Vieira
da Luz
António Júlio Pinto Correia
Maria Filipa da ilva
Graça Homem Chri to

ORDEM DOS MÉDICOS - ORDEM DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS

COMISSAO INTER ORDENS

Di
ca

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS/SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA
Entre a Ordem dos Médicos, com
sede na Av. Almirante Gago
Coutinho, 151 - 1700 Lisboa e a
Ordem dos Médicos Veterinários,
com sede na Rua Vitor Cordon, 30 2 º andar Dtr - 12 00 Lisboa, é
celebrado o presente protocolo de
cooperação.
l. É criada uma Comissão Inter
Ordens integrando representantes
das Ordens dos Médicos e dos
Médicos Veteri nários e, cuja
composição será pari tá ria, cons
tituída por um elemento designado
pelo Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos, por um
elemento designado pelo Conselho
Directi vo da Ordem dos Médicos
Veterinários, pelo Presidente do
Colégio da Ordem dos Médicos, e
por u m elemento da Ordem dos
Médicos Veterinários com valência
em Saúde Pública Veterinária
podendo, caso a caso, por proposta
do Coordenador da Comissão e apro
vação dos Conselhos Directivos das
Ordens, a esta serem agregados
outros profissionais consoante os
assuntos a tratar.
2. A Comissão tem como objectivo o
estudo, a discussão e a apresentação
de propostas relativas a matérias de

interesse comum no domínio da
Saúde Pública, nomeada e especí
ficamente, visando a organização,
naquele domínio, de um sistema
eficaz de vigilânéia a nível Nacional,
conducente à sensibilização das
Autoridades competentes para a
assumpção atempada das medidas
julgadas necessárias no sentido do
seu completo controlo.
3. A Comissão será coordenada,
rotativamente, por cada um dos seus
elementos efectivos, por tempo não
inferior a sei!3 meses.
4. A Comissão Inter Ordens manterá
as suas respectivas Direcções Nacio
nais, a par de todas as suas activi
dades e decisões.
5. As propostas da Comissão, uma vez
aprovadas pelas Direcções Nacionais,
serão assumidas por ambas as Ordens
como posições comuns.
6. No caso da Comissão Inter Ordens
o entender necessário, poderá orga
nizar grupos de trabalho para sua
assessoria, em áreas específicas,
devendo esses grupos ser consti
tuídos por igual número de Médicos
e Médicos Veterinários.

7. A Comissão Inter Ordens poderá,
quando necessário, delegar em mem
bros quer do Colégio da Especiali
dade da Ordem dos Médicos, quer
do Conselho Técnico da Ordem dos
Médicos Veterinários, desde que tal
delegação mereça aceitação prévia
dos respectivos Conselhos Direc
tivos.
8. Em caso de impedimento funcio
nal continuado de qualquer dos
membros efectivos da Comissão
Inter Ordens, a sua substituição ope
rar-se-à por proposta do Coordena
dor da Comissão Inter Ordens e
aprovação dos respectivos Conselhos
Directivos Nacionais.
9. Compete à Comissão Inter Ordens
representar as respectivas Associa
ções de Direito Público em todas as
Instâncias, no âmbito das suas atri
buições, desde que para o efeito,
expressamente mandatada.

Lisboa, 26 de Janeiro de 1994
O Bastonário da Ordem dos Médicos
O Bastonário da Ordem dos
Médicos Veterinários

TUD

Saúde

Um Modelo de Gestão
Dr. Pedro Nunes

Vogal do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos
Secretário-Geral da F.E.M.S. (Federação Europeia dos Médicos Assalariados)

O

actual Ministro da Saúde
tem, reconhecidamente, go
zado de um capital de espe
rança e compreensão notável por
parte das organizações médicas. Tal
capital de compreensão tem dado
origem ao facto único no Portugal
recente de não serem os médicos os
protagonistas principais e siste
máticos da oposição ao Ministério.
Esta situação, apesar de estranha
para os hábitos nacionais é de uma
lógica cristalina e meridiana. De
facto os médicos só a contragosto e
pressionados se assumem como
oposi ção. Preocupados com os
problemas da vida e da morte, da
saúde e da doença, cientes do muito
que em cada momento há a fazer e
da necessidade de colaboração para,
pelo menos em parte, o realizar, os
médicos tendem a monesprezar as
pequenas questões da política
corrente e entram com dificuldade
no jogo do "quem é quem".
Têm, no entanto, os médicos portu
gueses uma tradição de respon
sabilidade e intervenção alicerçada
numa Ordem independente e autó
noma, reforçada nos últimos anos
por Sindicatos activos, credíveis e
eficazes. A aparente consonância
com o actual Ministro pode, assim,
ser entendida como um reflexo
corporativo de uma classe para com
um "primum inter pares".
Não o é. O actual como qualquer
outro Ministro é passível de, em
qualquer momento, se ver confronta
do com críticas substantivas, extensas
e unívocas. O facto de ser, parn além
de um político, um médico, não
coloca o Dr. Paulo Mendo sob abrigo
antes lhe acarreta o desconforto de
uma maior exigência ética, lhe retira

a escapatória da indulgência com que
se julgam os ignorantes.
Qualquer que seja a evolução das
relações futuras entre os médicos e o
poder, um facto não pode deixar de
ser considerado e louvado com
frontalidade - o restabelecer de um
diálogo de ideias, o relançar de uma
linguagem cios factos da saúde, a
busca sem preconceitos cios melho
res caminhÓs para prestar a todos os
portugueses os cuidados que a
Sociedade seja capaz de organizar e
disponibilizar.
Este posicionamento aberto foi a
chave, mais que quaisquer consi
derandos de ordem pessoal ou
curricular, para o " benefício da
dúvida" que manifesta e confortá
velmente goza. O assumir de postura
aberta ao conhecimento e à razão,
em detrimento do customeiro ilumi
nismo de Estado, é compatível com o
que os médicos sabem ser a vida e
colhe inexoráveis dividendos.
De todos os temas lançados para o
tribunal de opinião, o da "gestão de
unidades de saúde" por ser passível
de, a mais curto prazo, provocar alte
rações no panorama reconhecida
mente pobre em que se vive, foi o
que desencadeou maior número de
acções por parte da Ordem dos
Médicos.
Debates, por vezes menos conse
quentes ou mais confusos quanto aos
objectivos, foram realizados u m
pouco por toda a parte. Não preten
dendo fazer a síntese, até porque tal
manifestamente não me cabe, não
quero deixar de lançar mais umas
achas, em termos de convicções pes
soais, para a fogueira.
Em primeiro lugar penso que o tema
deve ser circunscrito. Trata-se de

debater a gestão do conceito físico
actual de uma unidade de saúde, isto
é um hospital ou centro de saúde.
Com efeito, o conceito mais alargado
de unidade de saúde na sua ve1tente
integradora com carácter territorial
entronca no debate mais vasto da
organização global cios cuidados isto
é, na política de saúde.
Por outro lado, o debate deve circuns
crever-se às unidades públicas de
saúde, dado que estas, por serem de
todos nós, merecem uma particular
atenção por parte da Ordem na
sequência das atribuições de autori
dade e instituição de carácter público
que o estatuto lhe consagra.
As instituições privadas, desde que
respeitados os mecanismos e as
regras cio mercado, assumem inte
gralmente as consequências das
opções que os seus gestores enten
dam fazer. Sobre estas instituições
devem exercer-se meca.n ismos de
avaliação da sua adequação ética e
técnica, seguramente que a auditoria
cio organismo técnico e ético dos
médicos sendo de relevância. Não
cabe, no entanto, em meu entender,
aos médicos apresentar proposta
organizacionais não solicitadas.
Circunscrito o conceito resta a aná
lise. Para esta conta sobre maneira a
realidade em termos de comple
xidade técnica. Assim são problemas
distintos os que se colocam a
pequenas unidades colocadas
próximas das comunidades com
reduzido número de funcionários e
diminutos meios de equipamento
instalados, e os que se colocam a
grandes unidades hospitalares
inseridas no anonimato das grandes
cidades, dotados de orçamentos
significativos, mult_iclisciplinares,

com milhares de funcionários e
milhões de contos de equipamento
instalado. O mais elementar racio
cínio Lapalissiano informa-nos que
os problemas que se colocam não
são meramente multiplicativos de
orçamento mas são verdadeiros
problemas de organização e gestão
que devem ler um tratamento
diferenciado.
Nos Centros de Saúde de pequena
dimensão penso ser de privilegiar a
dinâmica local, fortemente parti
cipada pelas populações através das
autarquias. Tal participação e
directivação deve estar condicionada
a uma p lanificação nacional ou
regional que esbata o desvio para a
personalização ou alguma demagogia
que tende a inquinar, por vezes, o
poder local.
Vejo como natural os Centros de
Saúde dirigidos pelo médico de
clínica geral de maior diferenciação,
articulados com a autoridade sani
tária representante do poder central

A formação adquirida desde
pe1iodos muito precoces que vão até
ao ensino secundário condiciona o
ser e o decidir ao longo de toda a
vida profissional activa. Há uma
indiscutível similaridade, caldeada
pelas pequenas diferenças do que é
específico, entre médicos, enfer
meiros, engenheiros e paramédicos
como há igual similaridade entre
administradores hospitalares oriun
dos das áreas de gestão, da economia
e do direito. São perspectivas do
mundo e das coisas que se colocam
na pele com a formação e que se
transportam ao longo de toda uma
vida. São caminhos paralelos,
condicionantes de decisões por
vezes antagónicas mas no caso da
saúde condenados a viver juntos e
concorrer para o mesmo fim.
Escamotear estas realidades ou
tentar sobrepôr uma à outra é uma
luta desgastante subvertora da
necessidade cada vez mais premente
das articular e potencializar. Consi-

A aparente consonância com o actual Ministro pode, assim,
ser entendida como um reflexo corporativo de uma classe
para com um "primum inter pares".
Não o é. O actual como qualquer outro Ministro é passivei
de, em qualquer momento, se ver confrontado com críticas
substantivas, extensas e unívocas.
e com a autarquia representante de
população. Nestes Centros de
pequena dimensão é óbvia e fácil a
articulação e demarcação de compe
tências entre os vários profissionais
que conconem para o fim último de
curar a doença e promover a saúde,
não vendo necessidade de mecanis
mos de organização mais complexos
que aqueles que permitam a respon
sabilização de todos na sua esfera
.específica de competência.
Nas grandes unidades hospitalares
penso ser hoje inquestionável que se
interpenetram duas esferas de
competências que são a um tempo, e
também, dois caminhos diferen
ciados de formação. Por um lado a
formação técnica quer da área bioló
gica quer de ciências complemen
tares, por outro a formação técnica
da área de administração e gestão.

clero assim que o hospital moderno,
em termos organizativos deve
assentar em dois departamentos
independentes, estruturais e de igual
dignidade - o Departamento Clínico
e o Departamento de Administração.
O Departamento Clínico comportará
em si os departamentos Médico, de
Enfermagem, de Engenh aria e
Manutenção e de Apoio Médico
(Técnico e Auxiliar).
O Departamento de Administração
comportará em si os Serviços Finan
ceiro, Aprovisionamento, Recursos
Humanos e Serviços Gerais.
Penso lógico que cada corpo pro
fissional eleja interpares aquele que
irá assumir q responsabilidade do
seu departamento específico como
considero evidente que o Director de
Administração seja o mais diferen
ciado dos Administradores hospita-

lares de carreira e o Director Clínico
seja médico. As funções de direcção
de departamento têm cada vez mais
que ser entendidas como um serviço
e cada vez menos pressuporem
hierarquias de dignidade e importân
cia entre profissionais de diferentes
carreiras, todas elas dignas, todas
elas importantes, todas elas impres
cindíveis para a tarefa comum que a
todos cabe.
Com base neste dois grandes
Departamentos terá de nascer uma
Administração responsável perante a
posse da Instituição, isto. é, respon
sável perante e tutela.
Gerir é decidir. No actual panorama
dos nossos hospitais em que noventa
por cento dos recursos estão à
partida alocados aos vencimentos do
pessoal e à momentosa divída acu
mulada, não se pedem gestores
estratégicos, não se pedem teóricos
da última palavra da ciência eco
nómica, exigem-se homens dotados
de grande equilibrio e bom-senso,
profundos conhecedores da reali
dade da saúde e da economia.
Não cabe aqui discutir se o modelo
ideal será o de um Director asses
sorado pelos dois Directores de
Departamento Institucionais ou de
um Conselho de Administração
composto por estes dois elementos e
um Presidente nomeado.
Penso que o fundamental é encontrar
os homens detentores do perfil supra
mencionado e adequado não cui
dando, à partida, de fazer reservas
corporativas sobre qual o estrato
profissional de origem. Vejo com
naturalidade ser mais fácil u m
médico complementar a sua formação
na área económica que um econo
mista apreender a complexidade das
inferências em matéria de Saúde mas
não ficaria especialmente preocupado
se me demonstrassem o contrário.
Há que encontrar, repilo, os homens
adequados e neste quadro repre
sentativo escolhê-los e reponsabi
lizá-los. Num quadro como este era
com naturalidade que se aceitaria a
sua nomeação pela tutela já que, em
última análise a ela respondem e
através dela perante os portugueses.
Apesar de tudo é u m facto que
Portugal, em 1994, é uma democra
cia representativa.

Saúde Pública em risco
A Nova Tabela de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
e os Médicos de Saúde Pública.

Dr. Silva Santos

A

avaliação das incapacidades
sofridas pelos trabalhadores
vítimas de acidente de tra
balho ou doença profissional foi,
durante mais de trinta anos, orienta
da pelo código normativo que consti
tuia a Tabela Nacional de Incapaci
dades (TNI), aprovado pelo Decreto
Lei nº 43 189 de 23 de Setembro de
1960.
Era manifesta a sua desactualização
tendo em conta a evolução tecnológi
ca do mundo do trabalho, bem corno,
o progresso dos conhecimentos
médicos.
Em Setembro do ano passado foi
publicada a nova TNI, Decreto Lei
nº 34 1/93 de 30 de Setembro, que
revoga a anterior e que entrou em
vigor em Janeiro de 1994.
Trata-se de um documento que
resultou de um prolongado e sigiloso
processo de maturação. O projecto
final mereceu fortes critícas vindas
não só dos médicos mas também dos
magistrados; no entanto, poucas
melhorias foram introduzidas no
Decreto Lei agora publicado. A nova
TNI ao pretender modificar o pro
cesso de avaliação Je im;apaciJaJe::;,
complicou-o; ao pretender realçar o
valor técnico, fragmentou a classifi
cação de incapacidades; ao preten
der ser mais efectiva abriu espaço à
discricionarida_de.
São, assim, de prever graves dificul
dades na aplicação desta nova TNI
no campo específico da reparação
mas não só. Na actividade de Saúde ·
Pública, particularmente na avalia
ção dos gràus de deficiência para
efeito de benefícios sociais ou fis
cais, tem sido norma o uso da TNI,

ainda que imprópriamente e à falta
de instrumentos mais adequado.
Na verdade, em Saúde Pública, os
médicos procedem à avaliação de
deficiências, e não de incapacidades
ou de "handicapes", independente
mente da origem poder ser congénita
por acidente laboral, de viação ou
doméstico, ou por doença natural ou
profissional.
Esta é a dificuldade maior sentida
por quem deve avaliar um déficite
orgânico, funcional ou mental inde
pendentemente da perda de capaci
dade de ganho. Na nova Tabela
existem duas disposições contra
ditórias com base na readaptação ou
não ao trabalho.
Num caso os coeficientes de incapa
cidade podem ser bonificados por
critérios de não convertibilidade no
emprego ou de idade superior a 50
anos. Noutro caso, ao verificar-se
uma recuperação da capacidade de
ganho com readaptação total ou par
cial com prótese, o coeficiente
poderá ser reduzido, dentro de um
limite de 15%.
Perante estas previsíveis dificul
dades, que orientações produziu a
Direcção Geral da Saúde? Até ao
momento presente foi divulgada a
Circular Normativa nº 20/SEO/0 de
15.12.93 que determina face à
complexibilidade da aplicação da
nova TNI, a criação de juntas
médicas por razões de harmonização
de critérios e diferenciação na sua
aplicação. Esta questão é crucial e
susceptível de interpretação pouco
consentâneas com a responsa
bilidade e qualificação dos médicos
de Saúde Pública. A necessidade de

harmonização de critérios técnicos
de avaliação não se obtêm por juntas
médicas como o comprova a prática
actual das Juntas Distritais para
benefício fiscal na compra de
veículos automóveis. A harmonização
de critérios deverá ser feita por
fmmação e actualização dos médicos
da carreira de Saúde Pública e não
com medidas administrativas deslo
cadas da realidade, que a serem apli
cadas, só vão aumentar as dificul
dades de acesso dos deficientes à
avaliação da sua deficiência e por
conseguinte aos beneficias fiscais.
Tal preocupação de rigor técnico de
avaliação dos graus de desvalorização
é ainda contraditado pela deter
minação, que impõe que nos casos em
que os coeficientes de desvalo1ização
apresentam intervalos de variação,
seja considerado o valor máximo,
independentemente da situação real.
A ausência de instrumento especí
fico adequado à avaliação da defi
ciência, bem como a falta de perti
nência da actual TNI para tal efeito,
leva à confusão, e à destabilização
da actividade médica da carreira de
Saúde Pública, pondo em causa a
qualidade técnica do exercício
profissional.
Infelizmente não se trata de um caso
isolado. Outros documentos legisla
ti vos recentes da área de Saúde
Pública, como a legislação sobre as
Autoridades de Saúde e, ainda pior, a
legislação sobre Actividades de
Segurança, Higiéne e Saúde no Tra
balho, traduzem um comportamento
irresponsável de desvalorização da
carreira médica de Saúde Pública 1ica
de tradições e prestígio profissional.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
.....................................................................................................................

Situação de Hemodiálise
,
No Hospital de Evora
Assunto: 1. Responsabilidade disciplinar de titulares de órgaõs e agentes da

Administração decorrente da qualidade da água da rede de consumo público e
da utilizada na Unidade de Hemodiálise do Hospital Distrital de Évora.

2. Ressarcimento e Compensação das Famílias dos insuficientes renais crónicos
falecidos e dos próprios insuficientes renais crónicos afectados pelo mau
funcionamento daquela Unidade Hospitalar.
Destinatário:

MINISTRO DA SAÚDE

1-CONTEXTO
1. Verificava-se em princípios de
1993 uma situação generalizada
de seca em todo o território nacio
nal, com particular incidência no
Alentejo.
A seca decoITia desde o Inverno de
1991 e, além de notória, era refe
rida frequente e dramáticamente
nos órgãos de comunicação social.
2. Entrara em vigor o Dec-Lei n º
74/90, de 7 de Março, fixando
características mínimas de quali
dade da água e regras objectivas
para actuação da Administração
Púb lic a (directa, indirecta e
autónoma).
3. Estavam em vigor o Dec. Lei
nº 19/88 e o Dec.Reg. n º 3/88,
respectivamente de 21 e 22 de
Janeiro, que regem a natureza,
orgânica e funcionamento dos
hospitais públicos, e regulam os
órgãos de gestão hospitalar, sua
composição, competência e fun
cionamento, e responsabilidade
dos respectivos titulares.

4. Fora aprovada a Lei de Bases da
Saúde (lei n º 48/90, de 24 de
Agosto) regulamentada em 15 de
Janeiro pelos Dec.-Leis nºs 10 e
11/93.
O primeiro extinguiu a Direcção
Geral dos Cuidados de Saúde
Pri mários (DG C SP) e criou a
Direcção-Geral da Saúde (DGS),
mantendo em funcionamento os
serviços daquela até à entrada em
vigor do Dec-Lei nº 34 5/93, de 1
de Outubro.

II -FACTOS
5. No processo de inquérito promo
vido pelo Ministério da Saúde
reconhecem-se as deficiências
de funcionamento da Central de
tratamento de Águas da UH do
HDE.
6. Apura-se que essas deficiências
foram verificadas inicialmente
em Set/90, mas que se tornaram
frequentes a partir de Jan/92.
Essas deficiências traduziram-se
na perda de rendimento do sistema

de filtragem da água utilizada no
tratamento dos IRC, repetidamente
descendo o débito da água filtrada
abaixo dos 3801/h referidos como
indispensáveis para a c01Tecção e
segurança do tratamento.
As sucessivas lavagens das mem
branas, substituição de filtros,
membranas e módulos de osmose
inversa não asseguravam a perma
nência do consequente aumento
daquele debito de água, e apw-ou
-se que a insuficiência sistemática
da água resultava da colmatagem
das membranas e dos filtros com
matéria orgânica e sais minerais
transportados pela água da rede de
abastecimento público.
Tal situação conduziu a empresa
especializada que instalou e
prestava assistência ao equipa
mento (ENKROTT) a propor em
Fev/Março de 1992 a construção
de um novo depósito para re
colha de água pré-tratada.
A construção, n ão prevista no
plano de actividades, nem no
orçamento do HDE, importando
cerca de 3.000 contos de encar
gos, foi considerada prioritária e

autorizada pelo Administrador
Delegado, Dr. Manuel Fialho.
Não obstante, iniciou-se apenas
em Outubro/92.
Na mesma altura o Administra
dor-delegado autorizou também a
r emodelação do sistema de
filtração.
7. Durante o mês de Março/93, fale
ceram 9 IRC que recebiam assis
tência no HDE, sendo, até esta
data, de 2 2 o total de mortes
conhecidas.
8. Já em 1992, os resultados das
análises ao sangue dos IRC
assistidos no HDE acusaram
níveis muito elevados de alumí
nio sérico, situação que se repe
tiu em inícios de 1993, sem que
tal, associado às deficiências
assinaladas, tenha constituído
um alerta, quer para os médicos
da UH, quer para o Director
Clínico.
9. Os IRC assistidos na UH, quan
do necessário, eram internados
em Medicina II.
Em 1992, verificaram-se 179
internamentos do IRC.
Em Março de 1993, o Dr. Anice
to solicitou a intervenção do mé
dico neurologista para examinar
diversos IRC que apresentavam
sintomatologia do foro neurológico
(compatível com a encefa lopatia
metabólica/tóxica).
A UH, o Serviço de Medicina II e
o Serviço de Neurologia funcio
nam sob a coordenação técnica
do Director-Clínico.
10. Foram detectadas deficiências no
tratamento o conteúdo analítico
das águas das Estações de Trata- mento de Águas, no equipamento
de dosagem do sulfato de alumí
nio, nas condutas da água de
abastecimento público.
11. As deficiências da água da rede
suscitaram diversas reuniões de
técnicos da Câmara Municipal de
Évora (C.M.E.), da Admistração
R egional de Saúde de Évora
(A.R.S.), do H.D.E. e ENKROTT
que foram sucessivamente suge-

rindo e adoptando diversas medi
das correctoras.
Em Fev/Março-92, a ENKROTT
aconselhou a C.M.E. a usar
polielectrólitos.
Mas a maioria das sugestões e/ou
correcções, foram ineficazes até
1.4.93, quer quanto à água da
rede de abastecimento público,
quer quanto à água utilizada na
UH do H.D.E..
Todavia nunca as autoridades ou
serviços de saúde afirmaram à
população a não potabilidade da
água de consumo.

16. O C.A. do H.D.E. terá tido
conhecimento, através de uma
primeira informação oral do
Nefrologista Dr. João Aniceto,
em 23.03.93 da "situação que se
estava a passar com os doentes

( ... )".

E a primeira informação escrita
dirigida ao C.A. pelo mesmo
médico data de 28.03.93.
17. Não obstante, em 01.04.93, o
C.A. insistia em declarar e escre
ver que "o funcionamento da UH
dava garantia de qualidade e
segurança" o que também foi
admitido pelo Director-Geral da
Saúde em comunicado de
03.04.93.

12. Não resulta claro da documenta
ção analisada que o pessoal
afecto à UH tivesse sido devida
mente formado e, periodicamente
reciclado quanto às diligências
inerentes ao bom funcionamento
da Central de Tratamento de
Água.

18.Nos dias 4 e 5.04.93 foram
transferidos para outras UH de
Lisboa doentes assistidos em
Évora.

13. As medidas que se revelaram
eficazes na melhoria da quali
dade da água para os dois fins
acima referidos começaram a ser
tomadas, atenta, persistente e
eficazmente pelas entidades
competentes dependentes do
Ministério da Sáude a partir da
denúncia pública das deficiên
cias e mortes já aqui mencio
nadas.

19. Não estava aprovado, até
01.04.93, o Regulamento Interno
do H.D.E..
Apenas vigoravam algumas nor
mas de procedimentos de sectores
pontuais, nas quais se não
incluíam as referentes à UH que
entrou em funcionamento 1986.
Estas foram aprovadas sete anos
depois em reunião do C.A. de
12.05.93.

14. Evidenciam-se as conclusões
dos peritos ouvidos no inquérito,
segundo os quais "na instalação
de um centro de hemodiálise é
pressuposto que a água a ser uti
lizada provém da rede de abas
tecimento público. As carac
terísticas qualitativas especiais
para tal utilização exigem trata
mento específico que é d a
inteira responsabilidade desse
Centro".

20. A Autoridade de Saúde antes de
01.04.93, não desempenhou as
suas funções de Órgão do Estado
responsável pela vigilância da
actuação e decisões dos serviços
públicos com reflexos na saúde
pública nem tomou medidas
coercivas sobre a matéria.

15. O inquérito promovido pela IGS,
assim como o ofício de 21.09.93
do IGS, repetidamente referem a
inexistência de provas do envol
vimento ou do simples conheci
mento pelos membros do C.A.
das prácticas incorrectas e do
funcionamento sem garantias de
qualidade e segurança da UH.

21. T ambém a divulgação em
01.04.93 das oconências na UH
não determinou a Autoridade de
Saúde a proceder à oportuna e
discricionária tomada de medi
das inclusivé a do encerramento
daquela Unidade.
22. Os serviços de saúde e a Câmara
não comunicavam regular e
atempadamente à DGQA os
resultados das análises cujos
valores excediam os limites

fixados, o mesmo sucedendo com
a Autoridade de Saúde.
23. Não resulta da documentação
analisada que, quer a Direcção
Geral da Qualidade do Ambiente
(DGQA), quer a Direcção-Geral
dos Recursos Naturais (DGRN),
quer a Comissão Coordenadora
Regional do Alentejo (CCR)
tenham tomado quaisquer
iniciativas tendentes a zelar pela
existência e reforço das condi
ções de abastecimento de água
com qualidade, face ao prolon
gamento da situação de seca.
A DGQA limitou-se a pedir,
rotineiramente, em Julho de 92 e
Abril de 93, os mapas com os
registos das análise efectuadas
nos anos imediatamente ante
riores.
E a Autoridade de Saúde só em
22.04.93, apesar de quase diaria
mente a comunicação social fazer
referência ao sucedido na UH do
H.D.E. e ao excesso de alumínio
na água da rede pública, solicitou
a intervenção dos serviços da
DGQA por recomendação do
Ministro da Saúde.
24. Os IRC que estiveram internados
em unidades de Lisboa e, por
isso, afastados do seu agregado
familiar, deram origem a signifi
cativas despesas de transportes e
alimentação de familiares que os
visitaram, visitas que contri
buíam para o bem estar dos
doentes muito afectados pelo
desenraizamento e pelo drama
tismo da situação.
25. Os familiares dos IRC entretanto
falecidos perderam na maioria,
senão na totalidade os casos,
uma fonte de receita (as pensões
de reforma ou de sobrevivência)
essencial para a subsistência do
agregado familiar cuja situação
social se encontra significativa
mente agravada.
26. As despesas com os funerais dos
IRC excedem os valores do sub
sídio de funeral, havendo, famí
lias endividadas e com graves
carências.

27. Cumprido o período de sus
pensão preventiva, o nefrologista
responsável pela UH, Dr. João
Aniceto, regressou ao seu posto
de trabalho o que, dados os
acontecimentos conhecidos,
afecta profundamente a relação
de confiança médico-doente em
que assenta a prestação de cui
dados de saúde, relação agravada
face à demora na conclusão do
processo disciplinar que lhe foi
instaurado.

III-CONCLUSÕES
28. Da análise dos factos descritos e
da legislação que l hes é
aplicável (designadamente Cons
tituição, Dec-Lei nº 74/90, de 7
de Março, Estatuto Hospitalar,
Dec.Lei nº 19/88 e Dec.Reg. nº
3/88, de �l de Janeiro, respec
tivamente, Lei nº 48/90, de 24 de
Agosto, Código Penal, Estatuto
Disciplinar e Dec.Lei 48051, de
21 de Novembro de 1967) foram
extraídas as seguintes conclu
sões e consequente Reco
mendação:
28.1 A assunção formal pelo Estado
da sua responsabilidade civil
solidária pelas lesões e morte
dos insuficientes renais cróni
cos assistidos na Unidade
Hemodiálise do Hospital Dis
trital de Évora, independente
mente do apuramento da res
ponsabilidade de cada titular
de órgãos, funcionário ou
agente, autores de actos ou
omissões ílicitos e culposos.
28.2 A criação célP.rP. ele um instru
mento legal que possibilite aos
hemodialisados assistidos no
Hospital Distrital de Évora,
sobrev i vos mas afectados, e
aos familiares dos já falecidos
o ressarcimento adequado (por
exemplo através da constitui
ção de uma comissão perante a
qual seriam apresentados os
pedidos de indemnização).
28.3 No caso de não aceitação pelos
interessados da indemnização

proposta pela comissão, e após
mediação e eventualmente, do
Provedor de Justiça, constitui
ção de um tribunal arbitral
com pressupostos a definir por
convenção de arbitragem a
negociar pelas partes e não
imposta pelo Estado.
28.4 No respeito Jus valores de
solidariedade social e da
dignidade humana, a criação
imediata de um fundo desti
nado a:
28.4.1 indemnizar provisoriamente
os doentes afectados clíni
camente e os familiares dos
já falecidos, uns e outros na
sequência dos aconteci
mentos verificados no Hos
pital Distr ital de Évora,
enquanto não estiver em fun
cionamento a comissão atrás
proposta,
28.4.2 prestar assistência social
(financeira, clínica e outra
que se mostre necessária e
adequada) aos doentes
sobrevivos e aos agregados
familiares dos já falecidos.
28.5 A determinação da realização
de novos inquéritos visando o
apuramento de outros actos e
omissões com incidência disci
plinar, para além dos já apura
dos, no âmbito dos órgãos,
funcionários e agentes cios
serviços integrantes ou depen
dentes cio Ministério da Saúde
e do Ambiente.
Estes inquéritos devem ter
lugar independentemente do
conhecimento dos relatórios
elas autópsias dos IRC já fale
cidos, e quaisquer que sejam
as suas conclusões.
Admito a existência de outros
actos e omissões insuficien
temente apurados no inquérito
realizado pela Inspecção-Geral
de Saúde, por não aprofun
damento da instrução, ou
porque parte cios factos estão
fora de jurisdição do Ministério
da Saúde.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
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Situação da Hemodiálise
No Hospital de Evora

Assunto:
Responsabilidade disciplinar de titulares de órgãos e agentes da Administração
·

decorrente da qualidade da água da rede de consumo público e da utilizada na
Unidade de Hemodiálise do Hospital Distrital de Évora.

Destinatário:

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

I - FACTOS
1. No processo de inquérito promo
vido no Ministério da Saúde reco
nhecem-se as deficiências de fun
cionamento da Central de Trata
mento de Águas da UH do HDE.
2. Apura-se que essas deficiências
foram verificadas inicialmente
em Set/90, mas que se tornaram
frequentes a partir de Jan/92.
Essas deficiências traduziram-se
na perda de rendimento do sis
tema de filtragem da água utili
zada no tratamento das IRC,
repetidamente descendo o débito
da águ· a filtrada abaixo dos
3801/h referidos como indispen
sáveis para a correcção e segu
rança do tratamento.
As sucessivas lavagens das mem
branas, substituição de filtros,
membranas e módulos de osmose
inversa não asseguravam a per
manência do consequente au-

mento daquele débito de água, e
apurou-se que a insuficiência
sistemática da água resultava da
colmatagem das membranas e
dos filtros com matéria orgânica
e sais minerais transportados
pela água d a rede de abas
tecimento público.
Tal situação conduziu a empresa
especializada que instalou e
prestava assistência ao equipa
mento (ENKROTf) a propor em
Fev/ /Março de 1992 a cons
trução de um novo depósito para
recolha de água pré-tratada.
A construção, não prevista no
plano de actividades, nem no
orçamento de HDE, importando
cerca de 3.000 contos de encar
gos, foi considerada prioritária e
autorizada pelo Administrador
Delegado, Dr. Manuel Fialho.
Não obstante, iniciou-se apenas
em Outubro/92.
Na mesma altura o Administra
dor-Delegado autorizou também

a remodelação do sistema de
filtração.
3. Foram detectadas deficiências no
tratamento e conteúdo analítico
das águas das Estações de Trata
mento de Águas, no equipamento
de dosagem do sulfato de alumí
nio, nas condutas da água de
abastecimento público.
4. As deficiências da água da rede
suscitaram diversas reuniões de
técnicos da Câmara Municipal de
Évora (C.M.E.), da Adminis
tração Regional de Saúde de
Évora (A.R.S .), do H . D.E. e
ENKROTT que foram suces
sivamente sugerindo e adoptando
diversas medidas correctoras.
Em Fev/Março-92, a ENK OTT
acons elhou a C.M. E. a usar
polielectrólitos. Mas a maioria
das sugestões e/ou correcções,
foram ineficazes até 1.4.93, quer
quanto à água da rede de abas-

lecimento público, quer quanto à
água utilizada na UH cio HDE.
Todavia nunca as autoridades ou
serviços de saúde afirmaram à
população a não potabilidade da
água de consumo.
As medidas que se revelaram
eficazes na melhoria da qualidade
da água para os dois fins acima
referidos começaram a ser torna
das, atenta, persistente e eficaz
mente pelas entidades cornpe
lenles dependentes cio Ministério
da Saúde a partir da denúncia
pública das deficiências e mortes
já aqui mencionadas.
6. Evidenciam-se as conclusões cios
peritos ouvidos no inquérito,
segundo os quais "na instalação
de um cenlro de hemodiálise é
pressuposto que a água a ser utili
zada provém da rede de abasteci
menlo público. As caraclerísticas
qualitativas especiais para la]

utilização exigem tratamento
f
especíico que é da inteira respon
sabilidade desse centro" (fls. 1057
cios aulos).
7. Os serviços de saúde e a Câmara
não comunicavam regular e
atempadamente à DGQA os
resultados das análises cujos
valores exce diam os limites
fixados, o mesmo sucedendo com
a Autoridade de Saúde.

II - CONCLUSÕES
8. Da análise cios factos descritos e
da legislação que lhes é aplicável
(designadamente Constituição,
Dec. Lei nº 74/90, de 7 de Março,
Estatuto Hospitalar, Dec.Lei nº
19/88 e Dec.Reg. nº 3/88, de 21
de Janeiro, respectivarnente, Lei
nº 48/90, de 24 de Agosto, Código
penal, estatuto clisciplinru· e Dec.
· Lei 48051, de 21 de Novembro de

1967) foram extraídas as seguin
tes conclusões e consequente
Recomendação:
A determinação da realização de
inquéritos visando o apuramento
de actos e omissões com
incidência disciplinar, para além
cios já apurados, no âmbito cios
órgãos, funcionários e agentes
cios serviços integrantes desse
Município.
Estes inquéritos devem ter lugar
independentemente cio conheci
mento cios relatórios das autópsias
cios IRC já falecidos, e quaisquer
que sejam as suas conclusões.
Admito a existência de outros
actos e omissões insuficien
lemente apurados no inquérito
realizado pela Inspecção-Geral de
Saúde, por não aprofundamento
da instrnção, ou porque parte cios
factos estão fora de jmisclição cio
Ministério da Saúde.

Divulgação
IRS/ 1993
RECEPÇÃO DAS
DECLARAÇÕES
MODELOS 1 E 2 E
ANEXOS
I nformam-se todos os interessados
que durante os próximos dias 7 a 15
de Março (dias úteis), das 18,30 às
20,30 horas serão recebidas nas
instalações da Ordem, na Avenida
Almirante Gago Coutinho, 151, em
Lisboa, as declarações modelo 1 e
anexos, de IRS, respeitantes aos
rendimentos cio ano de 1993. O
prazo termina no próximo dia 15 de
Março.
As respectivas declarações poderão
ser adquiridas em qualquer Tesou
raria da Fazenda Pública e ainda na
Imprensa Nacional/Casa da Moeda e
sua livrarias.
Nos últimos dias úteis de Abril (18 a
29) funcionará o posto de recepção
nesta Ordem para as declarações
modelo 2 e anexos das 18,30 às
20,30 horas.

PRÉMIO DE
GERIATRIA
"DR. JOSÉ REIS JR."
A Sociedade Portuguesa de Geriatria
e Gerontologia (S.P.G.G.), secção da
Academia Portuguesa de Medicina
Sociedade das Ciências Médicas de
Lisboa, institui um Prémio deno
minado "Prémio de Geriatria Dr.
José Reis Jr.".
O Prémio destinado a galardoar
trabalhos no domínio da Geriatria,
tem o valor de 400.000$00 e perio
dicidade de dois em dois anos a
partir de 1994.
Só podem concorrer médicos portu
gueses cujos trabalhos sejam publi
cados na Revista Portuguesa de
Medicina Geriátrica - Geriatria. Os
trabalhos devem ser publicados a
partir de Novembro de 1993 até
Junho de 1994.

MEDICAMENTOS BROS E MEMORIX
INFORMED REVOGA AUTORIZAÇÃO
De acordo com o despacho de 13 de
JA EIRO DE 1994, o Conselho de
Administração do I 1F ARMED Instituto acional da Farmácia e cio
Medicamento - revogou a autorização
de introdução no mercado cios
Medicamentos Bros e Memorix.
O despacho esclarece que "por
proposta da Comissão Técnica de
Medicamentos, e tendo em conta as
recomendações da Comunidade
Europeia e Organização Mundial de
Saúde, foi iniciado em 1993 o estudo
cios medicamentos comercializados
em Portugal contendo substâncias de
origem bovina, tendo em vista os

eventuais riscos de transmissão de
encefalopatia espongiforma bovina
(BSE)".
Embora a Comissão Técnica de
Medicamentos considere que apesar
"da transmissão da doença do
homem não esteja provada, também
não está excluída tal hipótese",
apresentando os medicamentos
contendo fosfatidilserina uma
relação benefício-risco desfavorável,
não sendo considerados medica
mentos indispensáveis para a saúde
Pública quer em função das suas
indicações terapêuticas quer quanto
ao seu grau de eficácia.

GRANDE PRÉMIO BIAL DE MEDICINA 1994
ABERTA AS CANDIDATURAS AO GRANDE
PRÉMIO BIAL DE MEDECINA
Durante o corrente ano, os investigadores médicos
e outros investigadores ligados à Medicina têm
aberta candidatura ao Grande Prémio Bial de
Medicina 1994.
Segundo o estipulado no Regulamento, as obras a
apresentar têm de ser originais e inéditas, sendo
condição determinante que um dos autores seja
médica e de nacionalidade portuguesa.
O Júri do Grande Prémio Bial de Medicina 94
está desde Novembro constituído e é presidido
pelo Prof. Dr. Mário Quina.

( ,i/.\;\:m: l'l?(\l[U
[�0,,0([

-

m: \11-:l)!L'l\J.\ IHU-1

A SOCIEDADE
PORTUGUESA DE
CIRUIGIÕES PEDIATRAS

- -

Irá realizar nos dias 6 e 7 de Maio de 1994, na
Sala de Conferências do Hospital de D. Estefânia,
um Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia
Pecliátrica para Clínicos Gerais e Pediatras.

XI ENCONTRO NACIONAL DE CLÍNICA
GERAL
NOVOS DESAFIOS, NOVOS RUMOS
PÓVOA DE VARZIM

23 a 26 de Março 1994
ASSOCIAÇÃO PORTUG ESA DOS MÉDICOS DE CLI ICA GERAL
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