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Prof. Carlos Ribeiro

escolha do Director Clínico dos hospitais passará em
breve a ser feita pelos médicos. Com esta decisão o
Ministério da Saúde dá força de lei a uma velha aspiração
dos médicos portugueses, que nos últimos anos viram
repetidas vezes a competência técnica ser preterida por
critérios políticos impróprios de um país desenvolvido.
Com esta decisão aumenta naturalmente a responsabilidade dos médicos e
fecha-se uma porta ao compadrio e à escolha por critérios inconfessáveis.
Resta agora esperar que esta medida não seja uma decisão av ulsa mas sim a
primeira proposta de mudança do sistema.
Outra área em que é urgente legislar é a do medicamento. Nesse sentido, e na
sequência de várias iniciativas que culminaram com um "Workshop" que
reuniu na Ordem dos Médicos responsáveis dos vários sectores envolvidosmédicos, farmacêuticos, indústria, Infarmed, Defesa do Consumidor,
Comissão Parlamentar de Saúde - foi aprovado pelo Conselho Nacional
Executivo um documento sobre Política do Medicamento.
O texto, já entregue no Mini stério da Saúde, é publicado nesta revista e
espelha de forma clara a posição da Ordem dos Médicos sobre esta temática,
devendo ser entendido como um contributo para a definição de regras claras
que permitam pôr fim a um clima de suspeição, que só benefi cia quem não
age de boa fé.
A polémica pública em relação aos atestados médicos preocupa os
responsáveis da Ordem dos Médicos sobretudo se não forem tomadas pelas
entidades competentes medidas de fundo. No intuito de salvaguardar a
posição dos médicos e de colaborar na procura de soluções mai s eficazes
reuniu-se a Direcção da Ordem dos Médicos com os Ministérios da Saúde
e da Solidariedade e Segurança Social.
Não há ainda medidas definiti vas, mas caminha-se para uma solução em que
não será possível penalizar toda uma classe por actos praticados por uma
mmona.
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Conselho Nacional ExecUtivo
Eleição do Director Clínico
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos reuniu, no di a 21 de
Junho, co m a Se nhora
Ministra da Saúde.
Neste encontro foram abordadas
as questões já entregues na última
reunião (Lei de Gestão dos Serviços
de Saúd e, nom eação do Direc tor
Clínico, prorrogação do contrato dos
Internos, concursos d e provimento

O

Baixas Médicas
Conselho Nacional Executi:o reuniu, ~inda, ~esse
d1a, em reumão conJunta
com a Senhora Ministra da
. Saúde e com o Senhor Ministro da
Solidariedade e Segurança Social.
As " Baixas de curta duração" foram
o tema mais importante desta reunião.
A proposta da Ordem dos Médicos
vai no se ntido d e respo nsabilizar
também os doentes pela informação
que dão ao médico. Nestes casos e
para um máximo de três dias, o médico poderá vir a passar uma declaração
desde que o doente assuma " por sua
honra" que esteve doente.
Sobre os "Atestados de Complacência" a Ordem dos Médicos considera que a legislação deve ser alterada para não se criarem injustiças
nalgumas situações, como a baixa
por doença de um filho . Nestes casos
a Lei deveria ser extensível a outros
familiares, como mães e pais.
Tornar estas e outras medidas eficazes, passa também por mudanças
nos circuitos do Sistema de Segurança Social.
Como prevê o Senhor Ministro
Ferro Rodri gues, sendo os serviços
tradicionalmente demasiado burocráticos terão que ser realizados ajustamentos que permitam a detecção de
muitos das si tuações irregulares

O

das Carreiras Médicas, a Reforma do
Ensino Médico e o pagamento de
convenções). Ver caixa abaixo.
É com grande satisfação que tivemos co nh ec im e nto da aprovação
recente, em Conselho de Ministros,
da eleição do Director Clínico.
Infelizmente ai nda não obtivemos
respostas aos outros pontos de vista
da age nd a, apesar do tempo que
decorreu desde a sua entrega.

Problemas abordados pelo CNE
na reunião antertor
Foi apresentada a nossa contraproposta da eleição do Director
Clínico dos Hospitais com a retirada
da exclusividade obrigatória do Director Clínico. Apesar da concordância
que a Senhora Ministra mostrou em
relação a grande parte da nossa
proposta, a Ordem dos Médicos não
aceita de forma alguma que o Ministério não nomeie o Médico mais
votado pelos seus pares.
Foi abordado com o Ministério da
Saúde e mereceu acolhimento a
publicação de um diploma que contenha novos critérios técnico-científico para os concursos de Provimento das Carreiras Médicas, acabando com os actuais parâmetros
de índole fortemente administrativo.
Na reunião da Ordem dos Médicos
com a Senhora Ministra foi também
abordada a reforma do Ensino Médico; foi consensual que a necessária
melhoria da Formação Médica, passa
pela manutenção do Internato Geral
nas Unidades de Saúde, exigindo
maior rigor, programação e, bem
como maior valorização dos profissionais responsáveis por esta formação.
A Ordem dos Médicos manifesta
preocupação pelo facto de o Ministério da Saúde ter tomado a decisão de
só prolongar o vínculo aos Médicos
de Clínica Geral e Saúde Pública que
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agora terminaram o Internato Complementar, quando a situação Hospitalar atinge tons dramáticos em várias
especialidades essenciais. Esta medida
exige uma correcção oportuna.
A Ordem dos Médicos manifesta
igualmente preocupação quanto à
urgência na transformação de todos
os concursos de provimento em
concursos externos. O Ministério da
Saúde passou a responsabilidade
nesta matéria para o Ministério das
Finanças, pois será necessária autorização deste Ministério para esta
mudança. É um problema que interessa aos Jovens Médicos e é importante por haver discrepâncias no
acesso a esses concursos decorrentes de critérios administrativos .
A Ordem dos Médicos manifesta ao
Ministério da Saúde a falta de cumprimento do acordo quanto ao pagamento atempado das convenções.
A Ordem dos Médicos está informada que este mês está em discussão o acordo Ministério/A.N.F ..
Reiterámos à Senhora Ministra que
a Ordem dos Médicos não aceita
situações económicas de previlégio
e espera que o Ministério Cumpra
o prometido, de proceder com
todos os fornecedores do serviço
Nacional de Saúde nas mesmas
condições.
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Colégios de Especialidade
Reunião dos Colégios da Ordem dos Médicos
I Carlos Ribeiro, H. Vaz Velho, Alexandre Lourenço
A Reunião conjunta dos Colégios de Especialidades da Ordem dos Médicos
realizada em 20 de Abril teve como objectivo fazer o levantamento da
problemática de cada um, para se chegar a um diagnóstico da situação actual.
Não pretendemos obter propostas terapêuticas imediatas e adequadas à
situação, que por ser heterogénea não é fácil de tratar.
Pela sua importância publicamos a introdução feita pelos Órg ãos dirigentes da O.M.

uando fui e l e ito
mo s tr e i d es d e lo go
grand e di s ponibilidad e para contac tar
c om os Col é gio s d e
E s pec ialidades, com
o obj ectivo de ajudar
a resolver alguns dos
múltiplos problemas que estavam a
ser evocados.
Desde que as Direcções dos
Colégios passaram a ser eleitas
pelos seus pares se verificou um
incremento nas suas actividades.
Não está aqui em discussão essa
fórmula positiva de escolher os
responsáveis das actividades dos
Col ég ios, qu e fi caram mai s
envolvidos e responsabilizados
que antetiormente, no desempenho dessas funções.
T a mb é m por te r e m s ido
escolhidos pelos seus pares, tal
facto dá-nos a sensação de ao
convocá-los es tarmos a vive r
um a pr á ti ca d e mo crá ti ca,
apanágio da antiga Gréc ia, em que
só os melhores, os mais sabedores e
res pon sá ve is er a m c on s ultores e
votavam. Tal como nesse período da
antiguidade as perguntas que se vão
fazer à Assembleia devem ser bem
definidas e a votação só deve incidir
sobre o agendado.
O qu e sentimos como problema
p r in ci p al p ar a qu e m pres id e aos
destinos da Ordem dos Médicos (OM)
é o de entender os Colégios, receber
deles opiniões técnicas, científicas e

c omportam e ntai s es p ec ia lizada s,
para na po sse d esses el e me nto s
conceber UJlla estratégia para áreas
sensíveis da Ordem dos Médicos.
Outra das preocupações iniciai s
que sentimos tinha que ver com a
política internacional da Ordem dos
Médicos, que obviamente passa pelos
Colégios. É mandatário definir uma
política adequad a mas úni ca nesta

área, onde estão e nvolvidos tantos
Colegas em representação da Ordem
dos Médicos. Uma políti ca coerente,
nacional, transparente e aceite só se
con segu e a pó s vá ria s re uni ões de
discussão dessa temática.
Prometo que tal será realizado.
Tamb ém a políti ca editori al da
Ordem do s Mé di c os me rece u um
estudo aprofundado qu e mostrou que
uma grande reforma se deve realizar
neste sector, onde os custos económi c os atin gire m no a no d e 1995
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verbas in sustentáveis. Sabemos que
a Acta Médica que espelha a qualidade científica da medicina portuguesa, tem o seu êxito de pendente do
grau de envol vimento dos Colégios.
H á p ois es tes três sec tores na
Ordem dos Médicos a merecer toda a
nossa atenção e interesse.
Num a prim e ira fase de cidimos
melhorar a es trutura criando três
sec tores fun c ion ais indep e n de ntes co m pess oal próprio e
com gabin e tes integrados por
médi cos, com a responsabilidade de darem respostas atempadas e adequ adas às soli citações oriund as d e c ada uma
dessas três áreas
Pri vil egiamos como primeira
acção, a melhori a da comunicação. Aconselhamos que de futuro tod a a corres pondência que
seja dirigida à Ordem dos Médicos deve ter a indicação de corres pond er à área dos Colégios,
da Políti ca Internacional ou do
Sector Editori al.
Com tal des ignação adicion al o
acesso será mais fácil e mais rápido.
Foi pois a p1imeira reunião na qual
se id entifi cou e não obviamente se
realizou uma crítica destmtiva. Temos
a consciência de que tudo o que se faz
tem sempre o bom e o mau, o ideal rar~mente se atinge e que qualquer caminho percorrido pressupõe a abettura
de outras vias, de outras pistas.
Nã o es teve e m di sc uss ão ne m
poderia ter estado a eleição dos res-

.

ponsáveis de cada Colégio, primeira
afirmação e depois segunda afirmação, não esteve em discussão que os
Colegas eleitos não possam ter opiniões diversas daquelas que têm sido
defendidas até aqui e daqui para a
frente pelos responsáveis da Ordem
dos Mé dicos. Todavia se ntimo s
também, implicitamente de que só
há uma Ordem dos Méd icos, que não
há 45 Ord en s dos Médicos tantas
quantas os Colégios.
Há estatutariamen te uma Ordem
dos Médicos, Instituição juridicamente reconhecida que alberga no seu
seio com carácter consulti vo os Colégios. Segundo o art 0 87 dos estatutos
da Ordem dos Médicos os Colégios da
Especialidade são órgãos profi s sionais da Ordem do s Mé dico s,
congregando os médicos qualificados
nas
dife rente s
Especialidades e o
próprio estatuto no
seu art 0 89 define
as competências
dos vários Colégios.
A direcçã o de
cada Colég io é
repre se ntativa d e
uma elite nas respectivas Especialidades, com obrigações acrescidas por
terem sido eleitos
pelos seus pares. As
especialidades têm
problemas comuns,
mas tamb é m se
podem id entificar
algumas especialidades com preocupações próprias ao
surgirem abruptamente podem, com
acções menos felizes, levar· à fibrilhação da Ordem dos Médicos.
Para evitar essa fibrilhação, para
identificar· atempadamente os problemas criámos o Gabinete de Colégios
coordenado pelo Dr. Vaz Velho, que já
tem grande vivência destes problemas.
Este Colega será ajudado por dois
elementos de cada Conselho Regional
da Ordem dos Médicos. A saber: Dr.
Vítor Sanfins e Dr. Abílio Reis pelo
Nmte, Dr. Dário Costa e Dr. António
Craveiro pelo Centro e Dr. João Sar·aiva e Dr. Alexandre Lourenço pelo Sul.
Tiv e mo s ocasião d e l e mbrar
alguns dos dados dos nossos Estatu-

tos poi s qu e esta Instituição co mo
todos os estados de direito se rege
por estatutos, por constituições, por
regras de Direito. A Ordem dos Médicos também tem pois os seus Estatutos, que são a nos sa bússola de
marear. Nós podemos estar de acordo com eles, podemos apenas dar o
nosso aval a algun s desses artigos,
mas de mom e nto como "estado de
direito" que somos temos de cumprir
essas regras e manadas dos noss os
Estatutos.
Enquanto ele não fôr mudado, o
qu e de facto diz é que os Colégios
da s Especialidad es são Orgãos
profissionais da Ordem dos Médicos
congregando os médicos qualificados
nas diferentes Especialidades.
Os Colégios das Especialidades
funcionam no âmbito da Ordem dos

Médicos, portanto fun cionam apenas
no âmbito da Ordem dos Médicos e
de acordo com os seus Estatutos.
A ultrapassagem das suas responsabilidades institucionais, a mais das
vezes na defesa de legítimos interesses torna-se prejudicial, por transformar as s uas capacidades de acção
numa amálgama de decisões heterogéneas e difíceis de gerir.
Compete aos Colégios da especialidad e exerce rem de fa cto as s uas
competências com muito rigor, intensidade, profundidade e bastante qualidade, promovendo o es treitamento
das relações científicas e profissionais e ntre os especiali stas, organizando-as co mo e ntendere m, co m o
9

obj ec tivo de zelar pela valorização
técnica e pela promoção dos se us
quadros técnicos. Devem considerar-s e o braço armado técnico do
Conselho Nacional Executivo, zelarem p ela observância das normas
mínimas das acções de formação das
Especialidades e pela observancia
de normas para essa qualific lação ,
propôr os júris dos P.xames da espec ialid ade, participar no Cons elho
Nacional do Ensino e Educação Médica, dar pareceres ao Conselho
Nacional Executivo. Tudo isto faz
parte dos Estatutos e nós não vamos
presc indir dess es Colégios, nó s
vamos " obrigá-los" a aj udarem-nos
técni ca e cientificamente, mas também dizenios e dizemos de uma maneira muito clara qu e o Conselho
Nacional Executivo não é formado
por político s . O
Conselho Nacional
Executivo é formado por médicos experientes, por médicos que querem
continuar a falar de
medicina, a exercer
medi cina e consequentemente não é
apenas um veículo
da s informaçõe s
téc ni cas e científi cas dos Colégios,
ma s obviam e nt e
qu e h á a l go d e
activo na recepção,
algo e m que também estão envolvida s personalidad es, qu e são mé di cas, qu e são
técnicas que não são apenas políticas ou gestoras.
Portanto, os Colégios servem de
elemento de ligação entre a Ordem
dos Médicos e as Sociedades Científicas Médicas portu guesas correspondentes. É importante es ta relação, porque nó s p e nsa mos qu e
compete às Sociedades Cien tíficas,
às Universidades, aos Hospitais, algo
d e ex tr e mament e important e na
promoção do ensino continuado e do
ensino pós-graduado médico, mas é
atributo e re s pon sa bilidade da
Ordem dos Médicos através dos seus
Colégios a classificação da qualidade desses eve ntos e portanto para

que isso aco nteça é necessário que o
Colégio esteja aberto a dialogar com
os promotores desse ensino, que são
de facto as Sociedades Cie ntífi cas,
os Hospitai s, as Universidades e até
os particulares .
Elabora r os se us regulam entos,
faz parte dos Estatutos e é obrigatório qu e ca da Colégio tenha o se u
Reg ul amento , o se u Regulame nto
próprio que não seja extremam ente
ori ginal para não criar heterogeneidades mas, obviamen te, um Regulamento que se não afaste dos Estatutos da Ordem dos Médicos.
Foi poi s obj ecti vo dessa re uni ão
fa zer o ponto da s itu ação e tentar
criar um plano de ac tividades para
1996, que passa pela defini ção das
normas de fun cion ame nto e relacionamento dos Colégios com o Conselho Nacional Executi vo.
Em relação à actividade dos Colégios foi verificado que apenas alguns
Colégios tinham o seu programa de
formação curricular aprovado e para
publi cação, (no ve Colégios para ser
mais completo).
Outros têm os seus programas de
form ação em fase de conclusão ou de
di sc ussão muito avançada, desses,
seis Colégios pod emos dizer que o
andamento dos trabalhos são bons.
Ma is problemát icos tornam- se
alguns Colégios, nomeadamente dez,
que aind a não entregaram qualqu er
programa de forma ção e outros que
pelas suas alterações, pelas alterações de fundo , necess itam de uma
suspensão ou de uma avali ação em
Plenário dos Conselhos Regionai s.
Foi decidido qu e até l de Junho
d e 1996 todos os Co lég ios ter iam
qu e e ntrega r os seus programas de
formação e discuti-los parcelarmente
com o Conselho Nacional do Internato Médi co.
Isto, porque se pretende começar
a publicar a partir de l de Julho de
1996 todos os programas de formação por es pec ialidad e de mold e a
que em 1997 se inicie uma no va era
na formação pós-graduada.
~egui dame nte foi avali ada a situação em relação à atribuição de idoneidades e de capacidad es formativas , ver ifi ca ndo- se que ce rca d e
metade dos Colégios da Espec ialidade (dezassete) tinham já entregue

os inquéritos específicos a aplicar a
cada serviço . Alguns deles toda via,
ainda estavam em fa se de acabamento e de adaptação dos vários critérios
d e idon e id ade às s ua s própria s
realidades.
Foi ainda apontada a necessidade
de se estabelecer uma matriz de atribuição das idoneid ades e capacidades formativas, matri z essa que será
ada ptada por cada Colégio a partir
do documento geral elaborado pela
Ordem dos Médi cos.
Nessa matriz terá que ser contemplado para c ada Espec ialid ade e
para cada serviço os recursos humanos mínimos, as instalações, equipamentos, actos cirúrgicos ou diagnósti cos e · outros critérios necessários
para a a tribui ção de idone idad es.
Alé m di ss o d eve m essas ma tri zes
es ta b e l ecer ratio s e re laçõ es d e
número de parâmetros, fo cados acima, para cada Interno. Após a realização da matriz será mais fácil, com
critérios científicos, verificar as idoneidade dos serviços e a partir dos
rátios esta belecidos por cada Colégio, atribuir as capacidades dos serviços para receberem os Internos.
O documento do Conselho Nac ional Exec uti vo d e 18 de Junho d e
1994 estipula que para a avali ação
da idoneidade deve ser feito um inquérito padrão aos Internos avali ando a sua opinião sobre as condições
d e forma ção, co mpl etado por um
inquérito semelh ante para os orientadores de forma ção .
A Ordem dos Médicos comprometeu-se a entregar a todos os Colégios
um inquérito padrão a ser adaptado a
cada um . Nesta data esse inquérito
já foi enviado para todos os Colégios .
E m relação às propos tas de Regimento sa bemos que vários Colégios
já entregaram as suas propostas completas, nomeadamente dez, no entanto algumas dessas propostas são de
tal man eira co mpl exas e e nvol ve m
modifi cações tão extensas que estão
a ser am plamente debatidas.
No qu e res pe it a a o ponto da
s itu ação para as id one id ade s
atribuídas em 1996 ve rificou-se, que
na data de 20 d e Abril , já alguns
Colégios tinham entregue a li sta dos
se rvi ços co ns id erados id óneos em
1997, para formação.
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Dentro das ac tividades dos Colégios co ntar- se -ão a capacidade d e
creditar acções de formação .
Quero dizer desde já que esta creditação das actividades formati vas e
assis te nciais são estatutárias e que
alguns Colégios já as ini ciaram . Há
agora um a proposta do Conselho
Nacional de Educação Médica anterior e que passou pelos Conselhos
Regionais e pelo Conselho Nacional
Executivo, proposta que foi entregue
oportunamen te para ser estudada e
ser compulsada com a experi ência
de cada Colégio, onde propomos que
seja reali zado um es tudo piloto ao
longo deste ano.
Obviamente que só estamos aqui
a falar de creditação de eventos de
forma çã o , n ão es tamos a r eferir
outras coisas, nem a discutir notícias
que apareceram. Estamos apenas a
falar de temas estatutários.
É claro qu e exis tem problemas
preocupantes. Nós conhecemos esses
problemas. Vamos abordá-los de uma
forma muito empenhada, olhos nos
olh os. P e nso qu e cad a um destes
probl e ma s me r ece uma reunião
alargada de um a manhã e de uma
ta rde . Es tamos c ie nt es d e qu e a
Ti tulação Única foi algo de extraordinariamente positivo que os elementos
da Ord e m qu e tomara m a r esponsabilidade da gerência da Ordem
nos últimos três anos conseguiram.
Portanto não va mos de man eira
nenhuma inverter a possibilidade de
acabar com a Titulação Única, vamos
é adequar essa Titulação Úni ca às
realidades actuais, va mos melhorar
com a experi ê ncia obtida em cada
Colégio, com a experiência de todos
nós e não esquecer que todos nós já
fi ze mo s pa rt e d e júri s, todos n ós
s omos Direc tores d e Serv iç o ou
tutores ou orientadores de formação e
portanto todos nós fomos ch~mados a
participar em júris, portanto todos nós
Lemos consciência das insuficiências
do processo. Todos nós sabemos que
os Co l ég ios , n es te probl e ma da
Titula çã o Ú ni ca e avalia ção do s
inte rn os, tê m a l go a propor para
melhora r o s is te ma. É necessário
mudm mas com todos a opinmem.
É necessário mudar tendo percebido que o problema no ensino não· é
basicamente a avali aÇão, o problema

no e n s mo é fundam e ntalm e nte a
informação e a formação. Penso até
que se de momento existe algum problema nesta nova via do Internato
ele passa por um número exagerado
d e avali ações anuais , avaliaçõ es
sec toriai s por vezes de 3 e m 3
meses . O Int e rno ao longo d es te
Internato é mais avaliado do que nós
podemo s alguma vez ter sido nas
nossas épocas.
R e pe timos o Interno nes te momento não tem problemas de avaliação, mas sim, problemas de formação
e é por aí qu e d eve começar a
disc ussão.
Sobre o Código de Nomenclatura e
Valor R ela ti vo de Actos Médi cos,
quero dizer que obviamente quando
aq ui entrei e fiz a análise de alguns
destes casos de Nomenclatura e Valor
Relativo d e Ac tos Méd icos fiquei
espantado. Há de facto Actos Médicos
idênticos feitos por es pecialistas de
Colégios diferentes que con-espondem
a quantitativos completamente diver-

sos e às vezes são mais altos quando
realizados por especiali stas menos
vocacio nados para ess a acção. Há
uma certa fibrilhação, que surgiu por
motivos vários.
Há neste momento uma Comissão
que está a tentar homogeneizar esse
processo, para que possamos ter credibilidad es na apresentação dos
nossos honorários.
Tamb é m ex is te um probl e ma
ac tualm e nte co m n ecess idad e de
motivar uma larga di scussão com os
Colégios.
Refiro-m e aos Exames Europe us
de Titulação, habitualmente chamados "Boards".
É um te ma que obriga a uma
análise profunda e a uma discussão
extremamente alargada. Teremos de
montar uma estratégia dinamica provávelmente diversificada temporalmente.
O exame dito dos " Boards" pode
corres pond ~r a um início de recertificação europeia e traduzir nãro um
grau de excelência, mas de solidarie-

dad e e anu ê ncia com internatos
europe us mal delineados e pessimamente avaliados.
Quanto às can·eiras médicas temos
pouco a aprender com a Europa.
Aceitamos que nos copiem e que
façam prova disso. Mas não aceitamos que alguns Colégios avancem
para a Europa, sem cuidarem de na
nossa casa proporem uma estratégia
adeq uada para esse problema.
Prometo e cumprirei agendar uma
reunião sobre este assunto.
A Reunião permitiu que todos os
prese!ltes apresen tassem os problemas dos respectivos Colégios e que
ficássemos com a ideia s ubs tantiva
de que se estava no bom caminho.
Dialogar é importante, mas decidir é crucial.
Após esta Reunião o Con selho
acional Executivo fi cou de posse
de instrumentos muito válidos para
gisar a política da Ordem dos Médicos para os próximos anps, nalguns
· pontos importantes e preocupantes .

O exame dos
.. Boards" Europeus
2ª Reunião Geral dos Colégios de Especialidade
realizada em Lisboa no dia 6 de Julho de 1996.

I Carlos Ribeiro
r e un_ião Geral do s
Colégio s d e E s pec ialidades da Ordem dos 1
Mé di cos qu e hoj e se
realiza tem como lema
ce ntral o Exam e do s Bo a rds
E uropeus. Foi prometido na an terior
r e uni ão que esse ass unt o se na
agendado para hoj e.
De fac to sobre es te tema te nho
ouvido as opiniões mai s diversas. E
inclusivamente até a minha opinião,
que tinha há 8 -ou 9 meses, antes de
se r Pr es id e nt e da Ord e m do s
Médicos tem-se modifi cado bastante,
co m inform aç õe s qu e obtiv e e m
co nv e rsas co m vár io s c ol egas. É
óbvio que todo s ga nhamo s e m
entender a sensibilidade, a leitura
qu e cada um dos Colégios ou cada
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um do s mé dico s e ncarregado da
gestão dos colégios possa ter.
Cada um de nós ganha bas tante
e m e ntend e r o porqu ê de ce rt as
posições.
E lemos de co nfess ar qu e da s
conversas que tenho mantido encontrei fundam entalis tas contra, como
hoj e se diz , e fundamentalista s em
defesa dos Boards.
Mas a maioria de facto, tem uma
posição críti ca fundamentada, uma
po sição adequada qu e merece se r
anali sada em pormenor.
Como é impo ss ív e l a usc ultar
neste momento, a não ser por di spendioso referendo, os vinte e nove mil
mé dicos in sc rito s na Ordem do s
Médi cos, pensamos que esta auscultação será suficiente.
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Não vamos obviamente chegar ao
fim e fazer votações, não vamos decerto tirar ilações e conclusões definitivas para já, mas penso que iremos
sair daqui todos mais informados.
O Presidente e a Direcção da OM,
estão aqui precisamente para escu tar
e entender.
Convidámos alguns responsáveis
pela gestão da Ordem dos Médicos e
alguns colegas que ao longo dos tempos, pela s ua presença na Europa,
têm tido a possibilidad e de colher
ensinamentos, e de dar a sua própria
experiência à E uropa. Estão aqui a
dar nota dessa sua vivência.
Vamos começar pela problemática dos exames europeus.
De pois vamos discutir 0<\}roblema
da creditação dos eventos de forma-~

~ ção tanto do e nsino pós-graduado

como do continuado.
Essa creditação de eventos será
desencadeado através dos Colégios e
como estudo piloto. O documento de
bas e foi propo s to pelo Conselho
Nacional do Ensino e Educação
Médica de 1994-96.
Não estamos todavia a dizer que
este problema de creditação é fundamental, mas julgamos útil no sentido de classificar de forma coerente
a actividade dos colegas .
Defendemos que o fundamental é
a praxis bem conduzida e orientada.
Obviamente será importante que se
possa teorizar a prática. A prática
que não conduza a reflexão, a avaliação ou a discussão em grupo é
inimiga do progresso.
Sempre defende mos uma medicina com base científica.
Os créditos não serão, não desejaremos que sejam, e vamos evitar
que possa acontecer, que se tornem
veíc ul o de implanta ção d e uma
medicina filosófica . Nós não queremos voltar ao iníc io do séc ulo , à
medicina francesa de então.
Nós temos de continuar, passo a
passo, com a medicina alemã, com a
medicina americana e com a medicina portuguesa dos últimos tempos,
pois temos dos melhores internatos
da Europa.
O problema da cre ditação do s
eventos e os Boards europeus deve
ser vistos como defesa dos nossos
internatos com perc urso adequado,
pois são alicerçados em programas
bem elaborados realizados em serviços acreditados.
Não podemos pactuar com a pretenção de assemelhar os nossos internatos aos de alguns países europeus,
qu e d efendem exames de escolh a
múltipla como árbi tros infalíveis na
definição de especialistas de primeira.
Após esta reunião prevejo que a
política internacional da Ordem dos
Médicos irá mudar. Nada ficará
como antes, a não ser o nosso propósito de não aj oelh armos perante a
Europa médica que cuida do telhado
sem se preocupar com os alicerces.
Nada ficará como dantes, certo,
ma s tud o faremos para que fique
melhor ...

Política da Ordem
dos Médicos nos
oards Europeus
A experiência portuguesa, tanto no melhoramento
dos curricula como na avaliação da idoneidade
formativa dos serviços e na avaliação dos internos,
coloca-a no panorama europeu numa posição
de dar contributos significativos.
a tentativa de resposta à
política economicista e
holista da generalidade
dos Estados Europeus, as
Organizações dos médicos especialistas criaram os Boards europeus
que · posteriormente
foram
integrados na UEMS, na tentativa
de superarem a sua fraca influência
nas instâncias políticas europeias
(Parlamento e Comissão Europeia).
Os Boar ds conferiram enfática
relevância a uma prova supra-nacional de avaliação que, embora com
caracter facultativo, permite a criação de especialistas de 1a e 2a só
dependen te desta prova e não da
valia técnica e formação profis ional.
Faltou como essencial a exigência do cumprimento, por parte de
alguns governos da União Europeia,
de um programa curricular mínimo,
tempos de duração e de um modelo
de avaliação, quer dos serviços de
formação quer dos médicos.
Como positivo é de realçar o importante trabalho de síntese realizado pela EMS e Boards que levou
à publicação do primeiro compêndio
europeu de especialidades.
A experiência portugue a, tanto
no me lh oram ento dos curric ula
como na avaliação da idoneidade
for m ati va d os serviços e n a
avaliação dos internos, coloca-a no
panorama europeu numa posição de
dar contributos significativos.
É de todo o interesse para os
médicos portugue es a participação
nos BOARDS enquadrados na
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EMS, à luz dos seguintes princípios, a defender por todos os representantes das especialidades nessa
organização:
1°. Estabelecimento de curricula
mínimos de formação a nível
europeu.
2°. Estabelecimento de critérios
a nível europeu de idoneidade dos
serviços de formação.
3°. Critérios de avaliação uniforme e adoptados pelos estados membros.
4°. Supervisão do cumprimento
dos curricula, da avaliação e da
idoneidade dos serviços feita com
exclusiva responsabilidade das
organizações médicas nacionais.
5°. O reconhecimento do titulo
consubstanciado na admissão ao
Board Europeu, pressupõe o cumprimento de condições exigíveis
para obtenção do ti tu lo de
especialista nacional.
6°. Ao médicos dos paíse onde
é feita uma avaliação final credível,
como é o exemplo portuguê , deve
er concedido automaticamente o
título do BOARD.
7°. Propôr que na avaliação final
do período de formação exista uma
prova teórica escrita de âmbito
europeu, facultativa e na língua
nacional.
8°. Os Colégio que, não tendo
representação directa nas monoespecialidades, deverão agrupar-se
rapidamente nas especialidades
afins existentes na EMS.
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Na sequência das notícias sobre este acontecimento
que ocorreu no passado dia 23 de Maio, na Ordem dos Médicos,
publicam-se novamente neste número as conclusões
e três importantes comunicações.

Posição da Ordem dos Médicos
l. Genéricos
l.l. Qualidade
Tal co mo acontec e com
todos os outros medicamentos, os ge n é ri cos d evem
apresentar padrões de qualidade adequados. Se este
princípio se ve rifi car, a
introdução dos genéricos no
arsenal fármaco-terapêutico
em Pmtugal não representa
nenhum problema acrescido para o médico.
1.2. Contribuição para
a redução dos custos
Os ge néri cos tê m s id o
apresentados por algumas
e ntid a d es co mo in s trume nto de resolu ção do proble ma da
contenção dos custos com os meui camentos. No enta nto, devido à inexistênc ia duma protecção da patente do
produto e à consequente proliferação
de cópias , a situ ação em Portugal é
diferente de outros países onde existe
protecção da patente. Por esta razão,
em Portugal, os medicame ntos cópias
co mp e te m e m te rmo s ec onómi c os
com os genéricos existentes no mercado, existindo no mercado português
cópias de preço inferior ao dos gené ri cos . Deste modo, não ex is te de
mome nto fundam e nto pa ra que seja

reclamado para os medicamentos genéricos o es ta tuto de solu ção para a
redu ção dos c ustos com os medicamentos.
A actual situação irá modificar-se a
médio prazo em virtude da adesão de
Portugal à patente do produto, passando então a existir no mercado farmacêutico apenas os medicamentos originais e os genéricos . Neste contexto, tal
como acontece nos países onde vigora
o sistema de protecção das patentes, os
medica mentos ge né ricos passa rão a
apresen tar indubitáve is vantagens
económicas face aos originais.
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1.3. Prescl'ição
e substituição
A introdução de genéricos
em Po1tugal foi realizada sob a
pressão de um lobby interessado não só em produzir mas
ta mb é m e m come rcializar
estes medicamentos (Associação Nacional das Farmácias).
Para além desta situação que
parece violar o p1incípio da livre concorrência, esta Assoc iação propô s a inda qu e a
prescri ção médi ca pudesse
ser substituida pelo medicame nto genérico. A simultaneidad e das duas propostas,
es tabe l ece u a bus ivame nte
um a inte r-re lação e ntre a
s ubs tituição da prescri ção
médica e os medicamentos genéricos.
lmpmta desfazer este equívoco.
A Ordem dos Médicos nada
tem a opor à utilização d e medicamento s genél'icos d esde que sejam identificados na marca p elo
nome do laboratório de origem e
apresentem padrões de qualidade iguais aos dos ouh·os medicamentos. Para além do mais, reitm·a a liberdade d e prescrição do
médico, opondo-se firme e terminantemen te à s ub stituição da
prescl'ição m é dica.

2. Política
de Comparticipação
dos Medicamentos
A comparticipa ção dos medi camentos pelo SNS não apresenta tran sparê ncia e baseia-se quase exclu s ivamente em critérios de comparação de
preços.
Os critérios de comparticipação deverão ser estabelecidos de forma a que
seja con side rada prioritariame nte a
avaliação rigorosa do efectivo benefício
terapêuti co dos medicamentos. A política de comparticipações deverá ainda
incluir preoc upações de índole social
com vi s ta a proteger as populações
mais carênciadas e os doentes com patologias graves e incapacitantes.

3. Farmácia Hospitalar
A dis pe nsa de medi camentos aos
doentes ambulatórios da urgência e das
con sultas hospitalares pela fa rmácia
hospitalar de ve ser reconhecida pela
comodidade e economia que pode trazer aos doentes e ao Estado, respectivamente. Todavia, a escassez de meios
huma nos e logísti cos das fa rmácias
hospitalares coloca reservas ao alargamento da actividade ambulatória destes servi ços. Recomenda-se, assim, o
reforço dos meios humanos e maletiais
das farmácias hospitalares para o efectivo desempenho das suas fun ções.

4. Formulálio por Patologias
Um formulário normativo de prescrição imposto pelas estrutmas da Administração não é aceitável. Igualmente se reprova a actividade administraLi va re press i va Ga seada nos c us tos
económi cos da presc ri ção e sem ter
em conta os benefícios do tratamento.
Em contrapartida a esta s ituação,
entende-se desejável a umentar a informação e a form ação farmacológica
e te rap ê uti ca dos mé di c os com o
obj ecti vo de melhora r a qualidade de
prescri ção, pelo que propõem as seguintes medidas:

l. Incentivar uma política
te ndente à obten ç ão dum formtuál"io não nonnativo, o qual

deve ser t·calizado com a participação dos médicos pt·cscl'itorcs
c baseada na lllOl'bilidadc regional ou nacional;
2. Mtutiplicm· as confet·ências
de consenso tt·ansdisciplinat· c de
cat·áctet· nacional a fim de apontar compot·tamentos (guidelines)
que devet·ão ser referências ao
estado da arte em determinados
campos da medicina;
3. Desenvolver wn sistema de
informação que possibilite ao
médico um estatuto autocrítico
do seu pet·fil de prescl'ição.

5. Farmacologia Clínica
O sentido do desenvolvimento da
Medi cina exige uma arti c ulação cada
vez mais fluída entre os serviços de
acção médica e os se rv iços farmacêuticos. k componente clínica, sendo uma vertente essencial na opção
de aqui sição de novos medi cam e ntos, a parti cipação das nossas Unidades de Saúde em estudos multicêntricos de Investi gação Clínica, designadame nte Ensaios Clínicos nas s uas
dive rsas fases e, ainda, a necessidade
de apoio téc nico às Comissõ es de
Éti ca institucionais, fazem recomendar a abertura de quadros hospitalares a espec iali stas de F ARMACOLOGIA CLÍNICA.

6. Medicamentos
de Venda Livre
Reconhece-se qu e a automedicação é uma realidad e qu e tend e rá a
aumentar e m fun ção do aume nto dos
conhecimentos e da vontade das popula ções e m inte rvir nos c uid ado s
individuai s de saúde.
A filosofia subj ace nte ao medi came nto de ve nda livre é a de qu e a
sua aqui sição possa ler lugar sem o
con selh o direc to do médi co ou do
farmacêuti co. Daí qu e a publi c idade
destes medi camentos junto do público reconheça a capacidade de autod iagnósti co e de aulomedicação. Estas cons iderações jus tifi cam que os
c ritérios de autorização no mercado
dos medi ca me ntos de venda livre deva m le r sempre presente á .segura nça

dos medicame ntos.
O Despacho W 95/94 de 21 de Dezembro triplicou o número de medicamentos de venda livre (medicamentos de
receita médica não obrigatória) e inclui
fármacos obsoletos que já não deviam estar no mercado e fánnacos de segmança
ques tionável para serem dispensados
sem receita médica. Fazem ainda prute
desta li sta soluções inj ectáveis, o que
conl.J.·ru·ia frontaLnenle o disposto na alínea d), do ponto 2, do rutigo 3° do O. Lei
n°. 209/94. As indicações terapêuticas
de muitos dos medicamentos sem receita médica que fazem prute desta lista são totalmente desajustadas do estatuto de dispensa e incluem doenças de
diagnóstico só acessível a médicos. Esta
situação em Portugal contrasta com o
cuidado e rigor elas autoridades sani tárias de oul:J.'os países na inclusão de meclicamentos de venda livre.
Para uma políti ca conce rtada na
área dos medicamentos de venda livre a Ord em dos Médi cos consid era
que deverão ser adoptadas as seguintes medidas:

l. Revogação imediata do
despacho N~ 55/94· por colocat·
em l'isco a Saúde Pública.
2. Reclassificação dos medicamento s de venda livt·e pot·
uma Comissão constituída por
téctúcos independentes que não
tenham conflitos de interesse
com a indústda fannacêutica
nem com a comet·cialização dos
medicamentos; esta t•eclassificação devet·á set· necessariamente
t·ealizada pot· médicos.
3 . Entrada em funcionamento
do Conselho Nacional de Publicidade de Me dicamentos , o qual
deverá tet· wna actuação rápida
e firm.c, clim.inando a publicidade enganosa ou incotTecta.
4. Tendo em considet·ação a
t·e alização dos pressupostos acin1a
referidos que garante m a maiot·
segurança na utilização dos medicamentos de venda livre, àqueles
a que for autol'izada a publicidade/promoção jmtto dos consumidot·es deverá set· permitida a sua
venda f01·a da fannácia, dada a
maiot· econonúa que pode t·estÜtar da ahm·tw·a do m e t•cado conCOt'J'encial.
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Medicamentos Genéricos
Carlos Vieira Silva

O custo dos medicamentos é um dos factores mais determinantes do
agravamento progressivo do peso das despesas com a saúde nos orçamentos
nacionais. Daí que a prossecução de políticas de contenção dos mesmos
tenha determinado por parte dos governos o lançamento de medidas
encorajadoras da prescrição de Genéricos.

G

enéricos: tema quente e
actual sobre o qual tantas
con s id e ra ções tê m sido
tecidas e algumas bem a
despropósito.
Afinal, o que é um Genérico?
Genéri co (ou Denominação Comum Internacional - DCI) é meramente um produto cuja patente tenha
caducado.
De notar que o esclarecimento no
que concerne à similitude da terminologia "Genérico" e "Denominação
Comum Internacional" obviaria ao
agravamento da confusão instalada
na opinião pública pela adopção desta ultima nos Hospitais e da primeira
no mercado.
Este esclarecimento evita que se
diga que nos Hospitais existem produtos pela De nominação Comum
Internacional e no mer cado livre
existem os genéricos. Trata-se d e
uma redundância pois, Denominação
Comum Internacional ou genérico é
exactamente a mesma coisa.
O custo dos medi camentos é um
dos factores mais determinantes do
agravamento progressivo do peso das
despesas com a saúde nos orçamentos nacionais.
Daí que a prossecução de políticas de contenção dos mesmos tenha
determinado por parte dos governos
o lançamento de medidas encorajadoras da prescrição de Genéricos.
Tal facto contudo , não te m sido
aceite pacificamente pelos interesses
institucionalizados. E isto porque a
indústria farmacê utica multinacional
vê com . apreensão as consequências

de tal medida, ameaças potenciais à
s ua perdoe-se-me o plebeísmo, "a
galinha dos ovos de ouro".
Não obstante as estatísti cas são
convincentes:
- Estados Unidos 72% do receituário são Genéricos;
- Inglaterra 56%;
-Dinamarca 53%;
-Alemanha 51%.
Obviamente as percentagens indicadas referem-se a quantidades já
que em valor as mesmas decrescem
substancialmente já que o preço dos
Genéricos é bastante inferior ao dos
produtos de marca, em média 50 %
do mesmo . Porém é nos Países onde
se vendem mai s ge néri cos qu e há
mais in vesti gação e se lançam produtos inovadores.
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É tão convincente a evolução registada pela penetração dos Genéricos no mercado que aos interesses
instalados na indústria não mais está
a restar que a intervenção concorrencial no segmento.
É assim que a esmagadora maioria das multinacionais integraram ou
estão a integrar no seu universo empresarial filiai s es pecializadas em
Genéricos como por exemplo:
a Merck Sharp e Dohme têm a W est
Point Pharm, a Marion Merrel Done,
a Rugby-Darby Group, a American
Home Products (a Wyeth) a Welkins
Sinn (ou Esi Pharma), a Bri s tol
Meyers Squibb a Apothecon, a CibaGeiggy a Genesa Pharmaceuticals; a
Sandoz a Geighton Produ c t , a
Upjohn a Gree ns ton e, a Rhon e Poulene Rorer a Arcola, a Bayer a
Schein Pharmaceutical etc,etc,etc.
Algumas chegam até a ter duas e
três subsidiárias com Genéricos.
Sabemos que estas grandes empresas também já submeteram centenas
de dossiers de registo em Portugal.
Obviamente que Portugal não poderá, nem, se calhar, deverá constituir excepção a esta corrente internacional.
Os Genéricos acabarão por entrar
no nosso país, com presença quantitativa relevante no mercado de produtos farmacêuticos.
É neste quadro que a concorrência e a própria classe médica questionam res idualmente os Genéricos
ao nível da Qualidade.
Qualidade é o unico ponto que a
c on c orrê nc ia e o próprio mé di co

põem em ca usa. Porquê? Como não
há outros pontos onde podem a tacar,
será es te o único qH es ti onado. Tal
qu es tão con s titui co ntudo um falso
problema já que préviamente ao lança me nto no mercado d e qu alqu er
Genérico lh e são ex igidos tes tes de
bioequi valencia e biodisponibilidade
c ujos resultados terão que ser perfeitamente sobreponi veis aos produtos
de referência.
Portanto a qualidade não poderá
ser inferior à dos produtos de referência. Nes tas circu nstâncias quando se levantam questões sobre a qualid ade dos "Nifedipina que quiser"
enq uanto que no segundo caso o farmacê uti co não di spõe dessa margem
de manobra sabendo-se que a substitui ção automática do receituário para
além de inadmissível é ilegal.
A substituição automática do receituário só existe num País da Comunidade, a Holanda. Tal substituição contudo é feita media nte consentimento
prévio e apriorístico de médico e utente mediante a amputação da palavra
" não" na expressão pré-impressa na
receita "não pode substituir". Se cortar o "não" pode substituir, se não o
cortar a substituição está vedada.
Por outro lado na generalidade dos
países da CE o papel da farmácia foi
devida me nte ponderado aqu ando da
definição das margens de comercialização dos produtos Ge né ri cos . Em
Portugal tal não aco nteceu já qu e
sabendo-se que o preço dos Ge néricos terá de ser, pelo menos, 20% inferior ao do produto de referência a
margem rese rvada à farmácia ma nteve-se contudo inalterável.
É justamente do efeito conjugado
dos dois úl timos factores identificados
que resulta a rela ti va difi culdade de
penetração elos gené ri cos no mercado
português: não é permitindo a substituição livre do receituário e ni velando
as margens de comercialização que as
autoridades criam as condições para o
de se nvolvi menta do seg me nt o d e
mercado dos Genéri cos, que mais do
que espaço de circulação de produtos
é o cenário enquadrador duma medida de alcance político.
Mai s, a comparticipação da Segurança Social dos produtos de marca eleveria ser limitada aos produtos que ultrapassassem, no máximo 40 ou 50%

do preço dos Genéricos visando-se com
isto não meramente objectivos de natureza orçamental mas muito principalmente o quase "clumping" de preços,
típi co de illiais especializadas em Genéricos de algumas elas multinaciona is.
Por último regista-se por vezes a
atribuição do epíteto "velh os" soa
prod utos Ge néricos.
É um fa cto que os mesmos têm no
mínimo 20 a nos de mercado. Regi ste-se contudo e m Portu gal no ra nkin g dos 100 primeiros produtos farma cê uti cos mai s ve ndid os 64 são
"velhos" ! Mais: nes tes estão incluídas duas vacinas.
A poupa nça es timada do Estado
Português com o normal desenvolvimen to do mercado de Genéricos esti ma-se entre 50 a 70 milhões de contos/ano. Espera-se que a exorbitância de tal cifra con tribua para o desencadear de medidas que permitam
que tal venhá a acon tecer.
E m s um a a solu ção do medi camen to Genérico passa por um re médi o político.
Não restam dú vidas que o Ge né rico é o futuro no dia de hoje.
Reunião com
a Sr." Dr." Terezinha Garrido

l) Comparticipação dos genéri cos
de acordo com a política do actual
Governo:
- Co mpa rti c ip ação basea da e m
produtos de referênc ia.
As co mparti cipações se ri a m baseadas nos preços dos produtos genéri cos e se estes não ex is tire m as
mesmas seri am baseadas no preço do
produto simila r mai s barato (chamados genéricos de marca).
Evi tar-se-ia, como já sucede, que
os laboratórios com os seus produtos
a elevados preços la ncem s imila res,
que não promovem, a preços ridi c ula me nte baixos para " plafonar" a
concorrê ncia.
2) De qualquer modo todo o produto que fosse mais caro 50% que o
similar ou genérico mai s bara to deixa ri a de ser comparti cipado. Com isto te rminar-se-ia com os " tec tos" para a co ncorrência e obriga ria a qu e
os preços mais elevados baixassem a
níve is mai s próximos dos produtos
similares ou dos genéricos.
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3) Os produtos genéricos deviam,
conforme a lei, ter preços 20% mais
baixos do que aq ueles que te nham
10%, ou mai s da s ua classe e não
mai s baratos que "o mai s barato" como até aqu i acontece.
4) O aume nto an ual de preços dos
medicame ntos deveriam ser escalonados; ex.:
até 3.000$ - 6%
de 3.000$ a 6.000$ - 3%
6.000$ ou mais- 1,5%
o aume nto médio dos valores é de
cerca de 2,5% no total
Evitar-se-ia ass im , que o "fosso"
seja ainda maior e ntre os preços dos
produtos "caros" e elos "baratos" .
5) Incrementar a margem de lucro
das farmác ias, nos produtos genéricos, de 20% para 30%, pois como o
farmacêuti co diz 20% sobre 100 não
é o mesmmo qu e 20% s/80. Com o
aumento da margem de lucro ficariam
as farmácias mai s interessadas em comercial izar os produto s genéricos:
20% s/ X lO /4200; 30% s/S+240.
Como iria have r uma economia de
largos milhões de contos com a comparticipação ba seada nos produtos
de preço mai s baixo, e o limite de
50% sobre o mais barato, daria bem
para aume ntar a margem de lucro de
20 % para 30'% às farmácias nos
produtos genéricos .
6) Esclarecimento ao Médico e ao
Farmacêuti co da Lei já ex istente, que
o genéri co pode ou não ser identificado com o nome do fabricante (laboratório). Caso o médico não mencione o
nome do laboratório, deixa ao li vre arbítrio do farmacê uti co de dar o genérico que qui ser. Se for identificado com
o nome do laboratório o farmacêutico
é obrigado a dar o genérico que o méd ico prescreveu. Isto não é nada de
no vo e já :s ucede há a nos, como nos
casos do Cá lcio Sa ndoz ou da Insulina-Novo, Bacitraci na Zimaia, etc, etc,
ali ás, como está previsto na Lei.
7) Recusar o receituário hospitalar
que venha com marcas comerciais. As
farmá c ias hosp ita la res só deviam
atender receitas com o nome genérico
(Denominação Com um Internacional)
pedindo para isso que o médico altere
a rece ita sempre que ve nha com um
nome comercial. Criar-se-ia assim , o
hábito do médico prescreve r sempre
pelo seu nome genérico.

op
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Venda Livre à Portuguesa
H. Luz Rodrigues

A automedicação com m edicamentos ditos de venda livre
é cada vez mais frequente . Os médicos têm geralmente adoptado uma atitude
céptica sobre o valor terapêutico e a segurança destes medicamentos.
Contudo, as políticas de saúde em voga têm levado a mn increm ento
do número do s m edic amentos de venda livre à custa de medicamentos
de prescrição médica. Esta re classificação dos medicamentos têm implicações
na prátic a clínica e na Saúde pública.

o in vés d os me di came ntos de rece ita
médica, que cada vez
mais são anali sados e
estudados com critérios
mais rigorosos, os medicamentos de
venda livre muito rarame nte foram
obj ecto de prévios ensaios clíni cos
formais perspectivados no sentido da
sua utilização. Este facto levou a que
algun s con sid erasse m d uvid os a a
eficácia dos IJ!edicamentos de venda
livre 1. Todavia a mudança do estatuto
do s medi c am e nto s d e presc ri ção
médica para medicamento não sujeito
a receita médica tem levado a uma
reformulação deste conceito quer na
perspecti va da eficácia quer da segurança. A reflexão e a acção das autoridades sanitárias e dos profissionais de
saúde de di versos países envolvidos
neste processo têm tido como preocupação dominante a manutenção du ma
relação benefício/risco favorável para
o medicamento que adquire o estatuto
de não-prescrito.
Contudo, nem sempre as decisões
das diversas autoridades de saúde têm
sido unânimes sobre os medicamentos
qu e poderão ser di s pen sa dos se m
receita médica. As diferenças de cultura médica das populações, dos cuidados
de saúde e dos sistemas de comparticipação conb·ibuem para as divergências encontradas nos di versos países.

A

É, no entanto, consensual, que o
medi came nto de ve nda li vre d eve
apresentar um conjunto de condições
no âmbito da segurança e da efi cácia
qu e s ão difer e ntes das do me dicamento que só pode ser adquirido
mediante receita médica (Quadro 1).
A informação prévia sobre a segurança destes medicamentos é de importância primordial e deve conter para
QUADRO I

Requisitos a considerar
para os Medicamentos
de Venda Livre

----·--..SWJitMÇA
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alé m de d ados e pid emiológicos , o
perfil dos efeitos secundários de acor-.
do com a dose e a forma farmacêutica
que se pretende comercializar. A análise a efectuar deve ter em consideração o eventual risco de o medicamento
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poder mascarar a sintomatologia duma
doença grave atrasando o diagnóstico
e a natureza e a gravidade dos efeitos
secundários. Com base nestes dados
de segura nça d eve h ave r es pec ial
preoc upação no estabelecimento da
dose de substância activa por unidade
tera pêutica e por embalagem, a qual
deverá ser reduzida a fim de desencorajar o uso crónico e inapropriado.
Por sua vez, as indicações terapêuticas devem ser adequadas à automedicação, pelo que estas devem ser
bem definidas, de fác il identificação
pelos doentes e não confundíveis com
d oenças pote ncialm ente graves . A
informação ao doente sobre a utilização d o me di ca me nto é out ro d os
pontos essenciais. No caso dos medicamentos de venda livre, esta informação adquire a maior importância
pela frequente ausência da participação do profissional de saúde no seu
aconselhamento. O Folheto Informati vo que acompanha o medicamento
pode e deve ser um poderoso auxiliar
de informação ao doente. Assim, deve
co nt e r inform ação tão co mpl e ta
quanto possível sobre a administração, a duração do tratamento e as precauções a ter durante a utilização do
medi ca me nto , r eferindo qu a nd o
devem ser proc urados os c uidados
médi cos . Não nos parece qu e es ta
infmmaçao deva ser muito extensa ou

exaustiva devido ao risco de desmotivar a leitura, mas apresentar uma
linguagem acessível, eventualmente
ilustrada. As difi culdades em comunicar esta infmmação são conhecidas
de todos os que alguma vez abordaram esta problemática. A inclusão de
profissionais de comunicação, enquadrados pelos profissionais de saúde,
em comissões que avaliem os textos·
dos Folhetos Informativos parece-nos
que poderia contribuir para a melhoria da infmmação. Outro aspecto deve
ainda ser realçado: é necessário ter
em consideração as minorias étnicas
e re di gir Folhetos Informativo s
adequados a estas.

Que se passa em Portugal
com os medicamentos
de venda livre?
De 1990 a 1994 o número de medicamentos de venda livre rondou as cinco centenas e meia. A prutir do final de
1994 os medicamentos de venda livre
quase triplicru·am (QuadTo II).
Este s úbito aumento d eve -se à
publicação do Despacho n° 55/94 de
21 d e De ze mbro, o qual ve m d a r
cumprimento ao artigo ll o do Decreto-Lei n°209/94 de 6 de Agosto. Este
DL 209/94 altera o regime de clas-sificação de medicamentos de uso hu-

mano quanto à dispensa ao público e
transpõe a Directiva n° 92/26/CEE.
No artigo 11 o deste DL estipula-se
que as listas de medicamentos sujeitos
e não sujeitos a receita médica são
publicadas no Didrio da R epública
anualmente. No considerando deste
Despacho, publi cado há um ano e
cinco meses, reconhece-se a possibilidade de poderem verificar-se eventuais
inexactidões, em termos que jus tifiquem, se necessdrio, as devidas
correcções.
Da análise do anexo II intitulado
medi came ntos sem rece ita médi ca
deste Despacho verifi ca-se (Quadro
III) que faz em parte medicamentos
que contêm substâncias obsoletas que
já não deviam es tar no mercado e
substâncias de segurança questionável para poderem serem dispensadas
sem prescrição médica. Fazem ainda
parte d es ta li s ta várias s oluçõ es
inj ec táve is, o que co ntraria frontalmente o disposto na alínea d), do
ponto 2, do artigo 3° do DL 209/94, e
o cimento ósseo c om ou se m
gentamicina utilizado durante intervenções cirúrgicas ortopédicas. As
indicações terapêuticas de muitos dos
medicamentos sem receita médica que
fazem prute desta lista são totalmente
desajustadas do estatuto de dispensa

QUADRO 11
Medicamentos de Venda Livre EM PORTUGAL
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QUADRO III

Alguns dos Medicamentos
sem Receita Médica
Incluídos no Despacho n• 55/94

e incluem doenças de diagnóstico só
acessível a médicos.
Incorrecções tão grosseiras são
difíceis de explicar. Que razões levaram à publicação des te Des pacho?
Não nos parece provável a existência
de motivos económicos com o objecti vo de reduzir os gastos com a comparticipação de medicamentos, uma
vez que é referido no Despacho que
as li stas publicadas não alteram o
regime de comparticipação de qualquer medicamento. No entanto, esta
asserção é contraditória com o ponto
1, do artigo 9 ° do DL 209/94 que.
refere os medicamentos não sujeitos a
receita médica não são comparticipdveis, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados por razões
de saúde pública. Publicar o Despacho para cumprir o Decreto-lei parece-me uma razão legislativa de aplaudir: a lei é pru·a cumprir. Só estranhamo s qu e passado quase um ano e
meio após a publicação deste Despacho multiplicativo de medicamentos
de venda livre qu e põe em risco a
Sa úd e Pública, o zelo legisla ti vo
tenha sido esquecido, quando a mesma lei detetmina a obrigatoriedade de
publicação anual das listas de medicamentos. Outra justifi cação talvez
mais adequada (atendendo ao período
em qve se vivia) para a publicação

deste Despacho poderá ter sido a vontade de sermos o primeiro ou dos primeiros países na União Europeia a
cumprir a Direc tiva. No entanto, a
Directiva tem vindo a ser implementada com critérios interpretativos muito
difere ntes noutro s países. Assim,
todos os estados membros classificaram os medicamentos de dispensa ao
público em sujeitos a receita médica e
não sujeitos a receita médica, conforme determi na a direc tiva europeia.
Mas diferentes opções foram tomadas
quanto aos medicamentos não sujeitos
a receita médica: alguns países (por
exemplo , R eino Un id o, Irlanda , ou
Suécia) subdi vidiram-nos em venda
exclusiva em farmácia sob conh·olo do
farma cê uti co e com interdi ção de
publicidade e em venda fora da farmácia, ouh·os optaram pela sua reclassificação tendo convertido cerca de 80%
e m presc rição mé di ca (Holanda).
Toda s as d ec isões d es tes países
tiveram em consideração o cumprimento da direc ti va europeia adaptando-a à sua situação particular de
modo a preservar a saúde pública, e
foram mientadas por comissões constituídas por técnicos com experiência
na área do medicamento. Em Portugal
a metodologia e os critérios adoptados
foram difere nte s e obscuros e os
resultados atingidos não se adequam à
defesa da saúde pública.

sua decisão, pelo que a redução dos
custos com os medicamentos foi muito
meno r que a espera d a . Ass im , a
atitude inicial de excluir do reembolso
os anti-ulcerosos, como os antagonistas dos receptores H 2 e o omeprazol,
retirando a comparticipação de 50%,
conduziu à dupli cação do s preços
para os doentes, o que impossibilitou
o acesso dos doentes a estes medicamentos. Os consequ entes protes tos
levaram a que estes antiulcerosos fossem de novo reembolsados desde que
prescritos a um pensionista ou a um
doe nte crónico. Co mo sald o d es ta
polémica verifica-se que a cimetidina
e a ranitidina continuam a manter um
estatuto de medicamento de venda
livre, mas na realidade são medica-

QUADRO IV

Alteração da Classificação
dos Medicamentos
Factores Impulsionadores e
Inibidores da Passagem
a Venda Livre

Alteração da classificação do
medicamento de prescrição
médica para venda livre
•

Deixemos por agora as razões que
levaram à multiplicação dos medicamentos de venda livre em Portugal e
analisemos os factores que têm conduzido a alteração do estatuto de dispensa dos medicamentos de receita médica obrigatória para medicamentos de
venda livre em outros países . O primeiro país na UE a inh·oduzir alterações na classificação dos medi camentos foi a Dinamarca2 . Com o objectivo
de poupar mais de 20 milhões de contos por ano, o governo dinamarquês
retirou em Março de 1989 a obrigatoriedade d e r ece ita mé di ca a 8 1
medicamentos, os quai s deixaram de
ser comparticipados. O impacto desta
medida na população motivou pesadas
críticas ao gove rno din amarquês, e
levou a ajustamentos posteri ores da

mentos sujeitos a receita médica pois
que menos de 5% das vendas são sem
prescrição médica. O caso dos anti-ulcerosos na Dinamarca evidencia
como a alteração da classificação da
dispensa do medicamento ditada por
razões económicas sem tomar em consideração os critérios médicos está sujeita ao fracasso.
No entanto, a experiência noutras
classes terapêuticas com os medi camentos de ve nda livre (por exemplo,
os analgés icos, os anti hi s tamini cos
ou os antitúss icos), tem obtido resultados económicos bem mai s favoráveis na contenção das des pesas do
Estado com a saúde (Quadro IV). A
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au sê n cia d e comparticipação do s
medicamentos de venda li vre coloca
o Estado, e ntidad e co-pagadora ,
como uma das partes mais interessadas ·no crescente aumento do número
de medicamentos de venda livre.
Para além dos co-pagadores existem
outros .. protagonistas interessados na
passagem dos medicamentos de prescrição médica a venda livre. Assim, os
produtores e os re t~stas dos medicamentos tê m in teresses ec onómicos
si né rgicos qu e co nv erge m para a
expansão do mercado dos medicamentos de venda li vre . Es ta aliança da
indúshia farmacêutica com os farmacêuticos de oficina na promoção dos
medicamentos de venda livre parece
estar de momento assegurada. Mas a
vontade da indústria farmacêutica em
expandir o mercado com liberalização
dos medicamentos de venda livre às
grandes superfícies pode conduzir a
um reajustamento desta aliança.
O doente tem em relação a es te
tema uma atitude que não tem sido
po ss ív e l co n c iliar: qu e r te r a
poss ibilid ade de intervir de modo
a utónomo na medi cação do s se us
sintomas, e quer que o Estado continue a pagar a conta da farmácia.
Em opos ição a es te grupo de
entidades impulsionadoras da passagem a venda livre dos medicamentos
d e prescrição mé dica es tão particularmente os médicos e alguns farmacêuti cos que têm reservas sobre a
competência dos doentes no autodiagnós tico e na selecção dos medi camentos a admini s trar. Es ta atitude
dos profiss ionais de saúde fund amenta-se em grande parte na necessidade
de haver algum di s tanciamento ou
uma re duzida e mocionalidad e no
julgamen to das s ituações clínicas.
Por exemplo, o mal estar que envolve
uma síndrome gripal leva frequentemente à auto-admini stração intempestiva e desnecessária de antibióticos s i s té mi cos na es p er a n ça d e
red uzir a sintomatologia. No grupo de
opos itores situam- se ainda algun s
profissionais de saúde que têm um
posicioname nto paternalista perante
o doente e que se sentem ameaçados
na sua área de influência por o doente poder dispôr de uma capacidade
de intervenção semelhante à s ua na
aq uisição de med icamentos.

Os medicamentos de venda
livre apresentam riscos
para a saúde pública?
A análise desta questão tem duas
vertentes .
Se anali s armo s a s ituação e m
Portugal não podemos de deixai· de
considerá-la como incompreensível.
O Despacho 55/94 é um verdadeiro
atentado à saúde pública. É necessário revogru· este Despacho imediatamente (Quadro V).
Após a revogação do Despacho é
necessário avaliar os medicame ntos
qu e pod e rã o s er cla ss ificado s de
venda livre de acordo com os critérios de ri gor que já referimos. É necessário ter em atenção nesta reclassifi cação que a filo sofia subjacente
ao medicame nto de venda livre é a
de um me di c ame nto que pod e ser
ve ndido se m acon se lhamento do
médico ou do farmacêutico.
Após es tes press upostos analisemos a vertente dum mercado " normal"
de medicamentos de venda livre. Duas
c aracterís ti c as fundam e ntai s estão
subjacentes a estes medicamentos que
os distingue m dos medicame ntos de
receita médica. Uma das características é redundante: estes medicamentos não estão suj eitos ao controlo do
médico prescritor. A outra refere-se à
publicidade junto do público, a qual
juntam e nt e c om a promoção aos
farmacêuticos de oficina e aos outros
técnicos da farmácia é determinante
pru·a o sucesso comercial destes medicamentos. Enquanto a forma ção profi ssional e a capacidade críti ca dos
fa rmac ê u Lico s e xi ge da parte da
indústria farmacêutica um comportamento adequado na promoção destes
medicamentos, a atitude desta indústria perante o público é bem diferente.
Apesru· da lei referir que os medicame nto s nã o pod e m se r publicitado s/promo vido s c omo um be m de
consumo, são-no de facto. Escreve-se,
ouve-se ou exibe-se padrões estereotipados de comportamento social que
na d a tê m a ve r c om s ituaçõ es de
doença. Insinua-se que a irritação ou
a intolerância resultam da falta do
me di ca me nto X. Us a -se a piada
política não para bloquear, mas pru·a
promover as ventas , digo, as ve ndas
du m vasoco ns tri c tor nas al. Enfim,
aguardemos que o Conselho Nacional

de Publicidade de Me dicamentos ,
c ujo regulamento foi rec e ntem e nte
publicado, seja nomeado pru·a que em
breve as nossas lamentações deixem
de ter razão de ser.
O controlo da publi c idad e do s
me dicam e nto s pare c e- no s, ass im ,
necessário para evitar as aberrações
que poderão resultar do uso abusivo
e não fundame ntado dos medicamentos, mas não é suficiente para a sua
correcta utilização. Tal como acontece com as situações de doença ou
com os medicamentos de prescrição
médica obrigatória, também com os
me dicam e nto s de ve nda livre há
necessidade dos médicos, em cola bonição c om os farma cê utico s da
farmácia, aconselharem ou educarem
os seus doentes. Este aconselhamento é necessário para corrigir conceitos e comportamentos a fim de tomar

QUADRO V

Medicamentos de
Venda Livre em Portugal
Medidas Propostas para
Reduzir os Riscos para
a Saúde Pública

ou no supermercado noutros países
distingue-se apenas por no estrangeiro
pode rmos optar pelo medicame nto
mais bru·ato com a mesma substância
ac tiva. Mas o público sem formação
farmacológica ou terapêutica não
compra pela substância activa, compra pela mru·ca. Por isso, muitas pessoas quando vão à fru·mácia querem o
qu e l e ram, ouviram ou viram na
publicidade, e muito frequentemente
rejeitam as alternativas que lhe oferecem. Por outro lado, também é verdade que outras pessoas confiam no seu
farmacêutico ou no auxiliar deste, e
desconfiam da publicidade, e querem
ouvir o seu conselho antes de comprarem. Há assim lugru· pru·a os medicamentos de venda livre poderem serem
adquiridos na frumácia ou fora dela.
Em Portugal, quando a reclassificação adequada dos medicamentos
quanto ao modo de aquisição tiver
lugar a ve nda dos medicamentos de
venda livre, poderá também realizar-se fora das farmácias sem comprometer a saúde pública e com a eventual vantagem económica resultante
da abertura ao mercado concorrencial.

Conclusões
OS MIDICAMIIdOS DE VINDA LIVIII
(~quonlo-llljeiiDs

aacD~tMIIcoou~

a automedicação uma manifestação
da autonomia e da capacidad e de
gestão da saúde a nível individual.

Que riscos têm os
medicamentos de venda
livre de serem vendidos
fora da farmácia?
A filosofia subjac e nte à a c tual
l eg is lação do s m e di c am e nto s d e
ve nda livre é que es tes pode m ser
adquiridos sem o conselho directo do
médico ou farmacê utico . Daí que a
publicidad e ou a promo ç ão do s
m e dicam e nto s junto do públi c o
tenha como principal fundam e nto o
re conhecime nto da c apacidade de
autodiagnóstico e de automedicação.
A nossa experiê ncia pessoal e de
outros na compra de medicamentos de
venda livre na farmácia em Portugal
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Em c onclu são , os médicos e os
farmacêuticos terão que considerar a
automedicação como uma realidade
que tenderá a crescer em função do
aum e nto dos c onhecim e ntos, e da
consequente vontade, das populações
em intervir nos cuidados individuais
de saúde. A passagem de alguns medicamento s de pres crição médica
obrigatória para venda livre não deve
pois ser considerada como um atentado à área de influência ou de decisão
dos profissionai s de saúde. A nova
situação deverá ser encru·ada e gerirla
como o resultado de um natural desenvolvimento e amadurecimento da
soci edade portuguesa a par e passo
com os nossos pmceiros europeus. Os
profi ss ionai s de saúd e, particularmente aqueles que mais conhecem os
medicamentos, os médicos e os fmmacêuticos, deve m continuar a manter
uma colaboração estreita de modo a
contribuírem pru·a o aumento da con~ i s tên c ia da educação sanitária das
populações na área do medicamento.
I
2

JAMA 1993; 269: 2258-63
Scrip Magazine 1992 March: 20-2
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Os consumidOres
e os Medicamentos
I Sofia M. C. Vasconcelos Peleteiro
Vamos referir-nos ao tema que nos foi proposto:
Medicamentos de Venda Livre, ou, de acordo com a legislação actual,
"Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica".

•A

ntes de mais nada, vamos
ver de que falamos quando fal a mos de medi camentos : - a definiç ão
legal de medicamento é demasiado
vasta: (...)
Nesta definição podem caber, por
exemplo, as tisanas, ou até produtos
alimentares, como os lacticínios ou
os vegetais.
Na realidade, do que falamos concretamente é de "especialidades farmacêuticas": (.. .)
Quanto aos " medicamentos não
suj eitos a receita médica", e ainda
segundo a legislação, definem-se pela negativa, ou seja, não devem preencher qu alqu er das condições seguintes:
(... )

Para os consumidores, estes medicamentos são aqueles a que se recorre para remediar os pequenos incómodos ou di s túrbios de saúd e,
considerados sem gravidade, ou para
procurar resolver a situação arttes de
se recorrer à consulta médica.
Consultando a lista destas especialidades, encontramos analgésicos
e antipiréticos, bálsamos analgésicos, pomadas antiprurido, xaropes
para a tosse, anti-ácidos, suplementos, vitaminas.
O que querem os consumidores
deste tipo de medicamentos?
Em primeiro lugar, querem com
certeza que sejam seguros, de boa qualidade. Em segundo lugar, que sejam
de preço acessível e de fácil aquisição.
De preço acessível porque o Ser-
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viço Nacional d e Saúde não
partici pa na sua aquisição. Fáceis
de adquirir, porqu e se des tinam,
co mo di sse mo s, a resolver se m
demora uina situação desagradável:
dql· d e ca b eça, dor mu sc ular ,
constipação, má digestão.
Actualmente, os medi camentos,
sejam quais forem , ape nas podem
ser dispensados ao público através
das farmácias ou postos de medicamentos, ou das Farmácias hospitalareS' dos estabelecimentos de saúd e
públicos ou privados.
Um dos problemas que os consumidores desejam ver resolvidos é o
da falta de coerência na classificação
dos medicamentos, quanto à exigência da receita médica.
Parece que não deveria haver dú-

vielas, visto que, teoricamente, as difere nças entre um e outro tipo se baseiam em critérios bem definidos.
Verifica-se, no e ntanto, qu e:
existem diferenças ele classificação entre medicamentos com
idêntica compos ição;
ex istem grupos el e medi camentos e m que essa class ifi cação
abrange um ou outro, ele forma
aparentemente arbitrária;
ex istem medicamentos que não
preenchem as condições qu e a
lei prevê, e que, no entanto, estão
sujeitos à exigência de receita;
E ex iste m ainda os produtos que
não são cons iderados medicamentos,
e são ve ndidos nas farmácia s e fora
delas, e sem controlo das autoridades
de saúd e.
A jus tificação para esta situação
es tá, de facto, na au sência de comparti cipação do S.N.S. para os medicame ntos não s ujeitos a receita médi ca .
É claro que essa comparti cipação
é uma va ntagem para os consumidores . Ma s essa é uma cla ss ifi c ação
limitada, e que permite a existê nc ia
destas situações aberra ntes.
Assim , a DECO defende um sistema de cla ss ificação difere nte, qu e
pe rmi la maior trans parê ncia, se parando a co mparticipação da exigênc ia d e rece ita mé dica , e qu e vá,
s imultân e amente ao e nc ontro dos
leg ítimos interesses do s co ns umidores .
P a ra ta l , gos taríamos d e vos
apresenta r uma proposta que, pa ra os
me d i ca me nto s n ã o SUJ e !l os a
p resc ri ção m é di ca obrigató ri a,
estabeleceri a uma distinção entre:
medicamentos ve ndidos sem essa
necess idade obrigatória de rece ita
médi ca, mas pode ndo ser di s pensados a pe nas através das farmác ias, e de preços legalmente fi xados. Es tes medicame ntos, quando
receitados, poderia m ser também
comparti c ipados pelo S. .S ..
me di ca me nto s d e ve nd a rea lmente li vre, que seri am vendidos
e m qualque r es tab e l ec im e nto
dev id ame nte lic e nc iado pa ra o
efe ito, qu e r fosse m farm ác ias ou
ou tros, e de preço li vre.
O s produtos fa rm acêu ti c os
homeopáti cos, para estarem de aco r-

do com a s ua própria filo sofia, não
poderiam ser vendidos sem receita.
Essa classificação fa cilitaria uma
separação correc ta e ntre os medicamentos que poderiam ser ou não vendidos fora das farmácias. Permitiria
também:
por ordem nos produtos de parafarmácia;
acabar duma vez por todas com as
distin ções e ntre comparti c ipados
e não comparticipados para
medicam e nto s c om id ê nti cas
composição e dosagem;
exigir que os produtos naturais e
s upl e me nto s co m pretensões
terapêuti cas fi cassem s uj e i tos a
AIM.
Naturalm e nte, es ta classifi cação
dos medicam e ntos depende ri a apenas da autoridade compe tente, isto é,
do Infarmed , e não dos laboratórios,
basea ndo-se em critérios claros de
composiçõ,es e dos age ns, e s alvaguardando as respecti vas segurança
e eficácia. Com efeito, as au toridades
d e s aúde deve m preo c upar- se e m
defe nder a saúde do público, e não a
indústria nem o comércio.
Argumentos qu e fre qu e nte me nte
se apresentam co ntra a ve nda dos
medicamentos fora das farmác ias:
a falta de conhecime nto da parte
de ve ndedores e consumidores;
a falta de co ntrolo dos próprios
medicamentos.
Reconhecemos que se trata de argumentos válidos, que corres pondem
a situações que de fa cto se verifi cam,
ma s qu e não são imp ossíveis d e
resolver.
O c ontrolo do s me di ca me ntos
te ri a de co ntinuar a ser fe ito , pelo
Infarmed e, sem dúvida, com o ma ior
ri gor. Nenhum medi camento pod eria
ser posto ou mantido à ve nda sem a
respectiva AIM. Nen hum esta belecimento poderi a ve nd er medi camentos
se m es tar dev idam e nte li cenciado.
Esse li cenc ia me nto le ri a d e es tar
ex pos to no estabelec im e nto, be m à
vista do consumidor. Além di sso, os
medi camentos nunca poderiam estar
e m situação de auloserviço, interditando-se o se u acesso direc to pelos
compradores .
Os estabelec ime ntos seri am fi scalizado s, quanto às co ndi ções d e
a rmazenagem , ex pos ição e di spe nsa
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do s produto s, quanto aos prazos
destes, etc.
Nada di s to é impos s ível , ou
sequer de difícil concre tização.
A situação ac tual, de venda exclusiva de medicamentos nas farmácias,
também não obsta a qu e os consumidores guarde m os medicamentos que
sobrara m de um dado tratamento, e
qu e os apliqu e m , b e m ou mal,
noutro s casos que po ssa m s urgir.
Es s a s itua ção só poderia se r
resol vida através da e ducação dos
consumidores.
A e du cação do s co ns umidores
exige um gra nde esforço concertado,
da parte das autoridades de saúde,
dos médicos, farmacêuticos e doutros
profi ss ionai s e m co ntacto com a
população, c omo paramédicos e
professores de todos os graus. Essa educação terá de ser assumida também pelas associações de consumi dores, e desde já pelas revistas Pro
Teste e Teste Saúde, como tem sido,
de resto, a sua prática de sempre.
Aos funcionários das farmácia s,
em c ontacto co m um me rcado e m
consta nte evolução, e intimame nte
relacionado com a saúde do público,
deve se r mini s trada uma formação
continuada.
Quanto à educaçãot dos consumidores, há dois meios qve consideramos de espec ial importâ ncia: por um
lado, a publicidade, atrÇJ.vés da qual
a informação chega aos consumidores, e por ou tro os folh etos informati vos e rotulagem dos medicamentos.
A publi cidade destes medicamentos, úni ca legalme nte permitida, e ncontra-se regulame ntada, e, se essa
reg ul a me nta çã o for d ev idam e nte
observada e fi scalizada, poder-se-á
obviar a muit os probl e mas qu e a
ve nda fora da s farmácias pode
levanta r.
Por exe mplo, a ve nda promocional, do genéri co de "saldos" ou de
"leve 3 e pague 2", é expressamente
proibida pela legislação.
A publi c id a d e a es te tipo de
me di ca me nto não pod e d e ixa r d e
exis tir, vis to que, em princípio, não
carecem de rece ita médi ca, a public idad e é o me io de tornar conhecida
a s ua ex is tê nc ia . E a própria natureza da publi c id ade é se r atractiva.
e nhum produtor ou di stribuidor irá
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pagar uma publicidade maçadora e
desinteressante para o consumidor a
quem se destina . Como, pois ,
conciliar a publicidade dos medicamentos com a exigência de não incentivar o seu consumo?
Esse desafio pert e nce ao
Conselho Nacional de Publicidade
de Medicamentos . A existência
desse Conselho está previs ta desde
Março de 1994, e regulamentado
d es de Abril do corrente ano, sem

para se ev itarem as medida s
cautelares de suspensão, que se têm
verificado, depoi s das mensagens
terem já atingido os consumidores?
Outro meio importantíss imo de
educação dos consumidores de
medicamentos é o folheto informativo. A própria legislação reconhece a
sua importância, afirmando que deve
ser "redigido em língua portuguesa,
em termos claros e compreensíveis
para o doente" e que deve transmitir

que nun c a tenha entrado em
funcionamento. Estão previstos,
entre os seus membro s, 3
representantes dos consumidores, o
que
consideramos
positivo.
Perten ce --lhe ,
naturalmente,
pronunciar-se quanto à publicidade
dos medicamentos sem receita, a que
nos estamos referindo, porque só
ess a é permitida. Embora te nha
apenas um carácter consultivo, a sua
acção seria muito útil, e é
impr es cindível na situação qu e
preconizamo s . Falta, apenas, que
comece a funcionar.
Por outro lado, e para garantir a
eficácia da sua actuação, esse Conselho deve ter uma Comissão permanente de análise da publicidade que
se vai fazendo. E não teria vantagem
que a publicidade fosse previamente
submetida à apreciação do Conselho,

informações completas. No entanto
temos observado que os folhetos nem
sempre existem, que podem ter
informaçõ es dife r e nte s mes mo
quando se referem a medicamentos
com composições idênticas, e que a
linguagem utilizada, não só parece
escolhida propositadamente para não
se r compreendida p e lo s co n s umidores, c omo tamb é m é muitas
vezes impres sa em caracteres
diminutos.
Finalmente, quanto ao preço dos
medicamentos sem receita, vendidos
nas farmácias, seria desejável que o
s is tema qu e lh es fo sse aplicado
estivesse mais de acordo com a ética
e a filo sofia do medicam ento. As
margens de comercialização devem
ser mais rígidas, como acontece com
os medicamentos éticos, visto tratar-se de produtos que nunca poderiam
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ser objecto de campanhas comerciais
mais ou menos consumistas.
Exmos. Senhores:
Apresentámos o que pensam e o
que querem os consumidores a
respeito dos medicamentos de venda
se m r ece ita m é dica. R es ta-no s
ape nas r eferir mai s doi s assuntos
qu e os consumidores d esejam
tomados em consideração:
que seja implementado o sistema
das receitas renováveis, previsto
na legislação.
Destinam-se a medicamentos para
do e nças crónicas ou tratam e nto s
prolongados, que podem ser adquiridos sem necessidade de no va prescrição médi c a. A impl eme ntação
des te sis tema permitiria aliviar as
consultas duma parte do s doentes
que apenas as frequentam a fim de
obterem novas receitas para os medicamentos que tomam habitualmente.
O facto deste sistema não estar ainda
em funcionam e nto d eve-se a uma
falta de coordenação entre os di versos sectores de sa úde que nele devem intervir. É claro que exige da
parte das farmácias uma organização
ad e quada, ma s sã o ev id e ntes as
vantagens que daí resultariam.
O outro ass unto qu e vos qu ero
apresentar relaciona-se com os medicamentos genérico s. Seria organizado, pelo lnfarmed e através de
concurso público , um formulário
anual, à se m e lhanç a do qu e se
pass a co m a farmácia ho sp italar.
O s m e dicam e ntos ge n ér ico s
incluídos nesse formul ário seriam,
durant e o ano r espec ti vo,
comparticipados pelo S.N.S .. Este
sis tema acabaria com a relutância
do s m é dico s e m rec e itar e m
genéricos qu e não se ndo comparti c ipado s, dariam ma ior d es p esa
aos doentes, e também com os proble mas dos genéri cos com ou sem
marca. Sem prejuízos para a saúde
do público, verifi car-se-iam vantagens económicas para todos.
Esperamos ter contribuído para
um melhor es clarec im ento d es tes
assuntos e para que da í res ulte m
benefícios para os consumidores e o
melhor relacionamento des tes com
as autoridades e com os profissionais
de saúde.
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Evora:
Anomalias na Hemodiálise
Acórdão do Conselho Disciplinar Regional do Sul
Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina:
jjAs decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados
e ao Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial
da Ordem dos Médicosrr r a Revista da Ordem dos Médicos publica
os seguintes pareceres e acórdãos dos Conselhos Disciplinares.

l. Em Março de 1993 declarou-se,
um surto agudo de doença neurológica nos doentes, renais crónicos,
hemodialisados dó Hospital Distrital
de Évora (HDE).
2. Como consequência de tal facto,
morreram vinte doentes do HDE e
terá havido algumas dezena s de
intoxicados.
3. As mortes e intoxicações deveram-se ao alto teor de alumínio na
água utilizada para a hemodiálise.
4. Os elementos constantes dos autos mostram claramente que pessoas
e entidades não médicas têm enormes e gravíssimas responsabilidades
no sucedido, havendo não obstante
indícios que revelam inequivoca mente que uma quota-parte dessa
r es pon sa bilidade cabe a alguns
médicos do HDE.
5. Esses médicos, arguidos no presente processo disciplinar, são respectivamente o Dr. Luís Guilherme
Sobreira Leal Pereira, Director Clínico do HDE , o Dr. João da Pi edade
Aniceto, responsável pelo Serviço de
Nefrologia, o Dr. António Manuel
Bailão Pinto de Sousa e a Dra. Sara
Maria Leão Frias de Barros, especiali s tas de nefrologia integrado s no
referido Serviço.
6. Para uma compreensão total deste
caso, torna-se indispensável referir,
ainda que resumidamente, uma série
de factos pertinentes, elos de uma
cadeia que se inicia com alterações

climáticas na região de Évora e termina na into x icação e mort e de
doentes renais crónicos submetidos a
hemodiálise., naquela cidade. Para o
efeito foram considerados todos os
e l e me nto s c onstantes dos autos,
nomeadam ente os de poimentos dos
arguidos e das suas testemunhas, os
pareceres dos auditores Prof. Jacinto
Simões membro da Comissão Nacional de Diálise e Transplante, Dr. Cipriano Justo, representante do Colég io da Especialidade d e Sa úd e
Pública e Dr. João Paulo Amorim ,
Presidente da Sociedade Portuguesa
de Nefrologia, o relatório dos peritosmédicos designados pelo Procurador
da República, o auto de inquiricão
da testemunha - perito Dr. João Ri beiro Santos, bem como os relatórios
das autópsias.
7. B1·eve Relato dos Antecedentes
Évora situa-se numa região de altas
temperaturas e de baixa pluviosidade, o que agravado pela seca ocorrida nos dois últimos anos contribuiu
para uma concentração de poluentes
e de matéria orgânica na água das
albufeiras ad s tritas à cidade que
excedeu a capacidade de depuração
das estações de tratamento. Quando
isso acontece a água toma um aspecto barrento , combatido pelo s ulfato
de alumínio, cuja acção flo culante
leva à precipitação dos resíduos. Foi
o que fez a Câmara Municipal de
Évora (CME), tendo o teor de alumínio (Al) na água da rede, entre De-
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zembro de 1992 e Abril de 1993,
segundo números forn ec idos pela
própria Câmara, largamente excedido 200 mcg/1, o máximo permitido
por l e i . Di sto resultaram graves
consequências que poderiam ter sido
evitadas se se cumprisse o Decreto
Lei no 74/90 de 7 de Março, conhecido pela "Lei da Água" que determina: artigo 4°, 1 -Compete à Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente ( ... ), b) R ea liz a r acções d e
inspecção (... ), c) Promover e implementar as acções necessárias para
melhorar a qualidade das águas (... ),
2 - Compete à Direeção-Geral dos
Recursos Naturais (.. .), f) Assegurar
o co ntrolo da qualidade das águas
(... ), 3 - Compete à Direcção-G eral
dos Cuidados de Saúde Primários e
às administrações regionais de saúde
(.. .) e) Planear e assegurar a vigilância sanitária da qualidade da ág ua
para consumo humano( ... )
Finalmente também não foi cumprida
a R esol u ção 86/C-184/04 do
Conselho da Comunidade Europeia
que determina: " Os serviços competentes para a di s tribui ção de água
(neste caso a CME) informarão todos
os serviços de diálise renal de qualquer alteração importante introduzida
no tratamento da água, susceptível de
aumentar o teor de alumínio( ...)" .
Realmente, nada dis to aconteceu, o
qu e até ce rto ponto co ns titui uma
atenuante para os médicos envolvidos que tinham o direi to de acreditar
que as leis eram respeitadas.

•

8. Os factos técnicos
Nos a parelhos d e he modi áli se re nal
es t á in co r po r ado um s i s t e ma d e
os mose in ve rsa qu e purifi ca a água
d es tin ada à diáli se . Es te s is te ma,
mes mo a fun c ionar perfe itam e nte,
permite a passagem ele um a pequena
percentagem ele Al qu e não e nvolve
r iscos e m situ ações normais, nas j á
n ão aco nt ece ndo o m es m o se o s
nívei s el e A l na ág u a a purificar
forem e l evados . P or o utro lado , a
ma té ri a orgâni ca qu e escapa à acção
floc ulan te elo s ulfato de alumínio, se
e m excesso, vai e ntupir as me mbrana s, pod e nd o re du zir o d éb ito el e
água purificada para volumes inferiores aos necessá ri os ao fun ciona me nto
ele um a unidade ele he modiálise renal
(U HR). A man e ira na is ex pedita e
fácil ele resol ve r o proble ma é fazer o
by-pass d o s is t e ma d e os mo se
in versa, usa nd o para a di áli se ág ua
ape nas descalc ifi cada, ou seja, água
com um teor de Al similar ao da rede.
No caso de a qu ele se r elevado isso
te rá como co nsequ ê nc ia inev itável ,
g ra ve int ox ic ação no s doe nt es
s ubme tidos a he modi áli se.
9. O s factos m é dicos
Des d e 1988 q ue po r indi cação d o
Dr. João da Pi edad e Ani ceto, médi co
res ponsável pela HR elo HDE , se
proced ia pe ri ód ica me nte à d e te rminação da alumin e mia e m todos os
doentes com mai s qu e l a no de tra tamento. Compe ti a a cada um dos três
n e frolo g i s tas da U HR dec idi r a
pe ríod ic icl a d e d as a ná li ses- poi s
todos e ram inte iramen te res pon sáve is pelos doe ntes a seu cargo .
E m Maio el e 1992, na ge ne ralid ade,
as alumine mias foram co ns id e rad as
dentro do hab itual para o tip o d e
do e nt es. No e ntant o, e m qu a tr o
doe ntes fo ra m excess iva me nte a ltas
- s up e riores a 15 0 mcg/1. Is to foi
inte rpre tado como co nsequ ê nc ia da
ad mini s tra ção d e hidróx id o d e A l
usado para preve nção do hipe rpa ratiroidi s mo, como qu elan te do fósforo,
re s ult a nte d a in s ufi c iê n c ia re na l
c róni ca. Dec idiu-se, e ntão, conforme
os casos, redu zir ou inte rrompe r a
ad mini s tração de hidróx ido de AI e
re pe tir as aná li ses.
Em Ja ne iro de 1993, outras am'í li ses
re ve lam um no vo a um e nto importan t<> das alu min<>mi as: nos do e ntes

do l-IDE o valor méd io e ra d e lOS
mcg/1 - a tin gindo e m vár ios doe ntes
200 mcgll - ao passo qu e no NMC cen tr o part ic ular de h emod iá li se
també m situ ado e m Évora, - a médi a
-foi de 53 mcg/l.
Mai s um a vez, o res pon sável p el a
UHR, Dr. João da Pi edade An iceto,
decid e re pe tir as a ná li ses .
A pa rtir de 24 de Fevereiro de 1993
co meça m a se r a dmitidos no HD E
do e nt es qu e tinh a m e m c omum:
idad e avançada, longo te mpo ele hemodiáli se e um qu adro n e urológico
complexo, seguido de coma e morte .
A prim eira hipótese di agnós ti ca foi
e ncefalopa ti a uré mi ca; a segunda foi
encefalopatia me tab óli ca.
Novos res ultados c hegados e m Março de 1993, revelam mais uma vez
s ubida das alumine mi as. Nos doe ntes do HD E a médi a fo i de SOS mcg/1
e nos doentes do NMC, onde a té e ntão não tinh a1.n ocorrido casos semelhan tes, a média foi de 17S mcg/l.
A té 22 de Março são inte rn ad os no
HDE se le do e ntes c om o q uadr o
refe rido, dos quai s fal ecem quatro .
Nesse m es mo dia , o s m é dico s
nefrologis tas re un e m-se com um dos
téc ni cos elo Serviço de In s ta lação e
Equipam e nto s (SIE) r es pon sá ve l
pelo tratame nto da água, poi s a partir
de 1992 a firm a Enkrott de ixa ra de
pres tar ass is tê ncia à UHR e, a pare nte me nte pela prime ira vez, são informados de qu e o s is te ma d e osmose
in ve rsa co meça ra a fun c iona r ma l,
seg und o um a versão (Dr. J oão ela
Piedade Ani ceto) há um mês, segun do out ra versão (Dra . Sa ra Fri as de
Barros) há 3 meses. Do ma u fun c ioname nto da os moso in ve rsa res ultara
um a queb ra no d é bito d a ág u a
indi s pe nsável ao fun c io name nto d a
UHR, passa nd o a fa zer- se qu ase di ariamen te o by-pass do s is tema e o
uso da ág ua a pe nas d esca lc ifi ca d a
para a hemodiáli se. É e nt ão, p e la
prime ira vez, admitid a a hipótese de
intox icação por Al.
No di a seguint e o Dr. J oão da Pi edad e Ani ce to, re un e com a admini stração do hosp ital. É dec idido adquirir-se novas me mbranas ele os mose <"
filtros d e he moperfu são pa ra di áli se
el e a lt a efi các ia - o qu e se faz e se
a pli ca nesse mes mo dia. Entre outros
exames faze m-se he mogramas - qu e
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revelam anem ia m icroc íli ca, - dosoa me ntos ele cálc io e de fe rritina no
san gue e ini cia -se te rap ê utica com
desferoxamina em todos os doentes
co m o qu a dro clínico ou apenas
sus pe ita de intoxicação.
Põe-se a hipótese de transfe rê ncia de
a l g un s do e nt es pa ra um ho sp ita l
central, de poi s a ba ndon ada.
A 27 de Março são conhecida;; as prime iras a náli ses do Al na água: 436
mcg/l na rede de abas tecime nto, 39S
mcgll na água pré-osmose - quando o
max imo permitido é de 200 mcg/1 - e
5, 6 mcg/l na água pós-os mose.
São alertados os servi ços Municipalizados, e para o HDE passa a usar-se
outra fonte de abastecime nto de água
com níveis de Al de cerca de 40 mcg/l.
O Dr. João ela Pi edade Ani ceto elabora rel a tório s s obre os acontecime ntos qu e no fin al d e Março sã o
e n viados ao Conselho d e Admini stração elo HDE, ao Colégio ela Espec ialid ade el e Nefrologia e ao Director-Geral de Saúd e . Por s ua vez, e m
Ab ril os valores de Al na água para
di álise no NMC são de l SOO mcgll e
d e 2400 mcg/l e tal como para o
HD E muda-se de fonte de a bastecime nto de ág ua.
A l de Abril o Prof. Jacinto Simões
desloca-se ao HD E, a pedido do Secretá rio de Es tado da Saúde, na s ua
qu alida de de me mbro da Comi ssão
acio nal d e Di á li se e Tran s plante
onde é pos to a par da s itu ação sem
qu e, porém, seja informado nem pela
Direcção el o Hos pital, ne m pelo respon sável pe la UHR da "exis tê nc ia
de qualque r a nomalia na me tod ologia do tra ta me nto ela água usad a para
a pre paração do diali san le".
Desde logo ma nifes ta es tra nheza por
le r hav ido um a dife re nça significativa
e ntre as alumines ias dos doe ntes do
HDE e as dos doen tes do NMC, a pesa r de a mbos os es tab e lec im e ntos
sere m e nt ão a bas tecidos pela mes ma
água. Foi clecicliclo intensifi car a diáli se e definido o gra u de ri sco que indi ca ri a a transfe rê nc ia ou para o Hospita l do Sa nta Cruz ou para a Unidade
MC do Lumiar. Mais tard e foi ta m.bé m es tabe lecido um protocolo para a
admini stração de des feroxamina.
A 2 1 de Abril o Dr. Antóni o Manuel
Bailão Pin to do So u sa é nomea do
res ponsável pela UHR do HDE .

Ulteriormento, elabora um plano de
acção, so li c ita o alargamento do
quadro médico e propõe o encerramento temporário da unidade, para
mai s tarde cons id erar que isso não
se just ifi ca, propondo então um a
reestrulliração, aquisição de equipamento vário o obras de conservação.
Segundo o relat cího do s p eritosmédicos, terão morrido 18 doentes
entre Janeiro e Abril de 1993 por intoxicação com alumínio (vide folhas 618
dos autos) ulteriormente, ainda, terão
morrido mais 2 doentes do HDE.
10. Descrito s os fa ctos, pode-se
extrair deles as seguintes ilações:
a) O quadro clínico apresentado por
el eva do núm ero do do e nt es e m
tratam e nt o na UHR do HDE foi
originado por uma e pid e mia d e
intoxicação alumínica aguda.
b) Esta intoxicação foi causa muito
provável de morte em 7 doentes, provável causa de morte em 5 e pouco
provável causa de morte em 2.
c) Esta intoxicação alumíni ca deveu-se a um alto teor em Al no diali sante, em consequência da sua elevada
concentração na água utilizada para
constituição do dialisante .
d) O alto teor de Al na água para constituição do dialisante resultou de duas
circunstâncias : elevado teor na água
de abastecimento público e exclusão
muito frequente da osmose inversa no
sistema do tratamento de água.
e ) Mesmo que se não tivesse curtocircuitado a osmose inversa, ter-se-ia
certamente assistido a uma e pidemia
de intoxicação alumínica, embora de
gravidade muito menor (tal como se
verificou na UHR da NMC).
f) Há forte sugestão, pela análise das
aluninemias dos doentes que, desde
Agosto d e 1990, a água utilizada
para co ns titui ção do diali sante na
UHR do HDE ap r ese ntou , pelo
menos em Agosto de 1990, em Maio
de 1992 e de Jan e iro a A bril d e
1993, elevados teores em Al. (vide
nesse sentido o relatório dos peritosmédicos a folh as 627 dos autos).
11. Apreciação do comportam ento técnico e deontológico dos
4 m·guidos.
A) Dt·. João da Piedade Aniceto
12. A sua defesa e as suas alegações
em nada vieram alterar a opinião já
formulada no despacho de acusação.

13. Afigura-se-nos que o Dr. João da
Piedade Aniceto falhou a vários níveis.
14. Desde logo, porque o diagnóstico
de intoxicação aluminica foi tardio.
15. Com efeito, o diagnóstico foi feito pela primeira vez em 22.3.93, já
depois de se terem declarado várias
encefalopatias agudas e de terem falecido várias pessoas, quando é certo
que havia elementos que teriam permitido proceder a um diagnóstico
bem mais precoce.
16. Já vimos que análises feitas em
Maio de 1992 e Janeiro de 1993 revelavam valores anormalmente altos
de alumínio no sangue.
17. Acontece, todavia, qu e o Dr.
João da Pi edade Aniceto adoptou
uma posição hipercrítica em relação
aos valores de alumínio obtidos, suspeitando dos resultados das análises
e mandando-as s iste mati came nte
repetir.
18. Tal atitude não se nos afigura
aceitável porque, como acertadamente
afirma o Prof. Jacinto Simões (vd.
folhas 88) só seria lícito recorrer à
"cómoda" hipótese do eno técnico ou
de discre pância entre laboratórios,
depois de tudo ter tentado para excluir
todos os factores determinantes.
19. Ac resce qu e, tendo decidido
não iniciar desde logo um tratamento
com desferoxamina , seria seu dever
proceder de modo a que a repetição
das análises se fi zesse com urgência
e celeridade - o que não foi o caso .
20. Sendo o Dr. João da Piedade
Aniceto responsável pelo Serviço de
Nefrologia do HDE, com fun ções de
director, eram-lhe atribuídas por lei
competências muito vas tas.
21. Com efeito, nos termos do arto
29" do Dec re to R eg ulam e ntar no
3/88 de 22. 1, o director do serviço é
responsável, entre outras coisas, pela
correcção e prontidão dos cuidados
de saúde a prestar aos doentes, bem
como pela utili zação e efici e nt e
aproveitamento dos recursos postos à
sua disposição, co mp e tindo-lh e
lamb e m ga rantir a orga ni zação e
constante actuali zação dos processos
clínicos e a apli cação dos programas
de controlo da qualidade.
22. Foi taxa tivam e nte declarado
pelo Dr. João da Piedade Aniceto
que a verifi cação das condi ções de
tratamento da água para hemodi álise
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não perte nci a às s ua s obri gações
sendo da responsabilidade dos serviços técnicos do Hospital.
23. Mas esta posição não parece
poder ser aceite na medida em que,
uma vez que existe uma relação da
ca usa e efeito entre o estado das
membranas de osmose inversa e as
características da água pós-osmose,
- aquela com que o médico vai lidar
para controlar os doentes - qu em
diri ge o servi ço terá de gerir, pelo
menos, a informação periódica sobre
a s ca ra c terí s tica s da água pó s -osmose (vd . neste sentido o parecer
do Colégio da Especialidade de
Saúde Pública a folhas 123 e também o pare ce r do Prof. Jacinto
Simões a folhas 92).
24·. Mas mesmo que assim não se •
entendesse, jus tifi cava-se, dada a . .
sua importân cia terapê utica e prognóstica, e perante as circunstâncias
anormais que se viviam, um mínimo
de preocupação e de vigilância das
condições de tratamento das águas.
25. Impunha-se, pois, que tivesse sido
solicita da uma análise à água e m
Fevereiro de 1993 ( se não mesmo em
Maio de 1992), sendo aliás de salientar que o Dr. João da Piedade Aniceto
tinha sido alertado várias vezes pelo
engenheiro responsável do HDE para
a existência de uma elevada quantidade de matétia orgânica em suspensão
na água da rede pública (vd . depoimento do próptio Dr. João da Piedade
Aniceto a folhas 42 dos autos).
26. Seja como for, se a equipa do
Serviço de Nefrologia não estava a
conseguir diagnosticar as causas dos
internamentos e a controlar a mortalidade, devia ter dado conhecimento
superior da situação que se vivia na
UHR - o que não fez - e soli citado
apoio de cuidados intensivos a outro
hos pital mai s diferenc iado - o que
também não fez .
27. Resulta dos autos que o Dr. João
da Piedade Aniceto nun ca emitiu
normas de orientação téc ni ca qu e
fixa sse m critérios e padrões d e
actuação nestas matérias, sendo todo
o desempenho baseado em critérios e
padrões implícitos.
28. Também é patente a ausência
de anotações nos processos clínicos
respeitantes a observações realizadas
aos doentes (vd. nesse sentido pare-
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cer da Inspecção Geral de Saúde a
folhas 26).
29. No fundo parece ter havido uma
óbvia frouxidão de chefia por parte
do Dr. João d a Piedade Ani ce to e
uma grand e pass ivid ad e no modo
como reagiu durante longo tempo ao
agravamento da situação dos hemodiali sados intoxicados.
30. Nega o Dr. Jo ão da Pi e d ad e
Aniceto que tenha havido 20 mortes
no HDE d evido à intoxicação por
alumínio , c itando vários casos em
que houve acidentes terminais (AVC
e neoplasias não relacionáveis com o
alumínio), mas acaba por reconhecer
que ceitas causas directas de mmte
pod em ter s ido desencad ead as ou
ag r a vada s p e la int ox i caçã o por

alumínio.
31. Nega também o Dr. João da Piedade Ani ce to ter feito um diagnóstico tardio, mas o facto é que ignorou
durante demas iado te mpo indícios
seguros tai s como aluminemi as elevadas, as encefalopati as e as primeiras mortes.
32. O Dr. Aniceto também recorda
re pe tidam e nte a s ua primiti va inclinação para o diagnóstico de intoxicação cróni ca (uso de fármacos com
alumínio, exames laboratoriais, tipo
de alimentação no Alentejo, que justifi c ariam uso d e qu e lant es do
alumínio).
33. Fechou , pois, o Dr. João da Piedade Aniceto os olhos para outras hi. pó teses para além dos quelantes, não
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apostando na detecção da fonte de
intoxicação- causa primordial.
34 . Confessa o Dr. João da Piedade
Aniceto que depois da morte dos primeiros doentes se reuniu com os colegas tendo chegado todos à conclusão de que o único elo comum era a
água e a úni ca hipótese plau s ível
uma intoxicação pela água - isto antes de ser informado do by-pass pelo
e l ec trici s ta d e se r vi ço - o qu e
aconteceu pouco depois.
35. Assim sendo, conclui-se qu e a
ori gem da intoxicação não era tão
difí c il d e d e tec tar c omo se mpre
afirmou.
36. De resto, havia no Serviço registos do c audal d e ág ua qu e nun ca
consultou por considerar qu e seria
uma indiscri ção, apesar de reconhecer que no NMC se faziam análises
regulares da água pós-os mose.
B) Drs. António Manuel Bailão
Pinto de Sou s a e S at·a Mat·ia
Leão Frias de Bat-ros .
3 7. O Dr. António Pinto de Sousa e
a Dra. Sara Barros são especialistas
em Nefrologia e trabalhava m no Serviço de Nefrologia do HDE , tendo o
Dr. João da Piedado Ani ceto repartido com eles os doentes hemodi alisados (l/3 para cada um).
38. Os dois referidos médicos gozavam de larga autonomia técnica, tendo o Dr. João da Pi ed ade Ani ceto
c h egado ao ponto d e , e m 199 1 ,
conceder a cada médi co do Serviço
liberdade para decidir sobre a periodicidade do doseamento de aluminemia nos hemodialisados.
39. Visto serem médicos especiali stas, com autonomia téc ni ca e co m
doentes exclusivamente a seu cargo,
justifica-se, a nosso ver, que também
os Drs. António Pinto de Sousa e Sara Barros sej a m respo nsabili zados
pelo atraso excessivo no diagnósti co
de intoxicação pelo alumínio e pela
incapacidade do Serviço para descobrir a causa do problema ou , pelo
menos, para adoptar as medidas terapêuticas e profilácticas adequadas .
40. Ac resce qu e ta mbé m os Drs .
António Pinto de Sousa e Sara Barros são responsáveis pela ausê ncia
de anotações nos processos clíni cos
de todas ou de algumas das observações realizadas aos doentes, se ndo
uma constante dos seus de poimentos

a frequente ausência de dados sobre
os procedimentos realizados (vd. folhas 60 a 73 e 101 a 113 dos a utos) .
41. Fac e aos valores de a lumínio
detectados em Maio de 1992 e principalmente em Janeiro de 1993, os
médi cos n e frolo gis ta s do HDE
dev e riam ter tomado m ed ida s
preventivas em vez de aguardar mais
de um mês para repetir as análises.
42. Te ndo e m conta a incidência
das aluminemias aci ma do valor 100
mcg/litro, qualqu er dos médicos em
causa deveria, para além de te ntar
obter uma rápida confirmação laboratorial, ter mandado analisar a àgua
e avaliar o seu modo de tratamento.
43. A Dr." Sara Barros alega, todavia, que não é responsável no plano
deontológico-di sciplinar porque só
tomou conhecimento da média global
de aluminem ia em Março de 1993,
e m virtude de não ter sido convocada
para uma reunião que teve lugar no
HDE e m 24 .2 .93 e no decurs o da
qual foram aprec iados e di scutidos
os resultados do A1 sérico.
44. Nessa reunião, cuja existência o
Dr. António Pinto de Sousa confirma,
partic iparam para além deste o Dr.
João Aniceto, o Dr. Rodrigo Gusmão
(patologista clínico do HDE) e a técnica Rita Vasques (do Departamento
de Absorção Atómica do Laboratório
Dr. Fernando Teixeira).
45. E m virtude de não ter participado na reunião e de não lhe terem sido transmitidas as suas conclusões,
entre as quais a de se mandar repetir
as análi ses, entende a Dr." Sara Barros que não pode ser responsabilizada visto não ter podido ter naquela
altura uma visão global de fenómeno.
4 6. Acrescenta a arguida que até à
reuni ão normal do Serviço em Março
de 1993, apenas conhecia os resultados de A1 sérico nos 25 doentes de
que era responsável.
4 7. Compreende-se a estranheza da
arguida se por acaso não foi convocada para a re união de finai s de Fevereiro, mas isso só por si não exclui
a sua responsabilidade.
48. Com efeito, é de ente nder que a
Dr." Sara Barros pelo me nos tinh a
obrigação de ter uma visão bastante
exac ta do fe nómeno, visto conhecer
os res ultados de A1 sérico dos 25
doe ntes a se u ca rgo, be m como os

seus sintomas neurológicos.

49. Também não são de aceitar os
argume ntos dos Dr.' António Pinto
de Sousa e Sara Barros segundo os
quais estavam inibidos de tomar determinadas iniciativas em virtude de
estarem inseridos numa cadeia hierárquica e submetidos a um controlo
fort e por parte de seu chefe.
50. Em prime iro lugar, porque a
existência de uma hierarquia não retira aos assistentes hospitalares,
alé m do mais especialistas, a sua autonomia técnica e a sua responsabilidade civil, criminal ou disciplinar.
51. Em segundo lugar, porque se há
ide ia que ressalta dos autos a propósito da actuação do Dr. João da Piedade Aniceto não é propriamente a
de uma chefia forte assumida na sua
ple nitude (vide nesse sentido os artigos 27 e 39 do presente Relatório) .
52. Dito isto, não negamos que a dependênciá hierárquica possa ter alguma relevância e nquanto causa de
diminuição da medida da pena, sendo essa a razão pela qual propomos
para os Dr.' António Pinto de Sousa
e Sara Barros a condenação numa
pena mais leve.
C) Dr. Luis Guilherme Sobreira
Leal Pereira

53. O Dr. Luis Leal Pereira é ac usado de ter r eve lado um es tranho
alheamento fa ce ao que se passava
na UHR do Hospital de que era Director Clínico, e de ter ainda tentado
e nc obrir as responsabilidad es da
Administração do Hospi tal ou dos
seus Serviços, não comunicando ao
Prof. Jac into Si mões nem à Orde m
dos Médicos toda a verdade sobre as
circunstâncias materiais de fun cionamento da UHR e as anomalias na
metodologia do tratamento da água.
54. Quanto à ac usação de se manter
comple tamente alhe ado do qu e se
estava a passar no HDE, alega o Dr.
Luis Leal Pereira que nenhum médico ou director de serviço lhe deu conhecim e nto das mort es até dia
1.04.93, tendo apenas no dia 23.03
93 tomado conhecimento por parte
do Dr. João da Piedade Aniceto de
algun s casos de encefalop atia metabólica.
55. Entre 3 e 23 de Março, morreram num me s mo se rvi ço quatro
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doentes vítimas de doença e m todos
semelhante e em todos, à data, de
causa desconhecida.
56. Se isto não é um fenóme no banal e m qualquer hospi tal de grande
movimento, muito menos o será num
estabelecimento com a dimensão de
um hospital distrital.
57. Em hora o Dr. João da Piedade
Aniceto não lhe ti vesse e ntre tanto
dado conhecimento dos factos, como
lhe compe tia, este desconhecimento
revela um indiscutível e censurável
alheamento dos acon tec ime ntos do
hospi tal que dirigia.
58. Com efeito, se não recebia informações deveria periodicame nte reunir-se com os directores de serviço e
exigi-las.
59. Mas muito mai s grave é o facto
de o Director Clínico, já depois de
estar informado, ter calado a ocorrência de anomalias na metodologia
de tratamento da água quando o Prof.
Jacinto Simões se deslocou ao HDE,
(vd . relatório a folhas 86).
60. E é de notar que não se tratou
de um acto isolado por parte do Dr.
Leal Pereira, visto que ele continuou
a faltar à verdade no relatório que
enviou ao Conselho Regional do Sul
da Ordem dos Médicos em 20.05 .93
(vd . folhas 16 dos autos).
61. Assim, ao responder ao quesito
1 sobre datas em que a situação foi
suspeitada, di gnos ticada e corrigida,
fala e m "eventuai s (s ic) alte rações
ocorridas no siste ma de osmose" para depois, ao respond er ao quesito 3
sobre c irc un s tâ nc ias mate ri a is do
funcionamento da UHR, afirmar que
"o equipam e nto ( ... ) se e ncontrava
em boas condições sendo a assistência técnica efec tuada pela casa representante do equipamento e pel.os
se rviços téc ni cos do Ho s pital ",
quando já conhecia os problemas das
me mbranas, o seu by-pass e sabi a
que a firm a Enkrott desde 1992 não
prestava assistênc ia à UHR.
Agora aqui há mais que erro, c ulpa
ou negligê ncia, há dolo no e ncobrimento das responsabilidades.
62. Com efeito, numa altura em que
era imperioso na rrar com verdade e
na íntegra todos os factos relevantes,
a omissão deliberada de factos fundamentais foi um ac to extremame nte
grave por ser susceptível de atrasar o
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completo diagnóstico da situação e a
tomada de medidas apropriadas, para além de configurar uma tentativa
censurável de encobrimento das responsabilidades da Administração do
HDE.
63 . Na sua defesa o Dr. Luís Leal
Pereira nega ter mentido ou omitido
informações relevantes, mas fá-lo em
te rmo s qu e n ã o se no s afiguram
convincentes .
64. Com efeito, por vezes o arguido
limita-se, sem mais, a negar as acusações sem ac resce ntar quai squ er
argumentos ou justifi cações, e outras
vezes recorre a sofismas para tentar
esconder as suas contradições.
65. Assim, por exemplo, o arguido
na carta qu e e nviou à Ord em do s
Médicos em 20.05.93 (folhas 14 dos
autos) omite deliberadamente qualquer referência ao by-pass, preferindo recorrer a um eufemismo e falar
em "eventuais alteracões ocorridas
no sistema de osmose inversa".
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Conclusões:
66. Ficou provado nes te processo
disciplinar que os quatro ru·guidos terão agido todos de modo censurável
ao arrepio das regras deontológicas.
67. Os Dr. 5 João da Piedade Aniceto, António Pinto de Sousa e Sara
Barros são res ponsáveis por terem
menosprezado a gravidade da situação, deixando atrasar o diagnóstico e
esquecendo outras investigações que
se impunham quanto à determinação
das suas causas.
68. Ao procederem dessa maneira,
eles violaram os artigos 6 n" 1 e 26
do Código Deontológico que impõe
um dever de diligência no modo como se presta os cuidados médicos e
se exerce a profissão.
69. No caso especifico do Dr. João
da Piedade Ani ce to haverá ai nd a
que lhe imputar a omissão de certos
deveres de fiscalização e de orientação inerentes à sua qualidade de responsável pelo Serviço (vide artigos
20 a 29 do presente relatório).
70. Violou pois o Dr. João da Piedade Aniceto o art" 29 do Decreto Regulamentar n" 3/88 de 22.1 e também
os artigos 4 n" 2 e 125 n" 2 do Código
Deontológico que lh e impunham o
dever de controlo médico hierarquizado no interesse dos doentes.

71 . O Dr. Lui s Leal Pereira é responsável porque, para além de ter
revelado um estranho alheamento face ao que se passava na Unidade de
Hemodiálise do Hospital de que era
director clínico, tentou ainda encobrir certos factos (vide artigos 53 a
65 do presente relatório).
72 . Violou pois o Dr. Luis Leal Pereira o art" 13 n" l do Decreto Regulamentar n" 3/88 de 22.1. que impÕe
ao Director Clínico o dever de coordenar toda a assistência prestada aos
doentes e de, em especial, dirigir a
acção médica.
73. Com efeito, o Dr. Luis Leal Pereira absteve-se de cumprir o seu dever de controlo médico hierarquizado
dos actos médicos, o qual, como diz o
Código Deontológico da Ordem dos
Médicos, deve realizar-se sempre no
interesse dos doentes (vide rutigos 4 n"
2 e 125 n" 2 do Código Deontológico).
7 4. Quanto ao encobrim ento do s
factos, t; atou-se .de uma atitude contrária à dignidade da profissão médica, punível nos termos do art" 12 do
Código Deontológico.
75. Acresce qu e tal conduta viola
também o art" 93 do Código Deontológico qu e diz que o médico deve
cooperar com os serviços sanitários
para defesa da saude pública, competindo-lhe designadamente prestar
informações às instâncias sanitárias
sobre facto s e circunstân cias qu e
possam respeitar à saúde pública.
76. Tendo em conta a natmeza dos
actos e omi ssões prati cadas pelos
Dr. 5 João da Piedade Aniceto e Luis
Leal Pereira e tendo também em conta que ambos, pelas funções que desempenhavam, tinham particulares
responsabilidades, propomos ao Conselh o Di sc iplinar Regional do Sul
que o Dr. João da Piedade Aniceto
seja condenado na pena do s uspensão por 2 meses e que o Dr. Luis Leal
Pereira seja condenado na pena de
suspensão por 1 mês nos termos do
art" 74" do Estatuto da Orde m dos
Médicos e do art" 17 n" l alinea b) do
Estatuto Disciplinar dos Médicos que
corresponde ao art" 12 do anterior
Regulamento Di sciplinar, em vigor
na altura da ocorrência dos factos.
77 . Propomos também ao Conselho
Di sciplinar Regional do Sul que os
médicos Dr. 5 António Pinto do Sousa
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e Sara Barros sejam ambos condenados na pena do censura nos termos
do art" 74 do Estatuto da Ordem dos
Médícos do art" 16 do Estatuto
Disciplinar dos Médicos que corresponde aos artigos 10 e 11 do anterior
Regulamento Disciplinar.
78. Para concluir queriamos recordar que outras entidades e pessoas
houve com tantas ou mais responsabilidad e no s u ce dido do qu e os
médicos.
79. Referimo-nos, designadamente,
aos técnicos que por sua iniciativa e
sem consultar ou avisar os médicos
fizeram o by-pass , e também às entidades públicas do poder central ou
local que tinham a responsabilidade
de fi scalizar a água da rede pública e
controlar o teor do alumínio.
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Lisboa, 2 de Junho de 1995
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos
de Almeida

A CORDÃO
Acordam os membros
do Conselho Disciplinar
Regional, que o médico
Dr. João Piedade Aniceto seja
condenado na pena
de suspensão por dois meses
e o médico Dr. Luís Guilherme
Soleira Leal Pereira seja
condenado na pena
de suspensão por um mês.
Acordam ainda os membros
do Conselho Disciplinar
Regional do Sul em que os
médicos Dr.• António Manuel
Bailão Pinto de Sonsa e Sara
Maria Leão Frias de Barros
sejam condenados nas penas
de censura.
Estas decisões fundamentam-se
nas propostas do Vogal-Relator
que o Conselho Disciplinar
subscreve na íntegt·a

Lisboa 2 de ]unho de 1995.
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Os Jovens Médicos
Portugueses na Europa
José Miguel Boquinhas

R

ealizou-se
no s dia s
17 e 18
d e Maio
em Helsínquia a Assembleia Plenária do
PWG, a Organização
Europeia dos Jovens
Médi cos da Carreira
Hospitalar.
J es per Poul sen ,
Presidente des ta Organização, referiu-se à
Confer ê ncia sobre
Condições de Trabalho pam Médicos em
Formação organizada
pelo PWG , e m De ze mbro último , em
Bruxelas, concluíndo
que uma solução baseada no diálogo entre
parceiros sociais não
é reali sta , d evido à
ausência de um parceiro organizado a
nível europeu do lado dos empregadores.
Segundo o Dr. Poulsen, as opções
para o futuro em termos de horários
de trabalho passam por uma série de
novas iniciativas da Comissão Europeia que terão início com a publicação durante este verão de um novo
li vro branco, qu e in cluirá todos os
sectores excluídos da anterior directiva e onde serão tomadas em consideração as conclusões da Conferência
de Bruxelas e os pontos debatidos sobre esta matéria entre a DC V da Comissão Europeia, o Gabinete do Comissário Flynn e o PWG.
A representação Portuguesa a car-

go dos Drs. Fátima Neves e Eduardo
Marques apresentaram um relatório
do Sub-Comité de Formação Pós-Graduada, tendo sido proposto para apreciação e eventual aprovação uma última versão da Declaração de Princípios do PWG sobre Educação Médica
Contínua, já que este documento viria
a sofrer alterações significativas em
relação à anterior redacção, sobretudo
pela impossibilidad e da Delegação
Portuguesa votar favoravelm ente um
texto que des aconselhava a implementação de sistemas de avaliação
envolvendo créditos; compreendida a
posição da Ordem dos Médicos, o texto foi alt e rado d e forma a pod er
abranger as di versas opiniões sobre
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este assunto.
Para além deste relatório sobre a Educação Médica Contínua,
es tiv e ra m a inda e m
apreciação quatro documentos: A Declaração de Prfn cipios do
PWG sobre Educação
Mé di ca Contínua , a
Moção de Apoio a Jovens Médicos de Naçõ es afec tad as por
graves conflitos de natureza civil e a Declaração sobre Charter de
Clíni ca Geral/M edicina Familiar da OMS,
as quais foram aprovadas por unanimidad e
e a Declaração sobre
Formação Mé di c a
Pó s -Graduada e m
part-time que foi reprovada com os votos contra da Grécia
e Bélgica e abstenção da França.
Por fim foi aprovada uma proposta
da Delegação Portu guesa s ubscrita
pela Dr." Fátima Neves, para a realização de um estudo piloto em Portugal sobre o Trabalho Médico Futuro,
relacionando a realidade do trabalho
médico com a legislação portuguesa.
Os temas que estiveram em debate
são seguramentê da maior importância
para o futuro dos Médicos Portugueses, em especial no que diz respeito à
Educação/Formação, na qual Portugal
tem uma importante palavra a dizer, e
às condi ções de trabalho onde nos
situamos entre os países que apresentam a legislação mais avançada.
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Cartã

i n

de Créditos
João de Deus

Quando imaginei ter já créditos quanto haste, resolvi reclamar o meu prémio.
Dirigi-me ao local referenciado no cartão e passei este na ranhura indicada.
Ouvi então espantado o Homem da Máquina: "Pero tu no tienes méritos que lleguen".
Olhei para ele e exclamei estupefacto: "Fidel ?!! "
Sobressaltado, acordei. Apenas mais um sonho. Tranquilamente, adormeci ...
uando há uns anos atrás a
minha mulher e alguns colegas de curso resolveram fazer
umas férias em Cuba, estava
longe de imaginar que as
imagens trazidas desse país me
tomassem hoje à memória a propósito
desta profissão de médico a que
apaixonadamente me entrego.
Por entre as praias paradisíacas,
os 28 graus centígrados da água do
mar, os ananases a um dólar cada,
saboreados no esplendor de Varadero, outras imagens reteve do estilo
de vida de um povo que a surpreendeu pela simpatia e alegria de viver.
As díficeis condições económicas e
as restrições ao consumo, cujas causas
ou culpas não importa agora discutir,
levaram à criação de um sistema de
"prémios de produtividade" a que
denominaram de "méritos". Com eles
se tem acesso a casa, automóvel e a
outros bens, felizmente para nós mais
acessíveis, mas nem sempre fáceis
noutros pontos do globo. Enquadrada
em determinada filosofia de trabalho e
sociedade a ideia poderá ser interessante como estímulo.
Entre nós vários foram já os
colegas que propuseram inclusivé
uma alteração no sistema remuneratório, considerando a produtividade
e os actos médicos realizados como
fundamento de retribuição salarial.
Embora pense que pôr em prática
um tal processo não seria fácil, ntim
provavelmente viável, não deixa de ser
uma questão pam reflexão de todos nós.
A formação pós-graduada deverá
constituir um objectivo de todos os médicos, ou, indo mais longe, um dever
que temos perante os nossos doentes.
A qualidade dos actos médicos
que praticamos deverá ser continua- .

Q

mente avaliada - as Direcções e
Chefias de Serviço, os nossos próprios colegas - são os primeiros
juizes desses actos .
Que a qualidade dos Congressos,
pelos temas tratados, os oradores convidados, possam estar sujeitos a uma
creditação dos Colégios de Especialidade, para que não nos dispersemos
por inúmeras reuniões científicas, é
uma iniciativa válida e desejável que
valorizará os nossos curricula.
É-me no entanto mais difícil entender um sistema de créditos atribuídos individualmente aos médicos
que tomam parte nessas iniciativas
pois não antevejo um objectivo claro
e inquestionável. ..
.. . Imagine-se então qual o meu espanto quando num Congresso me pediram o cartão de créditos. Julgando
ter entendido mal, protestei, garantindo que já tinha pago a respectiva inscrição, mas ainda assim procurei entre
dezenas de cartões, o meu VISA. O
meu interlocutor sorriu. Não. O cartão
que queria era o de Créditos, que eu
deveria ter já recebido. Como nos dias
de hoje não há empresa, entidade bancária, loja de calçado ou pronto-a-vestir que não emita um cartão, lá fui descobrir o desejado cattão de Créditos.
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Introduzido na máquina concederam-me lO créditos. Fiquei contente.
Graças a um sistema similar de uma
empresa petrolífera já tinha ganho uma
bola de futebol,uma caixa de fenamentas e várias capas para fatos (de grande
utilidade aliás, durante este húmido
Inverno). Embora não percebesse a
que prémios me habilitava com este
novo cartão não deixei os meus créditos por cartões alheios e fui acumulando pontos à espera da recompensa.
As perspectivas eram boas. O
próximo Congresso em França seria
porventura bastante profícuo. Apresentei o meu cartão à chegada - a
presença neste Congresso valia lO
crédits françaises . Fiz contas de
cabeça. Ao câmbio actual arrecadaria 300 créditos. Nada mal.
Puro engano. Explicaram-me que
"un crédit" equivalia a um crédito
português. O meu desalento foi tal
que me tentaram consolar. Que não
ficasse triste pois não entráramos na
moeda única mas tínhamos entrado
no Crédito Europeu Único (CEU).
"Estamos no CEU?" - que sorte
existirem os critérios de convergência. A minha alma lusitana encheu-se de orgulho - nos Créditos estávamos no pelotão da frente .
Quando imaginei ter já créditos
quanto baste, resolvi reclamar o meu
prémio. Dirigi-me ao local referenciado no cartão e passei este na ranhura indicada. Ouvi então espantado o Homem da Máquina:
"Pero tu no tienes méritos que
lleguen".
Olhei para ele e exclamei estupefacto: "Fidel ?!! "
Sobressaltado, acordei. Apenas
mais um sonho . Tranquilamente,
adormeci ...
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Acreditação
da actividade formativa
Um sistema racional de avaliação da formação contínua ?
Pedro Nunes

Q

uando se fala de creditação
das acções de formação dois
conceitos diferentes podem
es tar a ser utilizados pelo
que antes de abordar o tema
é necessário clarificá-los. Assim, podemos es tar a pensar num serviço
prestado aos médicos por uma entidade em que eles confiem e que eles
mesmos creditem como avaliadora .
Referimo-nos ao serviço de avaliar e
ponderar a qualidade das acções de
formação propostas pelos múltiplos
intervenientes na área da formação
contínua. Podemos, por outro lado,
estarmo-nos a referir a um sistema de
avaliar e ponderar a capacidade interventora do médico enquan to profissional baseado num traj ecto formativo que ele próprio promoveu ou
foi autorizado a promover. Estaremos
neste caso a falar de recertificação .

São, como é fácil de
perceber, realidades distintas
No primeh·o caso trata-se de
separar o trigo do joio, isto é, de entre
as centenas de congressos, encontros,
seminários, cursos e iniciativas avulsas que cada ano são propostas aos
médicos forn ecer uma orientação,
realizar uma apreciação "a priori" .
Tal apreciação nem sempre será justa
bcrri como nem sempre os médicos
es tarão interessados em deixar-se
conduzir pelos critérios dos avaliadores. Qualquer que seja o resultado de
tal intervenção esta será sempre um
serviço válido, impossível de sujeitar a
juízos de intenção e respeitadora da
liberdade, maturidade e independência de cada um de nós. As direcções
dos Colégios de Especialid ade são
claramente as estruturas vocacionadas
para prestru· tal tipo de serviço. Validadas ciclicamente pelo voto interpa-

res, compostas por colegas em quem a
Classe reconheceu a idoneidade técnica e ponderação pru·a as impmtantes
funções de auditoria e avaliação da
formação posgraduada, estão acima de
qualquer suspeita e sempre disponíveis pru·a se sujeitru· à apreciação que
se traduz nos vo tos. Establecer um
sistema de creditação das acções de
formação tem, por outro lado, a inegável vantagem de colocru· os médicos ao
abrigo dos julgamentos populru·es que
vêem tmismo em qualquer Congresso
a mais de 20 Km e dos promotores de
duvidosa qualidade que montrun uma
lucrati va indústria à custa da ânsia de
valorização e progresso. Sendo difícil
de acreditar que a breve trecho o
Ministério da Saúde pague como lhe
competiria a formação dos seus funcionários, é obrigação também da Ordem dos Médicos proteger os seus associados e alettá-los para a "venda de
gato por lebre".
O segrmdo caso, o da recertificação, merece um comentário mais alru·gado. Em primeiro lugru· é importante
ser clru·o e dizer que quando se fala de

atribuição de créditos, ou certificados,
ou senhas de presença ou seja lá o
que for que cada um possa coleccionar e acumular individualmente estamos a promover a curto, médio ou
longo prazo, inexoravelmente, um sistema de recertificação.
Neste contexto a realização de um
exame de acesso a um Boru·d Europeu
para c id adãos co munitário s d evidamente e previamente certificados
pelas suas competentes instituições
nacion ais é nada menos que uma
recertificação europeia. Aceitru· uma
qualquer forma de validação posterior
do título de Especialista quer seja por
um exame ou avaliação europeia quer
seja por um sistema nacional ou
internacional de coleccioni smo de
créditos tem um mesmo significado e
deve ser analisado da mesma forma
pelo que o faremos conjuntamente.
Dir-se-à que são coisas dis tintas já
que o sistema de "créditos" não visa a
recertificação mas tão so me nte a
avaliação da formação contínua. Nada
mais falso. Quer num caso quer no
outro procura-se avaliru· após a obtenção do titulo a sua validade quer em
termos temporais ao longo dos anos
quer em lermos espaciais em termos
geográficos . O Board Europeu faz
nascer a necessidade de recertificação de uma JúviJa metúJica ::;obre a
validade do título obtido. Neste aspecto, e se assim é, há que ter a coragem de dizer qual ou quais as fmmações nacionais não credíveis e prever
mecanismos que transformem o Boru·d
numa certificação e não numa recertificação insultuosa pelo seu cru·actér
genérico. O sistema de créditos, prospectivo quer a nível nacional quer
internacio nal, faz nascer a necessidade de recertificação de uma dúvida metódica sobre a manutenção

das ca pacidade s ao lon go da vid a
profissional. Justificado desta fmllla os
mé di cos se ri a m ass im um a classe
profissional a necessi tar de aud itori a
com a carac terística risível se não fora
trágica de ser a úni ca profi ssão com
tais exigê ncias. Levado às suas consequê n c ias irá pro voca r uma tota l
inversão da piramide hi e rárquica já
que se de uma q ues tão te mporal se
trata deve rão os ma is velhos se r os
primeiros a ser creditados. Esconder,
por outro lado, de que de uma recertifi cação se trata é ter em pouco apreço
a inteligê nc ia dos médicos pressupondo que se iriam dedicar a coleccionar
certificados sem qualque r fim útil. Em
qualqu e r d os d o is casos h á qu e
discutir tanto a essênc ia do processo
co mo as s uas impli cações. No qu e
respeita ao Board a essênc ia parece
radi car numa questão de política internac ional mesclad a da tradi c ional
falta de cora gem e c ini smo com que
muita da diplomacia é fe ita . um e
noutro caso, para além do óbvio elesprezo pe la liberdade e di gnidade inclividu al, h·ata-se de con side rm· ou
não en cen·ado o 1n·ocesso escolat·
do ciclo vital. Cons idero adquirido
que para um profissional responsável
o processo de aprend izagem nunca está completo e pa ra além de uma necess id ade de valo ri zação pessoal é
sentido como uma obri gação éti ca para com a soc iedade em qu e se integra.
Tal a firm ação não é s in ón imo d e
considerar que a vida seja uma eterna
esco l a e m qu e un s se co mportam
como a lunos e ou tros como mestres.
Ap re nd e r, valoriza r-se, melhorar as
suas capac idades e a das equipas em
qu e se integra é um ac to diário de
cada um vivido no e xercíc io da
profi ssão que escolheu. Os resultados
traduzem-se na aprec iação permanente interpares, em resumo no velhinho
prestígio profissional.
Nnnca será demais lembrar que a
verdadeira avaliação lnl etpares ponco
tem a ver com tílulos on lugares de carreira e que lodos, quando necessário,
sabemos petfeil.amen/.e a quem pedir
para operar a nossa. mãe.. .
A Escola é um luga r importa nte
onde e nqu a nto crianças a pre nd emos
a re lac iona rmo-nos e onde, com ev iden tes eco nomias de escala, adquirimos capac id ades . É tam bé m um es-
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paço ele tu tela e m que mesmo a mtc ia ti va é aco mpa nhada , dirigid a e
premiada ou punida consoante a conformidade com aquilo em que o mestre acredita. A partir da idade adulta
a a uton o mi a preval ece sobre a direcção. A respon sabilidade, por vezes um farelo pesado, toma o lugar do
diri gis mo beni gno e des res pon sa bili za nte da família ou da Escola tutelar. Para chegar à idade adulta
é nece ssá do s air d e casa e
deixar a Escola. Tenho consc iê nc ia
do que a complex id ade da tecnologia
trou xe em te rmos de relac ionamento
interpessoal e interprofi ss ional be m
como da uniformi zação e padro ni zação que os gestores, na sua ignorânc ia, qu e re m impor ao exerc íc io da
medi c in a. Nós, como médi cos, sabemos que a complexidade ela vida é infinitamente maior e que tal padroni zação é castradora. Tudo quere r medir,
tudo querer reduzir a valores finitos e a
paradigmas é a obsessão elo admini strador que nos tem desde sempre merecido um benévolo desdém. Nós julgamos saber que a natureza humana é
ma is complexa e que a sa ti sfação da
ansiedade do doente pouco tem a ve r
com o número ele bolachas di stribu ídas
pelos progra mas ele " hum a ni zação".
Tenho consc iênc ia da utopia que seria
transformar todo o progresso ind ividual
em valores contabili záveis assegurando que durante a fase da vida independente, isto é da formação contínua da
vida ad ulta, cada um fosse facilmente
ponderado como se a sociedade ti vesse
acesso ao saldo ela sua conta ba ncá ria .
Esta utopi a é peri gosa . Esta utopia é
peri gosa porque clesresponsab iIiza nte.
E m vez elo "saber fa zer" ou do "saber
saber" promove o " tenho de ir" . E m
vez ela autoa ná li se elo "sou capaz el e
tratar este doe nte" promove o " tenho
tantos c réditos logo vou fa ze r" . Como
membro desta agremiação de home ns
Ii vres qu e é a Ord e m do s Mé cl ic os
sinto ser minh a obrigação opôr-me a
esta forma de subve rter um dos princ ípios da é ti ca qu e ap re nd e mos na
de ontol og ia - " a res pon sa hil id a d e
pessoal do médi co" .
Para a lém elo exposto e qu e conside ro ser a razão maior qu e me leva
a reje ita r um s is te ma de c reclitação
indivi dual pa ra a forma ção co ntínua
algu ns ou tros co ns id e ra nd os deve m
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ser avaliados, ev id e nte mente cada
um com o seu valor intrínseco.
O pritneiro tem a ver com o trajecto profissional. Como todos sabemos
a pa rtir de uma fase de pujança física
e intelectual a condi ção huma na va i
progressivamente caminhando para o
ocaso com diminuição da memória, por
vezes da habilidade manual e da visão.
Tai s pe rd as el e capac id ades fí s icas
podem ser penosas para os médicos de
mai s idade mas são as que maior relevânc ia têm no que concerne aos resultados dos seus actos nomeadamente
cirúrgicos. Todos sabemos como tem
sido norma os médicos autoavaliare m
correctame nte as suas capacidades e
progress iva me nte aba ndonare m ou
reconverterem a sua ac ti vidade clíni ca. Todos conhecemos cituTgiões que,
j á não ope ra nd o, são de um valo r
incalculável ao proporcionar aos ma is
novo s co nselh os de rivados da s ua
muit a ex peri ê nc ia ou lembrando e m
momentos cruciais técnicas adequadas
ca ídas em desuso. Pergunto-me como
seria possível lidar com tai s casos num
sistema matemati zado e economi cista
de créditos. Ou tal sistema era meramente um acumul ar de pontuação por
frequênc ia de acções teóricas de tipo
Congresso ou Curso, caso em que ta is
colegas seriam pela sua idade naturalmente os mais creditados ou o sistema
e nvolve ri a provas fís icas do tipo do
exa rn e perió di co pa ra a ca rt a d e
co ndu ção. Nes tas c irc un s tâ nc ias o
s is te ma será qu e r totalm e nte inadequado e não credível quer uma violênc ia periód ica geradora do maior stress
e prop ic iadora dos mai ores arbítri os.
Pe nso se r hoj e parti c ularme nte ev idente que os acidentes de viação são
maioritariam e nt e provo ca do s por
indi víduos inconsc ientes e irresponsáve is qu a lqu e r qu e seja a id ade ou
apt id ões fí s icas. Enquanto não
medit· a in· espo n s abilidade o
siste ma d e ct·éditos pouco m ede
de r e le vante.
A segtmda questão que se me coloca é a de sabe r como seria avaliada a
ex pe ri ê nc ia profi ss iona l num s istema
recertifi cador de ta l na tureza. Todos
sabemos como o núme ro de doen tes
observados e trat ados é directamente
prop o rc ional ao núm e ro d e ho ras
passa da s a esc l a rece r dúvida s na
bibli ogra fi a de a poio. Com variantes

ligadas à natureza intrínseca a cada
Especialidade é a prática clínica que
promove a procura do conhecimento e
esta o saber - Como medir a prática
clínica e a responsabilidade como foi
exercida? - Será o número de Congressos frequentados ou o número de
vezes que se conseguiu colocar o nome
·' na autoria de um trabalho que traduz o
real progresso e desenvolvimento das
capacidades enquanto médico? Sendo
evidente que a esta segunda pergunta
se responde com um definitivo não e à
primeira com um angustiado não faço
id e ia, é ev id ente que o s is tema é
totalmente inadequado aos objectivos
enunciados e por consequência inútil.

Implementar um sistema
inadequado e inútil
acarreta necessariamente
dúvidas quanto às causas
subjacentes
Pese embora todos termos consciência das boas intenções que animam os defensores do sistema não faltará quem queira descobrir nele intenções inconfessadas. Serão seguramente produzidas acusações umas vezes injustas e ouh·as nem por isso de
favorecimento na atribuição ou facilitação de autorias de trabalhos científicos ou autopromoção de organizadores
de Congressos. Quem sabe, haverá até
quem acuse todo o sistema de visar
garantir a audiência d e algumas
acções de formação que noutras circunstâncias seriam votadas ao fracasso financeiro, enfim garantir que uns
continuem eternamente a passear a
expensas dos mesmos crónicos pagadores de taxas de inscrição. Esta acusaÇão, na maioria dos casos certamente a mais injusta, seria concerteza a
mais imediata e até, na aparência a
mais credível. Aceito que por uma boa
causa vale a pena enfrentar a incompreensão e a crítica mas, não só esta
não é uma boa causa como resta demonstrar que seja mais que uma ideia
preconcebida, um mito perigoso nas
suas consequências e penalizante para
as suas vítimas. Para além do mais é
necessário ouvir os médicos pois, tanto
quanto me lembro, cumpre-nos consolidar "a Casa de Todos os Médicos".

intervenção na reunião geral dos
Colégios de Especialidade em 6/7/96.

A BONANÇA elegeu, na sua
estratégia baseada na prestação
de um serviço de qualidade aos
seus Clientes e à Comunidade, a
Prevenção/Segurança como um
dos vectores básicos da sua
imagem e missão no mercado.
Merece ser apontada perante a
comunidade empresarial, o país e
as suas Instituições, toda e
qualquer Empresa, Organ ismo,
Instituto de Investigação ou
Ensino, Autarquia ou até Cidadão ,
que faça da sua actividade uma
profissão de fé na Prevenção e na
Segurança. A BONANÇA decidiu
proceder à atribuição anual de um
Troféu de Segurança que
individualize, numa situação
especial, um esforço colectivo
que já tem inúmeros defensores.
Desde 1990 , data da criação
deste prémio, tem destacado
diversas temáticas, que pela sua
actualidade e importância,
merecem ser referenciadas:

A "medicamentalização " da
alimentação, a generalização de
serviços ligados à boa forma
tisica, as campanhas anti·tabágicas, ou anti-alcoólicas , a
ansiedade/ "stress " dos anos
noventa, acarretando a
proliferação do recurso a
medicamentação, o pavor das
ditas "novas doenças da
civilização" (S.I.D.A., hepatite B
... ) geram , na opinião pública ,
uma grande receptividade à
Prevenção na Saúde.

Esta problemática está assim na
ordem do dia e será o tema do
Trofeu de Segurança 96, a

atribuir durante uma Cerimónia
que decorrerá no dia 7 de
Novembro.
Neste prémio será contemplada a
Entidade, Empresa ou instituição
que, durante o ano de 1995, mais
se tenha destacado, em
iniciativas ou empreendimentos
com repercussões positivas na
área da prevenção na saúde, em
todas as facetas em que esta
pode e deve ser encarada.

1990 -Segurança Integrada
1991 - Prevenção e Protecção
Infantil
1992 -Segurança, Higiene e
Saúde no Local de
Trabalho
1993 -Segurança Urbana
1994 -Após 92 - Organizar a
Segurança
1995 - Que ambiente?

As candidaturas , as quais deverão
ser apresentadas até ao prazo
limite de 15 de Setembro, na
Bonança, serão avaliadas por um
júri, convidado para o efeito, com
manifesta experiência em
valências ligadas a este tema.

Em 1996, A Bonança distingue a
Saúde como temática-base das
preocupações que integram o
âmbito da prevenção e segurança.

O prémio consistirá num Troféu de
Segurança, ao qual se acrescentará um complemento pecuniário,
no valor de 1.500.000$00

A

Companhia de Seguros Bonança
atribuirá, uma vez mais, o seu Troféu

de Segurança este ano dedicado à

Prevenção na Saúde.
Serão potenciais candidatas as Entidades,
Empresas ou Instituições que, durante o ano
de 1995, se tenham destacado pelo
desenvolvimento de iniciativas ou
empreendimentos com repercussões
positivas nesta área.

COMPANHIA DE SEGUROS
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Privacidade
e Tratamento Automatizado
de Dados Pessoais
I Amadeu Guerra
A Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados (CNPDPI)
acordou com a Ordem dos Médicos desenvolver uma série de iniciativas
tendentes a divulgar os aspectos mais importantes em matéria de tratamento
automatizado de dados pessoais na área da saúde.

V

erifica-se que, decorrido um
ano sobre data limite para a
legalização de ficheiros que
proce d e m a o tratam e nto
a utomatizado de d ados pess oai s ,
poucos profissionais de saúde, clinicas
ou l abora tórios pro ced eram à
legalização dos seus fi cheiros.
Pretende-se, deste modo, sensibilizar
e esclarecer os profissionais de saúde e
contribuir para a imediata legalização
dos ficheiros informáticos.

são Nacional de Protecção de Dados
Pessoais Informatizados (que foi empossada em 7 de Janeiro de 1994).
Em Junho de 1995 a Comissão da
Uni ão Europeia adoptou a Directiva
R elativa •à Protecção das Pessoas
singulares no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais e à Livre
Circulação desses Dados . Nos termos
do arf 32 os Estado Membros deverão tomar as medidas de transposição
no prazo de 3 anos.

À LECiiSLAÇÃO SOBRE
PROTECÇÃO DE DADOS

dados pessoais que contenham, exclusivamente, informações relativas a:
uso pessoal ou doméstico (al. a);
processamento de remunerações
de fun cionários ou empregados,
b e m c omo os outro s pro ce dimentos administrati vos atinentes
à mera gestão dos serviços (al. b);
facturação de fornecimentos efectuados ou serviços prestados (al. c);
c obr a nça d e quotiza ç ões d e
associados ou filiados (al. d);
fi cheiros constituídos e mantidos sob a responsabilidade
do Sistema de Informação da
República Portuguesa (n° 3).

A .. Legislação a considerar
A .Constituição Portuguesa
consagrou, no arto 35°, princípios ge ra is sobre o conhec ime nto , rec tifi c ação e ac tu a lização de dados. Proibiu o tratamento de dados referentes a
convicções políti cas, fé religiosa ou vida privada e a atribuiç ão d e um núm ero nacion al
único de cidadão.
A Lei 10/91 de 29 de Abril
aprovou o regim e jurídico de
protecção d e d ados, diploma
que foi alterado pela Lei 28/94 de 28
de Agosto.
Com a Lei 28/94 foi fi xado um
novo prazo de legalização dos ficheiros,
que te1minou em 3 de Março de 1995.
Portugal ratifi cou a Convenção do
Co nse lh o da . Europ a , atr avés do
Decreto do Presidente da República
na 2 1/93 , publi cado na r• Séri e do
DR de 20/8/93, e nomeou a Comis-

Daqui resulta, desde log o,
que todos os ficheiros utilizados
por profissionais de smíde e que
procedam à recolha de dados
sobre os cidadãos· a quem são
pres tado s cuidados de saúde
deve m se r obrigatoriament e
legalizados junto da CNPDPI.
2. A Lei, na linha da Convenção·, proíbe, em absoluto, o tratame nto d e dad os r efe r ent es a
convicções filosóficas ou políti cas, fili ação partid ária ou sindical, fé religiosa, vida privada
ou migem étnica (rut 0 ll o al. a).
Condiciona o tratamento de dados
relativos a "condenações em processo
criminal, suspeitas de actividades ilicitas, e stado de saúde e situação patrimonial e financeira" (a!t 11o n° 1 al.
b). Em relação a estes dados - vulgru·mente designados como "dados sensíveis" - diferencia a lei o tratamento
efectuado por serviços públicos do
efectuado por outras entidades.

~EFERÊNCIA

B. Legalização de ficheiros
l. O arl 3o defin e o âmbito da Lei
10/91: "é apli cável à constituição e
manutenção de ficheiros automatizados, de bases de dados e de bancos
de dado s pesscais", reportando- se
às " informações relati vas a pessoa
singular indentificada ou identificável" (arto 2° al . a).
A lei não é aplicável aos ficheiros de
0
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Em relação aos serviços públicos o tra ta me nto d es tes dado s só
pode ser efectuado desde que se verifiqu e m os seg uint es req ui s ito s
cumulativos (arlo 17° n° 1):
Haja ga ra ntia s de não di sc riminação;
Seja au tori zado " por le i especial";
Seja s ubme tido a parece r prév io
da CNPDPI.
O Governo ainda não publi cou os
diplomas relati vos à ge ne ra lidad e
das apli cações informáti cas in staladas nos Hos pitai s e Centros de Saúde. A CNPDPI já deu parecer sobre
algumas dessas apli cações (vg. di agnós ti cos homogé neos, do ln stitulo
Portu guês de Sangue, do IPO).
A C! PDPl e nt e nd e qu e esses
,adipl oma s d e ve rão se r publ ica d os .
W Serão cumpridas as di sposições da Lei
10/91 e se rá assegurada uma ma ior
transparênc ia no tratamento automati zado dos dados de saúde. Os c idadãos
têm o dire ito de saber, nomeadamente, quais os dados que são tratados a
se u res pe it o, a s ua finalidad e,
e ntid ades qu e os processa m, qu e m
acede aos seus dados e que s istemas
de segura nça foram concebidos e m
relação a cada base de dados.
Relati vame nte às outms entidades
(vg. co nsultórios, clínicas privadas,
laboratórios, etc.) o tratamento pode ser
efectuado desde que (arl 17° n° 2):
Haja garantias de não discriminação;
Seja autorizado pela CNPDPI;
Se ve rifique, pelo menos, uma das
seguintes s ituações:
·Consen tim e nto do titul ar do s
dado s e co nh ec im en to do se u
des tino e utili zação (vg. dados de
sa úde);
· Seja efectuado para cumprimento
de obri gações lega is ou contratuais;
· Seja efectuado para protecção lega lme nte a utori zada de interesse
vital do titul a r (a pli cável expli c itamente aos dados de saúde quando
há impossibilidade de o titular dos
dados dar o consentimento);
· Esse trata me nto, pela s ua na tu reza, não possa im pli ca r ri sco de
int rom issão na vida pri vada .
E m sí nt ese, a lega li zaçã o d os
fiche iros sen'í fe ita('):
Me clianl e a pr ese nt ação d e um
s impl es p e dido d e t·cgisto (pa ra
da dos não se ns íve is) diri gid o à
0

CN PDPI. Pod e ser co nc re ti zado
me di a nt e aprese nta ção de fot·muládo concebido pela CNPDPI
para esse efeito.
- Através da apresentação de p e dido d e autorização ou le i esp ec ial pa ra os dados se ns íve is (o
cas o do s d ados de sa úde) , no s
le rmos refe rid os . Se a e ntid a de
não for um serviço públi co pode rá
utilizar fonnuládo id ê ntico ao
do registo.

C. Qualidade dos dados pessoais
Nes te momento pretende-se faze r
uma abo rda gem sumári a das regras
gerai s a observa r em relação à ope rações el e tra tame nto a utomati zado da
info rm ação qu e co nt e nh a d ados
pessoais. E m documento posterior a
C PDPI propõ e- se dese nvolv e r a
maté ria espec ífica do tratamento de
dados sobre estado de sa úde.

l. Requisitos da t·ccoUla
A recolh a deve ser efec tuad a de
fo rm a lícita e não enganosa (art 12" no
1). Deve proc essa r- se e m estrita
adequação e pertinência à finalidad e
que a de te rminou (a rl 12° n° 2), deve ndo os titulares dos dados terem conhecimento da ilnalidade previamente
à sua recolha (arl 12° no 3 e 22° al. e).
0

0

0

2. U tilizaç ão dos dados
Os dados só podem ser utilizados
para a fi nalidade dete rm inante da
recolha, sa lvo autori zação conced id a
por le i (a rt" 15") e autorização da
CNPDPI (a rt 8° ai. c).
É proibida a i nt erco n exão de
fic heiros automati zados, de bases ou
ba ncos de dados pessoais, ressalvada s as exce pções previ s tas na le i
(a rt 24°, n° 1).
0

0

3. Actualização d e dados
c te mpo d e consct·vação
Os d a d os d evem se r exactos e
actuais (a rt 14°), e conservados pelo
t empo necessário às .fúwlidades
det.erminantes do seu reg1:st.o (a rt" 5"
da Convenção n° 108).
0

ban co d e dados pessoa is a se u
res pe ito , res pec tiv a finalid a de,
ide ntidade e endereço do responsá vel (art 13° n° 1);
Conhecer os dados existentes a seu
respe ito, ressalvado o segredo de
Estado e Segredo de Jus ti ça (a rto
27°). Em relação aos dados da saúde o dire ito de acesso faz-se por intermédio de médico designado pelo
titular dos dados (cf. arl 28° n° 3);
Exigir a correcção das inform ações inexac tas ou a supressão das
qu e te nh a m s ido o btid as por
me io s ilíc it os o u e nga no s os ou
c ujo regis to ou co nse rvação não
sejam permitidos (arl 30, n° 1);
Exigir que o seu nome e e ndereço
sejam e liminados do fi c he iro de
e nd e reços utili zados pa ra mala
directa (arl 30° n° 3).
0

0

0

0

5 . Penalidades
A violação da ge ne ra lid ade da s
ob ri gações e princípio s definido s
está tipifi cada como infracção punível co m pri são e ntre 1 e 2 a nos ou
multa a té 24 0 dias (ve jam- se os
arti gos 34, e seguintes da Lei 10/91).
De e ntre as infracções es tabelec id as merecem es pecial referê nc ia:
Puni ção para qu e m, c ontra o
di sposto na le i, cri ar, mantive r ou
modifi ca r o conte úd o de fi c he iro
a utoma tizado (pena até 1 ano de
pri são e multa a té 120 dias - art
34° no 1 e 2). Aqui se e ngloba o
tra tamen to de dados sem a utorização da CNPDPI e o tratamento de
dados não co municados nos pedidos de registo ou a utori zação.
Puni ção do desvio inte ncional de
dados pessoa is para utilização em
finalidade diversa da recolha (pena
igual à anterior - arl" 34° n° 3).
Puni ção para qu e m forn ece r
fal sas informações no pedid o de
a utori zação para cons titui ção ou
manute nção de fich e iro automatizado ou nele proceder a mod ifi cações não consentidas pelo in strume nt o d e a ut o ri zação (pe na d e
pri são a té 2 a nos e niult a a té 240
dias - a rl 37" n° 1).
0

0

4.. Dit·c ito de inf01·maç ão ,
acesso c t·cctificação
Qualqu er pessoa te m o dire ito ele :
Ser inform ada so bre a ex istê nc ia
de fi c he iro a utomati zado, base ou
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e) A Com issão Nac io na l d "

Pro lecção d e
Dados Pessoais l nfon na li zados funcion a na
Hua de S. 13 e ul o n" 148, 3" 1200 LI SBOA e
podt' se r contac ta da pelo s l f" l efo n es 11 °
3966228 e :3966190 ou por I: AX - 39 76832.
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I Encontro Nacional
de Direcções de Centros
de Saúde
Com a presença de quase duzentos participantes,
realizou-se nos dia 27 e 28 de Maio, no Forum Municipal do Seixal,
o. I Encontro Nacional de Direcções de Centros de Saúde.
O debate, muito participado, permitiu produzir consensos, e encontrar
motivações comuns à maioria dos elementos presentes.

T

endo como pano de fundo
os es tudos internacionai s
mais recentes, que demonstram qu e os países qu e
dispõem de serviços de saúde centrados nos Cuidados de Saúde Primálios
e orientados para a comunidade, estão
associados a melhores resultados de
saúde, a menor medi cação, a populações mais satisfeitas com os serviços
de saúde e a uma distribuição "mais"
equitativa dos recursos de saúde.
Duas linha s fundam e ntai s de
desenvolvimento presidiram a todo o
debate: A visão holística da Saúde
como base para o desenvolvimento
do s Ce ntro s d e Saúd e e nqu a nto
administradores de saúde da comunidade, promotores de saúde e Centros de Desenvolvimento Humano ,
tendo como características determinantes o facto de serem a primeira
linh a de contacto, a longitudinalidade de cuidados, a compreensividade, a coordenação e a responsabilidade (acc ountability) e, por outro
lado, a ·descentralização das capacidad es de dec isão no s se rviços de
saúde. Assim, podemos estruturar os
seg uint es ponto s d e Mud a nça
necessária:

l. Autonomia administrativa
e financ e ira do s C e ntro s d e
Saúde - com a a tribuição de um
es tatuto jurí di co c omp a ráve l às
empresas públi cas, base sem a qual

· Participação nas estruturas
do Centro de Saúde - De acordo
com as especificidades das estruturas, como por exemplo associações
de reformado s em coord enações 'de
Saúde de idosos.
· Eleição de cidadãos - Participação na gestão de eleitos entre os
inscritos no Centro de Saúde.
muito difi cilm e nte os Ce ntro s de
Saúde poderão desempenhar o seu
papel de base do Serviço Nacional
de Saúde, porque continuarão sem
capacidade de diálogo face aos hospitais, devido à diferença de estatuto.
A capitação corri gida foi apontada
como uma hipótese de determinar o
financiamento dos Centros de Saúde.
2. Participação da comunidad e -Esta poderá fazer-se mediante a
utilização de diversas formas:
· Articulação com outras instituições - proj ectos conjuntos ou
parti cipado s na comunidade, com
obj ec tivo s d e d ese nvol vim e nto ,
incluindo aí os grupos de auto-ajuda
para situações cróni cas ou sociai s
específi cas.
· Auscultação dos clientes Permite saber a opinião sobre os serviços e conhecer melhor as necessidades.
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3. Organização e ge s tão
inovadoras
· Gestão participada e integrada por obiectivos - Defini ção
d e obj ec tivo s d e sa úd e com a
participação de todos os profissionais
· Equipas multidisciplinares Privilegiar a organização em equipas
multidisciplinares como resposta organizativa a uma concepção sistémica da saúde. Utilização de estruturas
matri ciais ou tendendo para a rede
de equipas.
4. Dire cçõ es sólidas - Para
con seguirem ter possibilidades de
ac tuação d e mna form a consistente
para o que é necessál·io:
· Reconhecer aos elem e ntos
d a Direcção o e statuto de gestore s - É pouco compree nsível o
tratamento diferentedado aos hospitai s, quando nalguns casos existem
Centros de Saúde com orçamentos

superiores a um milhão de contos,
para não falar da superior complexidade da gestão do Centro de Saúde
se efectivamente se quiserem aplicar
os princípios dos Cuidados de Saúde
Primários. Aliás, gerir para a mudança do paradigma em saúde é muito
mai s difícil qu e fazer a ges tão
financeira.

· A Direcção deve ser uma
equipa multidisciplinar - Na sua
composição deve ter vários pontos de
vista so bre a sa úd e para que não
produza d ec isões e nvi esa das por
pontos de vista unilaterais.

A. · Os Mandatos devem ser
~limitados - Os mandatos das direcções devem se r limitado s a doi s
seguidos no mesmo Centro de Saúde,
para não se perder a capacidade de
inovação.
5. Adoptar o principiO da
experimentação - Como qualquer
outra ciência a Gestão baseia a sua
evo lu ção na ex p e rim en ta ção d e
modelos. Devem ser acarinhadas as
ini c iati vas ex pe rim e nta is qu e se
apresentem com proj ectos estruturados te ndo e m vista a mudança da
gestão e dos modelos de prestação de
cuidados.
6. Medidas de r eorientação
de recut·sos - te r sobre tudo e m

conta os seguintes pontos bloqueadores , ou mes mo imp e ditivo s do
regular fun cionamento dos Centras
de Saúde:

· Redimensionar os Centros
de Saúde - Sem redimensionar os
actuai~ Centros de Saúde urbanos,
alguns com mais de 150000 utentes,
qualquer mudança da organização e
gestão estará votada ao fracasso.
· Afectar os Recursos Humanos necessários - São necessárias
medidas de emergência para solucionar o problema dos recursos humanos nos centros de saúde. Para além
duma deprimente falta de profissionai s de várias profissões necessárias
ao d ese nvo lvim e nto de uma
pers pectiva holfs tica (p s icólogos,

assistentes sociais, fi sioterapeutas ,
soc iólogos, veterinários, biólogos,
etc.), verifica-se uma flagrante falta
de médicos de família e enfermeiros
vocacionados para os cuidados
primários, existindo ce rca d e 2
milhõe s de portugu eses qu e não
podem dispor de médico de família.

· Reequipar os Centros de
Saúde - uma nova face para os
Centros de Saúde, te ndo em vista
uma aproximação aos c idadão s, e
criando um ambi ente desmedicalizado. Os cuidados primários são em
primeiro lugar relação.
Foi dec idido ainda m1c1ar a
preparação do II Encontro Nacional
de Direcções.
A Comissão Organizadora

MESTRADO DE SAÚDE PÚBLICA

Uma iniciativa da Escola Nacional de
Saúde Pública já aprovada pelo Senado da
Universidade ova de Lisboa.
Vai iniciar-se no próximo mês de Outubro.
Para mais informações contactar:
Cadeira de Técnica e dministração de Saúde Pública
Secretariado - D. Manuela Santo
Tel. (01) 757 55 99
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