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e d o r ~ a 

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 avulsa 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 "W orkshop" que 

reuniu na Ordem dos Médicos responsáveis dos vários sectores envolvidos

médicos, 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 Ministério 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 mais 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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actual dade . c n e 

Conselho Nacional ExecUtivo 
Eleição do Director Clínico 

O 
Conselho Nacional Execu
tivo da Ordem dos Médi
cos 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, nomeação do Direc tor 
Clínico, prorrogação do contrato dos 
Internos, concursos de provimento 

Baixas Médicas 

O 
Conselho Nacional Execu
ti: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 sentido de responsabilizar 
também os doentes pela informação 
que dão ao médico. Nestes casos e 
para um máximo de três dias, o médi
co poderá vir a passar uma declaração 
desde que o doente assuma " por sua 
honra" que esteve doente. 

Sobre os "Atestados de Compla
cência" a Ordem dos Médicos consi
dera que a legislação deve ser alte
rada 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 efi
cazes, passa também por mudanças 
nos circuitos do Sistema de Seguran
ça Social. 

Como prevê o Senhor Ministro 
Ferro Rodrigues, sendo os serviços 
tradicionalmente demasiado burocrá
ticos terão que ser realizados ajusta
mentos que permitam a detecção de 
muitos das si tuações irregulares 

das Carreiras Médicas, a Reforma do 
Ensino Médico e o pagamento de 
convenções) . Ver caixa abaixo. 

É com grande satisfação que tive
mos co nh ec im ento da aprovação 
recente, em Conselho de Ministros, 
da eleição do Director Clínico. 

Infelizmente ai nda não obtivemos 
respostas aos outros pontos de vista 
da agenda, apesar do tempo que 
decorreu desde a sua entrega. 

Problemas abordados pelo CNE 
na reunião antertor 

Foi apresentada a nossa contra
proposta da eleição do Director 
Clínico dos Hospitais com a retirada 
da exclusividade obrigatória do Direc
tor 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 Minis
tério 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 con
tenha novos critérios técnico-cien
tífico para os concursos de Provi
mento das Carreiras Médicas, aca
bando 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 Médi
co; 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 profissio
nais responsáveis por esta formação. 
A Ordem dos Médicos manifesta 
preocupação pelo facto de o Ministé
rio 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 Com
plementar, quando a situação Hospi
talar 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 auto
rização deste Ministério para esta 
mudança. É um problema que inte
ressa aos Jovens Médicos e é impor
tante por haver discrepâncias no 
acesso a esses concursos decorren
tes de critérios administrativos . 
A Ordem dos Médicos manifesta ao 
Ministério da Saúde a falta de cum
primento do acordo quanto ao paga
mento atempado das convenções. 
A Ordem dos Médicos está infor
mada que este mês está em dis
cussão 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. 



actztal dade . c ol ég o s 

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 Órgãos dirigentes da O.M. 

uando fui e l e ito 
mo s tre i d es d e lo go 
grand e di s ponibili
dade para contac tar 
com os Colégios de 
Espec ialidades, com 
o objectivo 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, que fi caram mai s 
envolvidos e responsabilizados 
que antetiormente, no desempe
nho dessas funções. 

Ta mb é m por te re m s ido 
escolhidos pelos seus pares, tal 
facto dá-nos a sensação de ao 
convocá-los es tarmos a vive r 
um a prá ti ca d e mo crá ti ca, 
apanágio da antiga Gréc ia, em que 
só os melhores, os mais sabedores e 
respon sá ve is era m con 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 que sentimos como problema 
pr incipal p ara quem pres id e aos 
destinos da Ordem dos Médicos (OM) 
é o de entender os Colégios, receber 
deles opiniões técnicas, científicas e 

comportam entai s es pec ia lizadas, 
para na posse desses el e me ntos 
conceber UJlla estratégia para áreas 
sensíveis da Ordem dos Médicos. 

Outra das preocupações iniciais 
que sentimos tinha que ver com a 
política internacional da Ordem dos 
Médicos, que obviamente passa pelos 
Colégios. É mandatário definir uma 
política adequada mas única nesta 

área, onde estão envolvidos tantos 
Colegas em representação da Ordem 
dos Médicos. Uma política coerente, 
nacional, transparente e aceite só se 
consegue após vá ria s re uniões de 
discussão dessa temática. 

Prometo que tal será realizado. 
Também a políti ca editori al da 

Ordem dos Médi cos me rece u um 
estudo aprofundado que mostrou que 
uma grande reforma se deve realizar 
neste sector, onde os custos econó
mi cos atingire m no a no de 1995 
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verbas insustentáveis. Sabemos que 
a Acta Médica que espelha a quali
dade científica da medicina portu
guesa, tem o seu êxito dependente do 
grau de envolvimento dos Colégios. 

H á pois es tes três sec tores na 
Ordem dos Médicos a merecer toda a 
nossa atenção e interesse. 

Numa primeira fase decidimos 
melhorar a es trutura criando três 

sec tores fun c ion ais indepe n
de ntes com pessoal próprio e 
com gabin e tes integrados por 
médi cos, com a responsabili
dade de darem respostas atem
padas e adequadas às solicita
ções oriund as d e c ada uma 
dessas três áreas 

Privil egiamos como primeira 
acção, a melhori a da comunica
ção. Aconselhamos que de futu
ro toda a correspondência que 
seja dirigida à Ordem dos Médi
cos deve ter a indicação de cor
responder à área dos Colégios, 
da Política Internacional ou do 

Sector Editori al. 
Com tal des ignação adicional o 

acesso será mais fácil e mais rápido. 
Foi pois a p1imeira reunião na qual 

se identifi 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 ra
r~mente se atinge e que qualquer ca
minho 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 afirma
ção, não esteve em discussão que os 
Colegas eleitos não possam ter opi
niões 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 Médicos, que não 
há 45 Ordens dos Médicos tantas 
quantas os Colégios. 

Há estatutariamen te uma Ordem 
dos Médicos, Instituição juridicamen
te reconhecida que alberga no seu 
seio com carácter consultivo os Colé
gios. Segundo o art0 87 dos estatutos 
da Ordem dos Médicos os Colégios da 
Especialidade são órgãos profi s 
sionais da Ordem do s Médico s, 
congregando os médicos qualificados 
nas dife rentes 
Especialidades e o 
próprio estatuto no 
seu art0 89 define 
as competências 
dos vários Colégios. 

A direcção de 
cada Colég io é 
representativa de 
uma elite nas res
pectivas Especiali
dades, com obriga
ções acrescidas por 
terem sido eleitos 
pelos seus pares. As 
especialidades têm 
problemas comuns, 
mas també m se 
podem id entificar 

. algumas especiali
dades com preocupações próprias ao 
surgirem abruptamente podem, com 
acções menos felizes, levar· à fibrilha
ção da Ordem dos Médicos. 

Para evitar essa fibrilhação, para 
identificar· atempadamente os proble
mas 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·ai
va e Dr. Alexandre Lourenço pelo Sul. 

Tiv e mo s ocasião d e l e mbrar 
alguns dos dados dos nossos Estatu-

tos pois que esta Instituição como 
todos os estados de direito se rege 
por estatutos, por constituições, por 
regras de Direito. A Ordem dos Mé
dicos também tem pois os seus Esta
tutos, que são a nossa bússola de 
marear. Nós podemos estar de acor
do com eles, podemos apenas dar o 
nosso aval a alguns desses artigos, 
mas de mome nto como "estado de 
direito" que somos temos de cumprir 
essas regras emanadas dos nossos 
Estatutos. 

Enquanto ele não fôr mudado, o 
que de facto diz é que os Colégios 
da s Especialidades 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 funcionam apenas 
no âmbito da Ordem dos Médicos e 
de acordo com os seus Estatutos. 

A ultrapassagem das suas respon
sabilidades institucionais, a mais das 
vezes na defesa de legítimos interes
ses torna-se prejudicial, por transfor
mar as suas capacidades de acção 
numa amálgama de decisões hetero
géneas e difíceis de gerir. 

Compete aos Colégios da especia
lidade exerce rem de fa cto as suas 
competências com muito rigor, inten
sidade, profundidade e bastante qua
lidade, promovendo o es treitamento 
das relações científicas e profissio
nais entre os especiali stas, organi
zando-as como e ntenderem, com o 
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objec tivo de zelar pela valorização 
técnica e pela promoção dos seus 
quadros técnicos. Devem conside
rar-se o braço armado técnico do 
Conselho Nacional Executivo, zela
rem pela 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 espe
c ialidade, participar no Conselho 
Nacional do Ensino e Educação Mé
dica, 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 
técnica e cientificamente, mas tam
bém dizenios e dizemos de uma ma
neira muito clara que o Conselho 
Nacional Executivo não é formado 

por políticos . O 
Conselho Nacional 
Executivo é forma
do por médicos ex
perientes, por mé
dicos que querem 
continuar a falar de 
medicina, a exercer 
medicina e conse
quentemente não é 
apenas um veículo 
das informaçõe s 
técni cas e cientí
fi cas dos Colégios, 
mas obviam e nte 
qu e h á a lgo d e 
activo na recepção, 
algo em que tam
bém estão envolvi
das personalida

d es, qu e são mé di cas, qu e são 
técnicas que não são apenas políti
cas ou gestoras. 

Portanto, os Colégios servem de 
elemento de ligação entre a Ordem 
dos Médicos e as Sociedades Cientí
ficas Médicas portu guesas corres
pondentes. É importante es ta rela
ção, porque nó s pe nsamos qu e 
compete às Sociedades Cien tíficas, 
às Universidades, aos Hospitais, algo 
de ex tre mamente importante na 
promoção do ensino continuado e do 
ensino pós-graduado médico, mas é 
atributo e re s ponsa bilidade da 
Ordem dos Médicos através dos seus 
Colégios a classificação da qualida
de desses eventos e portanto para 



que isso aconteça é necessário que o 
Colégio esteja aberto a dialogar com 
os promotores desse ensino, que são 
de facto as Sociedades Cie ntífi cas, 
os Hospitais, as Universidades e até 
os particulares . 

Elabora r os seus regulam entos, 
faz parte dos Estatutos e é obrigató
rio qu e cada Colégio tenha o se u 
Regulamento , o se u Regulame nto 
próprio que não seja extremamente 
original para não criar heterogenei
dades mas, obviamen te, um Regula
mento que se não afaste dos Estatu
tos da Ordem dos Médicos. 

Foi poi s objecti vo dessa reunião 
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 funcionamento e relacio
namento dos Colégios com o Conse
lho Nacional Executivo. 

Em relação à actividade dos Colé
gios foi verificado que apenas alguns 
Colégios tinham o seu programa de 
formação curricular aprovado e para 
publi cação, (nove Colégios para ser 
mais completo). 

Outros têm os seus programas de 
form ação em fase de conclusão ou de 
di scussão muito avançada, desses, 
seis Colégios podemos dizer que o 
andamento dos trabalhos são bons. 

Ma is problemát icos tornam-se 
alguns Colégios, nomeadamente dez, 
que ainda não entregaram qualquer 
programa de forma ção e outros que 
pelas suas alterações, pelas altera
ções de fundo , necess itam de uma 
suspensão ou de uma avali ação em 
Plenário dos Conselhos Regionais. 

Foi decidido que até l de Junho 
de 1996 todos os Colég ios ter iam 
que entrega r os seus programas de 
formação e discuti-los parcelarmente 
com o Conselho Nacional do Interna
to Médico. 

Isto, porque se pretende começar 
a publicar a partir de l de Julho de 
1996 todos os programas de forma
ção por es pec ialidade de mold e a 
que em 1997 se inicie uma nova era 
na formação pós-graduada. 

~eguidamente foi avali ada a situa
ção em relação à atribuição de ido
neidades e de capacidades formati
vas , ver ifi ca ndo-se que ce rca de 
metade dos Colégios da Espec iali
dade (dezassete) tinham já entregue 

os inquéritos específicos a aplicar a 
cada serviço . Alguns deles todavia, 
ainda estavam em fa se de acabamen
to 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 atri
buição das idoneidades e capacida
des formativas, matri z essa que será 
adaptada por cada Colégio a partir 
do documento geral elaborado pela 
Ordem dos Médicos. 

Nessa matriz terá que ser contem
plado para cada Especialid ade e 
para cada serviço os recursos huma
nos mínimos, as instalações, equipa
mentos, actos cirúrgicos ou diagnós
ti cos e · outros critérios necessários 
para a a tribui ção de idone idades. 
Além di sso devem essas ma tri zes 
es ta b e lecer ratio s e re lações d e 
número de parâmetros, fo cados aci
ma, para cada Interno. Após a reali
zação da matriz será mais fácil, com 
critérios científicos, verificar as ido
neidade dos serviços e a partir dos 
rátios estabelecidos por cada Colé
gio, atribuir as capacidades dos ser
viços para receberem os Internos. 

O documento do Conselho Nac io
nal Exec uti vo de 18 de Junho de 
1994 estipula que para a avali ação 
da idoneidade deve ser feito um in
quérito padrão aos Internos avali an
do a sua opinião sobre as condições 
d e forma ção, co mpletado por um 
inquérito semelhante para os orien
tadores de forma ção. 

A Ordem dos Médicos comprome
teu-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 . 

Em relação às propostas de Regi
mento sabemos que vários Colégios 
já entregaram as suas propostas com
pletas, nomeadamente dez, no entan
to algumas dessas propostas são de 
tal maneira compl exas e envolvem 
modifi cações tão extensas que estão 
a ser amplamente 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 verificou-se, que 
na data de 20 de Abril , já alguns 
Colégios tinham entregue a li sta dos 
se rvi ços cons id erados idóneos em 
1997, para formação. 

lO 

Dentro das actividades dos Colé
gios contar- se-ão a capacidade de 
creditar acções de formação . 

Quero dizer desde já que esta cre
ditação das actividades formati vas e 
assis tenciais são estatutárias e que 
alguns Colégios já as iniciaram. Há 
agora um a proposta do Conselho 
Nacional de Educação Médica ante
rior 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 que 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 cada um destes 
probl e mas me rece uma reunião 
alargada de uma manhã e de uma 
ta rde . Es tamos c ientes de qu e a 
Ti tulação Única foi algo de extraordi
nariamente positivo que os elementos 
da Ord e m qu e tomaram a res
ponsabilidade da gerência da Ordem 
nos últimos três anos conseguiram. 

Portanto não va mos de maneira 
nenhuma inverter a possibilidade de 
acabar com a Titulação Única, vamos 
é adequar essa Titulação Única às 
realidades actuais, vamos 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 mos pa rt e de júri s, todos nós 
somos Direc tores d e Serv iço 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 Colég ios , nes te proble ma da 
Titulaçã o Úni ca e avaliação do s 
inte rn os, têm a lgo a propor para 
melhora r o s is te ma. É necessário 
mudm mas com todos a opinmem. 

É necessário mudar tendo perce
bido que o problema no ensino não· é 
basicamente a avali aÇão, o problema 



no e ns mo é fundam entalme nte a 
informação e a formação. Penso até 
que se de momento existe algum pro
blema nesta nova via do Internato 
ele passa por um número exagerado 
de avali ações anuais , avaliações 
sec toriai s por vezes de 3 e m 3 
meses . O Inte rno ao longo des te 
Internato é mais avaliado do que nós 
podemos alguma vez ter s ido nas 
nossas épocas. 

Re pe timos o Interno nes te mo
mento não tem problemas de avalia
ção, mas sim, problemas de formação 
e é por aí qu e d eve começar a 
discussão. 

Sobre o Código de Nomenclatura e 
Valor Rela ti v o de Actos Médi cos, 
quero dizer que obviamente quando 
aqui entrei e fiz a análise de alguns 
destes casos de Nomenclatura e V alo r 
Relat ivo de Ac tos Médicos fiquei 
espantado. Há de facto Actos Médicos 
idênticos feitos por especialistas de 
Colégios diferentes que con-espondem 
a quantitativos completamente diver-

sos e às vezes são mais altos quando 
realizados por especiali stas menos 
vocacionados para essa 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 cre
dibilidades na apresentação dos 
nossos honorários. 

Tamb é m ex is te um probl e ma 
ac tualmente com necessidade de 
motivar uma larga di scussão com os 
Colégios. 

Refiro-me aos Exames Europeus 
de Titulação, habitualmente chama
dos "Boards". 

É um tema que obriga a uma 
análise profunda e a uma discussão 
extremamente alargada. Teremos de 
montar uma estratégia dinamica prová
velmente diversificada temporalmente. 

O exame dito dos "Boards" pode 
correspond~r a um início de recerti
ficação europeia e traduzir nãro um 
grau de excelência, mas de solidarie-

dade e anuê ncia com internatos 
europeus mal delineados e pessima
mente avaliados. 

Quanto às can·eiras médicas temos 
pouco a aprender com a Europa. 

Aceitamos que nos copiem e que 
façam prova disso. Mas não aceita
mos que alguns Colégios avancem 
para a Europa, sem cuidarem de na 
nossa casa proporem uma estratégia 
adequada para esse problema. 

Prometo e cumprirei agendar uma 
reunião sobre este assunto. 

A Reunião permitiu que todos os 
prese!ltes apresentassem os proble
mas dos respectivos Colégios e que 
ficássemos com a ideia substantiva 
de que se estava no bom caminho. 

Dialogar é importante, mas deci
dir 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 Mé
dicos 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. 

A 
re un_ião Geral do s 
Colégios de E s pec ia
lidades da Ordem dos 1 

Médi cos qu e hoj e se 
realiza tem como lema 

ce ntral o Exam e do s Bo a rds 
Europeus. Foi prometido na an terior 
re uni ão que esse ass unto sena 
agendado para hoje. 

De fac to sobre es te tema te nho 
ouvido as opiniões mais diversas. E 
inclusivamente até a minha opinião, 
que tinha há 8 -ou 9 meses, antes de 
se r Pres 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 
conv e rsas co m vár ios colegas. É 
óbvio que todo s ga nhamo s e m 
entender a sensibilidade, a leitura 
que cada um dos Colégios ou cada 

I Carlos Ribeiro 

um dos médicos e ncarregado da 
gestão dos colégios possa ter. 

Cada um de nós ganha bastante 
em entend e r o porqu ê de ce rtas 
posições. 

E lemos de co nfessar qu e da s 
conversas que tenho mantido encon
trei fundam entalis tas contra, como 
hoje se diz , e fundamentalistas em 
defesa dos Boards. 

Mas a maioria de facto, tem uma 
posição críti ca fundamentada, uma 
posição 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 spen
dioso referendo, os vinte e nove mil 
médicos in sc ritos na Ordem dos 
Médicos, pensamos que esta auscul
tação será suficiente. 
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Não vamos obviamente chegar ao 
fim e fazer votações, não vamos de
certo tirar ilações e conclusões defini
tivas 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 tem
pos, pela sua presença na Europa, 
têm tido a possibilidade de colher 
ensinamentos, e de dar a sua própria 
experiência à Europa. Estão aqui a 
dar nota dessa sua vivência. 

Vamos começar pela problemáti
ca dos exames europeus. 

Depois vamos discutir 0<\}roblema 
da creditação dos eventos de forma-~ 



~ ção tanto do ensino pós-graduado 
como do continuado. 

Essa creditação de eventos será 
desencadeado através dos Colégios e 
como estudo piloto. O documento de 
bas e foi propos to pelo Conselho 
Nacional do Ensino e Educação 
Médica de 1994-96. 

Não estamos todavia a dizer que 
este problema de creditação é fun
damental, mas julgamos útil no sen
tido 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 ava
liação ou a discussão em grupo é 
inimiga do progresso. 

Sempre defendemos uma medi
cina com base científica. 

Os créditos não serão, não dese
jaremos que sejam, e vamos evitar 
que possa acontecer, que se tornem 
veíc ulo de implantação d e uma 
medicina filosófica . Nós não quere
mos voltar ao iníc io do século , à 
medicina francesa de então. 

Nós temos de continuar, passo a 
passo, com a medicina alemã, com a 
medicina americana e com a medici
na portuguesa dos últimos tempos, 
pois temos dos melhores internatos 
da Europa. 

O problema da creditação dos 
eventos e os Boards europeus deve 
ser vis tos como defesa dos nossos 
internatos com percurso adequado, 
pois são alicerçados em programas 
bem elaborados realizados em ser
viços acreditados. 

Não podemos pactuar com a pre
tenção de assemelhar os nossos inter
natos aos de alguns países europeus, 
que defendem exames de escolha 
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 propó
sito de não ajoelharmos perante a 
Europa médica que cuida do telhado 
sem se preocupar com os alicerces. 

Nada ficará como dantes, certo, 
mas 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 especia
listas 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 Boards conferiram enfática 
relevância a uma prova supra-nacio
nal de avaliação que, embora com 
caracter facultativo, permite a cria
ção de especialistas de 1 a e 2a só 
dependen te desta prova e não da 
valia técnica e formação profis ional. 

Faltou como essencial a exigên
cia 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 im
portante trabalho de síntese reali
zado pela EMS e Boards que levou 
à publicação do primeiro compêndio 
europeu de especialidades. 

A experiência portugue a, 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. 

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 princí
pios, a defender por todos os repre
sentantes 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 unifor
me e adoptados pelos estados mem
bros. 

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 cum
primento 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 monoes
pecialidades, deverão agrupar-se 
rapidamente nas especialidades 
afins existentes na EMS. 



a c tL a l dade . m e dLcam e n o 

e a 
o e e 

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 medicamen
tos, os ge né ri cos devem 
apresentar padrões de qua
lidade adequados. Se este 
princípio se ve rifi car, a 
introdução dos genéricos no 
arsenal fármaco-terapêutico 
em Pmtugal não representa 
nenhum problema acresci
do para o médico. 

1.2. Contribuição para 
a redução dos custos 

Os genéricos têm s ido 
apresentados por algumas 
e ntid a d es co mo in s tru
mento de resolução do problema da 
contenção dos custos com os meuica
mentos. No entanto, devido à inexis
tência duma protecção da patente do 
produto e à consequente proliferação 
de cópias , a situação em Portugal é 
diferente de outros países onde existe 
protecção da patente. Por esta razão, 
em Portugal, os medicamentos cópias 
compe te m e m te rmos económi c os 
com os genéricos existentes no mer
cado, existindo no mercado português 
cópias de preço inferior ao dos ge
néri cos . Deste modo, não ex is te de 
momento fundam ento para que seja 

reclamado para os medicamentos ge
néricos o es ta tuto de solução para a 
redu ção dos custos com os medica
mentos. 

A actual situação irá modificar-se a 
médio prazo em virtude da adesão de 
Portugal à patente do produto, passan
do então a existir no mercado farma
cêutico apenas os medicamentos origi
nais e os genéricos . Neste contexto, tal 
como acontece nos países onde vigora 
o sistema de protecção das patentes, os 
medicamentos ge néricos passarão a 
apresen tar indubitáve is vantagens 
económicas face aos originais. 

13 

1.3. Prescl'ição 
e substituição 

A introdução de genéricos 
em Po1tugal foi realizada sob a 
pressão de um lobby interes
sado não só em produzir mas 
ta mbé m e m comercializar 
estes medicamentos (Associa
ção Nacional das Farmácias). 
Para além desta situação que 
parece violar o p1incípio da li
vre concorrência, esta Asso
ciação propôs ainda que a 
prescri ção médi ca pudesse 
ser substituida pelo medica
mento genérico. A simulta
neidade das duas propostas, 
es tabeleceu a bus ivame nte 
um a inte r-re lação entre 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 medi
camentos genél'icos d esde que se
jam identificados na marca p elo 
nome do laboratório de origem e 
apresentem padrões de qualida
de iguais aos dos ouh·os medica
mentos. Para além do mais, rei
tm·a a liberdade d e prescrição do 
médico, opondo-se firme e termi
nantemen te à substituição da 
prescl'ição médica. 



2. Política 
de Comparticipação 
dos Medicamentos 

A comparticipação dos medi ca
mentos pelo SNS não apresenta trans
parência e baseia-se quase exclusiva
mente em critérios de comparação de 
preços. 

Os critérios de comparticipação de
verão ser estabelecidos de forma a que 
seja considerada prioritariame nte a 
avaliação rigorosa do efectivo benefício 
terapêuti co dos medicamentos. A polí
tica de comparticipações deverá ainda 
incluir preocupações de índole social 
com vi s ta a proteger as populações 
mais carênciadas e os doentes com pa
tologias graves e incapacitantes. 

3. Farmácia Hospitalar 

A dispensa de medi camentos aos 
doentes ambulatórios da urgência e das 
consultas hospitalares pela farmácia 
hospitalar deve ser reconhecida pela 
comodidade e economia que pode tra
zer aos doentes e ao Estado, respectiva
mente. Todavia, a escassez de meios 
humanos e logísti cos das farmácias 
hospitalares coloca reservas ao alarga
mento da actividade ambulatória des
tes servi ços. Recomenda-se, assim, o 
reforço dos meios humanos e maletiais 
das farmácias hospitalares para o efec
tivo desempenho das suas fun ções. 

4. Formulálio por Patologias 

Um formulário normativo de pres
crição imposto pelas estrutmas da Ad
ministração não é aceitável. Igualmen
te se reprova a actividade administra
Li v a repress iva Gaseada nos c us tos 
económicos da presc ri ção e sem ter 
em conta os benefícios do tratamento. 

Em contrapartida a esta s ituação, 
entende-se desejável aumentar a in
formação e a form ação farmacológica 
e terapê uti ca dos médi cos com o 
objecti vo de melhorar a qualidade de 
prescri ção, pelo que propõem as se
guintes medidas: 

l. Incentivar uma política 
te ndente à obtenç ão dum for
mtuál"io não nonnativo, o qual 

deve ser t·calizado com a partici
pação dos médicos pt·cscl'itorcs 
c baseada na lllOl'bilidadc regio
nal ou nacional; 

2. Mtutiplicm· as confet·ências 
de consenso tt·ansdisciplinat· c de 
cat·áctet· nacional a fim de apon
tar 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 
Medicina exige uma arti culação cada 
vez mais fluída entre os serviços de 
acção médica e os se rviços farma
cêuticos. k componente clínica, sen
do uma vertente essencial na opção 
de aqui sição de novos medicamen
tos, a partic ipação das nossas Unida
des de Saúde em estudos multicêntri
cos de Investi gação Clínica, designa
damente Ensaios Clínicos nas suas 
diversas fases e, ainda, a necessidade 
de apoio téc nico às Comissões de 
Ética institucionais, fazem recomen
dar a abertura de quadros hospitala
res a espec iali stas de F ARMACOLO
GIA CLÍNICA. 

6. Medicamentos 
de Venda Livre 

Reconhece-se que a automedica
ção é uma realidade que tenderá a 
aumentar em função do aumento dos 
conhecimentos e da vontade das po
pulações em intervir nos cuidados 
individuais de saúde. 

A filosofia subjacente ao medica
mento de ve nda livre é a de que a 
sua aqui sição possa ler lugar sem o 
conselho direc to do médi co ou do 
farmacêuti co. Daí que a public idade 
destes medicamentos junto do públi
co reconheça a capacidade de auto
d iagnósti co e de aulomedicação. Es
tas considerações jus tifi cam que os 
critérios de autorização no mercado 
dos medicamentos de venda livre de
va m ler sempre presente á .segurança 

dos medicamentos. 
O Despacho W 95/94 de 21 de De

zembro triplicou o número de medica
mentos de venda livre (medicamentos de 
receita médica não obrigatória) e inclui 
fármacos obsoletos que já não deviam es
tar no mercado e fánnacos de segmança 
ques tionável para serem dispensados 
sem receita médica. Fazem ainda prute 
desta li sta soluções injectáveis, o que 
conl.J.·ru·ia frontaLnenle o disposto na alí
nea d), do ponto 2, do rutigo 3° do O. Lei 
n°. 209/94. As indicações terapêuticas 
de muitos dos medicamentos sem re
ceita médica que fazem prute desta lis
ta são totalmente desajustadas do esta
tuto de dispensa e incluem doenças de 
diagnóstico só acessível a médicos. Esta 
situação em Portugal contrasta com o 
cuidado e rigor elas autoridades sani tá-
rias de oul:J.'os países na inclusão de me- e 
clicamentos de venda livre. 

Para uma políti ca concertada na 
área dos medicamentos de venda li
vre a Ordem dos Médicos considera 
que deverão ser adoptadas as seguin
tes medidas: 

l. Revogação imediata do 
despacho N~ 55/94· por colocat· 
em l'isco a Saúde Pública. 

2. Reclassificação dos medi
camentos 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•eclassifica
ção devet·á set· necessariamente 
t·ealizada pot· médicos. 

3 . Entrada em funcionamento 
do Conselho Nacional de Publi
cidade de Medicamentos , o qual 
deverá tet· wna actuação rápida 
e firm.c, clim.inando a publicida
de enganosa ou incotTecta. 

4. Tendo em considet·ação a 
t·e alização dos pressupostos acin1a 
referidos que garantem a maiot· 
segurança na utilização dos medi
camentos de venda livre, àqueles 
a que for autol'izada a publicida
de/promoção jmtto dos consumi
dot·es deverá set· permitida a sua 
venda f01·a da fannácia, dada a 
maiot· econonúa que pode t·estÜ
tar da ahm·tw·a do m e t•cado con
COt'J'encial. 

y 



o p ntão . m e d ca m e nto 

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 ide rações têm sido 
tecidas e algumas bem a 

despropósito. 
Afinal, o que é um Genérico? 
Genérico (ou Denominação Co

mum Internacional - DCI) é mera
mente um produto cuja patente tenha 
caducado. 

De notar que o esclarecimento no 
que concerne à similitude da termi
nologia "Genérico" e "Denominação 
Comum Internacional" obviaria ao 
agravamento da confusão instalada 
na opinião pública pela adopção des
ta ultima nos Hospitais e da primeira 
no mercado. 

Este esclarecimento evita que se 
diga que nos Hospitais existem pro
dutos pela Denominação Comum 
Internacional e no mercado livre 
existem os genéricos. Trata-se de 
uma redundância pois, Denominação 
Comum Internacional ou genérico é 
exactamente a mesma coisa. 

O custo dos medicamentos é um 
dos factores mais determinantes do 
agravamento progressivo do peso das 
despesas com a saúde nos orçamen
tos nacionais. 

Daí que a prossecução de políti
cas de contenção dos mesmos tenha 
determinado por parte dos governos 
o lançamento de medidas encoraja
doras da prescrição de Genéricos. 

Tal facto contudo, não tem sido 
aceite pacificamente pelos interesses 
institucionalizados. E isto porque a 
indústria farmacêutica multinacional 
vê com . apreensão as consequências 

de tal medida, ameaças potenciais à 
sua perdoe-se-me o plebeísmo, "a 
galinha dos ovos de ouro". 

Não obstante as estatís ti cas são 
convincentes: 

- Estados Unidos 72% do recei-
tuário são Genéricos; 

- Inglaterra 56%; 
-Dinamarca 53%; 
-Alemanha 51%. 
Obviamente as percentagens in

dicadas 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 genéri cos que há 
mais investi gação e se lançam pro
dutos inovadores. 
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É tão convincente a evolução re
gistada pela penetração dos Genéri
cos no mercado que aos interesses 
instalados na indústria não mais está 
a restar que a intervenção concorren
cial no segmento. 

É assim que a esmagadora maio
ria das multinacionais integraram ou 
estão a integrar no seu universo em
presarial filiai s especializadas 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 Ciba
Geiggy 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 empre
sas também já submeteram centenas 
de dossiers de registo em Portugal. 

Obviamente que Portugal não po
derá, nem, se calhar, deverá consti
tuir excepção a esta corrente interna
cional. 

Os Genéricos acabarão por entrar 
no nosso país, com presença quanti
tativa relevante no mercado de pro
dutos farmacêuticos. 

É neste quadro que a concorrên
cia e a própria classe médica ques
tionam res idualmente os Genéricos 
ao nível da Qualidade. 

Qualidade é o unico ponto que a 
concorrência e o próprio médi co 



põem em causa. Porquê? Como não 
há outros pontos onde podem atacar, 
será es te o único qH es ti onado. Tal 
ques tão cons titui contudo um falso 
problema já que préviamente ao lan
ça me nto no mercado de qu alquer 
Genérico lhe são ex igidos tes tes de 
bioequi valencia e biodisponibilidade 
cujos resultados terão que ser perfei
tamente sobreponiveis aos produtos 
de referência. 

Portanto a qualidade não poderá 
ser inferior à dos produtos de refe
rência. Nes tas circu nstâncias quan
do se levantam questões sobre a qua
lidade dos "Nifedipina que quiser" 
enquanto que no segundo caso o far
macêuti co não di spõe dessa margem 
de manobra sabendo-se que a substi
tui ção automática do receituário para 
além de inadmissível é ilegal. 

A substituição automática do recei
tuário só existe num País da Comuni
dade, a Holanda. Tal substituição con
tudo é feita mediante consentimento 
prévio e apriorístico de médico e uten
te mediante a amputação da palavra 
"não" na expressão pré-impressa na 
receita "não pode substituir". Se cor
tar 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 
devidamente ponderado aquando da 
definição das margens de comerciali
zação dos produtos Ge néri cos . Em 
Portugal tal não aco nteceu já qu e 
sabendo-se que o preço dos Genéri
cos terá de ser, pelo menos, 20% in
ferior ao do produto de referência a 
margem reservada à farmácia mante
ve-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 genéri cos no mercado 
português: não é permitindo a substi
tuição livre do receituário e ni velando 
as margens de comercialização que as 
autoridades criam as condições para o 
dese nvolvi menta do segme nto de 
mercado dos Genéri cos, que mais do 
que espaço de circulação de produtos 
é o cenário enquadrador duma medi
da de alcance político. 

Mais, a comparticipação da Segu
rança Social dos produtos de marca ele
veria ser limitada aos produtos que ul
trapassassem, no máximo 40 ou 50% 

do preço dos Genéricos visando-se com 
isto não meramente objectivos de natu
reza orçamental mas muito principal
mente o quase "clumping" de preços, 
típi co de illiais especializadas em Ge
néricos de algumas elas multinaciona is. 

Por último regista-se por vezes a 
atribuição do epíteto "velhos" soa 
produtos Genéricos. 

É um facto que os mesmos têm no 
mínimo 20 anos de mercado. Regi s
te-se contudo e m Portugal no ra n
king dos 100 primeiros produtos far
macêuti cos mai s ve ndid os 64 são 
"velhos" ! Mais: nes tes estão incluí
das duas vacinas. 

A poupança es timada do Estado 
Português com o normal desenvolvi
men to do mercado de Genéricos esti 
ma-se entre 50 a 70 milhões de con
tos/ano. Espera-se que a exorbitân
cia de tal cifra con tribua para o de
sencadear de medidas que permitam 
que tal venhá a acontecer. 

E m suma a solu ção do medi ca
men to Genérico passa por um remé
dio político. 

Não restam dúvidas que o Ge néri
co 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 ipação baseada e m 
produtos de referênc ia. 

As comparti cipações se ri a m ba
seadas nos preços dos produtos ge
néri cos e se estes não ex is tirem as 
mesmas seri am baseadas no preço do 
produto similar mais barato (chama
dos genéricos de marca). 

Evi tar-se-ia, como já sucede, que 
os laboratórios com os seus produtos 
a elevados preços lancem similares, 
que não promovem, a preços ridi cu
la me nte baixos para " plafonar" a 
concorrência. 

2) De qualquer modo todo o pro
duto que fosse mais caro 50% que o 
similar ou genérico mais bara to dei
xa ri a de ser comparti c ipado. Com is
to terminar-se-ia com os " tec tos" pa
ra a concorrência e obriga ria a que 
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 sua classe e não 
mais baratos que "o mais barato" co
mo até aqu i acontece. 

4) O aumento an ual de preços dos 
medicamentos deveriam ser escalo
nados; ex.: 

até 3.000$ - 6% 
de 3.000$ a 6.000$ - 3% 
6.000$ ou mais- 1,5% 
o aumento médio dos valores é de 

cerca de 2,5% no total 
Evitar-se-ia ass im, que o "fosso" 

seja ainda maior entre os preços dos 
produtos "caros" e elos "baratos" . 

5) Incrementar a margem de lucro 
das farmác ias, nos produtos genéri
cos, de 20% para 30%, pois como o 
farmacêuti co diz 20% sobre 100 não 
é o mesmmo que 20% s/80. Com o 
aumento da margem de lucro ficariam 
as farmácias mais interessadas em co
mercial izar os produtos genéricos: 
20% s/ X lO /4200; 30% s/S+240. 

Como iria haver uma economia de 
largos milhões de contos com a com
participação baseada nos produtos 
de preço mais baixo, e o limite de 
50% sobre o mais barato, daria bem 
para aumentar 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 identifica
do com o nome do fabricante (labora
tório). Caso o médico não mencione o 
nome do laboratório, deixa ao li vre ar
bítrio do farmacêuti co de dar o genéri
co que qui ser. Se for identificado com 
o nome do laboratório o farmacêutico 
é obrigado a dar o genérico que o mé
d ico prescreveu. Isto não é nada de 
novo e já :s ucede há anos, como nos 
casos do Cá lcio Sandoz ou da Insuli
na-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 lares só deviam 
atender receitas com o nome genérico 
(Denominação Comum Internacional) 
pedindo para isso que o médico altere 
a rece ita sempre que venha com um 
nome comercial. Criar-se-ia ass im, o 
hábito do médico prescreve r sempre 
pelo seu nome genérico. 



op n~ a o . 

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 dos m edic amentos de venda livre à custa de medicamentos 

de prescrição médica. Esta re classificação dos medicamentos têm implicações 

na prática clínica e na Saúde pública. 

A 
o in vés dos medica
mentos de rece ita 
médica, que cada vez 
mais são anali sados e 
estudados com critérios 

mais rigorosos, os medicamentos de 
venda livre muito raramente foram 
objecto de prévios ensaios clínicos 
formais perspectivados no sentido da 
sua utilização. Este facto levou a que 
alguns con sid erassem d uvidosa a 
eficácia dos IJ!edicamentos de venda 
livre1. Todavia a mudança do estatuto 
dos medi came ntos de presc ri ção 
médica para medicamento não sujeito 
a receita médica tem levado a uma 
reformulação deste conceito quer na 
perspectiva da eficácia quer da segu
rança. A reflexão e a acção das autori
dades sanitárias e dos profissionais de 
saúde de di versos países envolvidos 
neste processo têm tido como preocu
pação dominante a manutenção duma 
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 
que poderão ser di s pensados sem 
receita médica. As diferenças de cultu
ra médica das populações, dos cuidados 
de saúde e dos sistemas de compar
ticipação conb·ibuem para as divergên
cias encontradas nos diversos países. 

É, no entanto, consensual, que o 
medicame nto de venda li vre deve 
apresentar um conjunto de condições 
no âmbito da segurança e da efi cácia 
qu e são diferentes das do medi
camento que só pode ser adquirido 
mediante receita médica (Quadro 1). 
A informação prévia sobre a seguran
ça destes medicamentos é de impor
tância primordial e deve conter para 

QUADRO I 

Requisitos a considerar 
para os Medicamentos 

de Venda Livre 

SWJitMÇA 

-~ ----·--•-ou .....--.. -

além de dados epidemiológicos , o 
perfil dos efeitos secundários de acor-. 
do com a dose e a forma farmacêutica 
que se pretende comercializar. A aná
lise a efectuar deve ter em considera
ção 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 segurança deve haver espec ial 
preocupação no estabelecimento da 
dose de substância activa por unidade 
terapêutica e por embalagem, a qual 
deverá ser reduzida a fim de desen
corajar o uso crónico e inapropriado. 

Por sua vez, as indicações terapêu
ticas devem ser adequadas à auto
medicação, pelo que estas devem ser 
bem definidas, de fácil identificação 
pelos doentes e não confundíveis com 
doenças pote ncialmente graves . A 
informação ao doente sobre a utiliza
ção do medi camento é out ro d os 
pontos essenciais. No caso dos medi
camentos de venda livre, esta infor
mação adquire a maior importância 
pela frequente ausência da participa
ção do profissional de saúde no seu 
aconselhamento. O Folheto Informa
tivo que acompanha o medicamento 
pode e deve ser um poderoso auxiliar 
de informação ao doente. Assim, deve 
conte r informação tão co mple ta 
quanto possível sobre a administra
ção, a duração do tratamento e as pre
cauções a ter durante a utilização do 
medi camento , referindo qu and o 
devem ser procurados os c uidados 
médicos . Não nos parece que es ta 
infmmaçao deva ser muito extensa ou 



exaustiva devido ao risco de desmo
tivar a leitura, mas apresentar uma 
linguagem acessível, eventualmente 
ilustrada. As difi culdades em comu
nicar esta infmmação são conhecidas 
de todos os que alguma vez aborda
ram esta problemática. A inclusão de 
profissionais de comunicação, enqua
drados pelos profissionais de saúde, 
em comissões que avaliem os textos· 
dos Folhetos Informativos parece-nos 
que poderia contribuir para a melho
ria da infmmação. Outro aspecto deve 
ainda ser realçado: é necessário ter 
em consideração as minorias étnicas 
e redi 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 medi

camentos de venda livre rondou as cin
co centenas e meia. A prutir do final de 
1994 os medicamentos de venda livre 
quase triplicru·am (QuadTo II). 

Este súbito aumento deve-se à 
publicação do Despacho n° 55/94 de 
21 de Deze mbro, o qual vem da r 
cumprimento ao artigo ll o do Decre
to-Lei n°209/94 de 6 de Agosto. Este 
DL 209/94 altera o regime de clas-si
ficação 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 República 
anualmente. No considerando deste 
Despacho, publi cado há um ano e 
cinco meses, reconhece-se a possibili
dade de poderem verificar-se eventuais 
inexactidões, em termos que jus 
tifiquem, se necessdrio, as devidas 
correcções. 

Da análise do anexo II intitulado 
medicamentos sem rece ita médi ca 
deste Despacho verifica-se (Quadro 
III) que fazem parte medicamentos 
que contêm substâncias obsoletas que 
já não deviam es tar no mercado e 
substâncias de segurança questioná
vel para poderem serem dispensadas 
sem prescrição médica. Fazem ainda 
parte des ta li s ta várias soluções 
inj ec táve is, o que contraria fron
talmente o disposto na alínea d), do 
ponto 2, do artigo 3° do DL 209/94, e 
o cimento ósseo com ou se m 
gentamicina utilizado durante inter
venções 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 leva
ram à publicação des te Despacho? 
Não nos parece provável a existência 
de motivos económicos com o objec
tivo de reduzir os gastos com a com
participação de medicamentos, uma 
vez que é referido no Despacho que 
as li s tas publicadas não alteram o 
regime de comparticipação de qual
quer 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 compartici
pdveis, salvo em casos excepcionais, 
devidamente justificados por razões 
de saúde pública. Publicar o Despa
cho para cumprir o Decreto-lei pare
ce-me uma razão legislativa de aplau
dir: a lei é pru·a cumprir. Só estranha
mos que passado quase um ano e 
meio após a publicação deste Despa
cho multiplicativo de medicamentos 
de venda livre que põe em risco a 
Saúd e Pública, o zelo legisla ti v o 
tenha sido esquecido, quando a mes
ma lei detetmina a obrigatoriedade de 
publicação anual das listas de medi
camentos. Outra justifi cação talvez 
mais adequada (atendendo ao período 
em qve se vivia) para a publicação 



deste Despacho poderá ter sido a von
tade de sermos o primeiro ou dos pri
meiros países na União Europeia a 
cumprir a Direc tiva. No entanto, a 
Directiva tem vindo a ser implementa
da com critérios interpretativos muito 
diferentes noutros países. Assim, 
todos os estados membros classifica
ram os medicamentos de dispensa ao 
público em sujeitos a receita médica e 
não sujeitos a receita médica, confor
me determina a direc tiva europeia. 
Mas diferentes opções foram tomadas 
quanto aos medicamentos não sujeitos 
a receita médica: alguns países (por 
exemplo , Reino Un ido, Irlanda , ou 
Suécia) subdi vidiram-nos em venda 
exclusiva em farmácia sob conh·olo do 
farmacêuti co e com interdi ção de 
publicidade e em venda fora da farmá
cia, ouh·os optaram pela sua reclassifi
cação tendo convertido cerca de 80% 
e m prescrição médi ca (Holanda). 
Todas as d ec isões d es tes países 
tiveram em consideração o cumpri
mento da direc ti va europeia adap
tando-a à sua situação particular de 
modo a preservar a saúde pública, e 
foram mientadas por comissões cons
tituídas por técnicos com experiência 
na área do medicamento. Em Portugal 
a metodologia e os critérios adoptados 
foram difere ntes e obscuros e os 
resultados atingidos não se adequam à 
defesa da saúde pública. 

Alteração da classificação do 
medicamento de prescrição 
médica para venda livre 

• 
Deixemos por agora as razões que 

levaram à multiplicação dos medica
mentos de venda livre em Portugal e 
analisemos os factores que têm condu
zido a alteração do estatuto de dispen
sa dos medicamentos de receita médi
ca obrigatória para medicamentos de 
venda livre em outros países . O pri
meiro país na UE a inh·oduzir altera
ções na classificação dos medicamen
tos foi a Dinamarca2. Com o objectivo 
de poupar mais de 20 milhões de con
tos por ano, o governo dinamarquês 
retirou em Março de 1989 a obrigato
riedade de receita médi ca a 8 1 
medicamentos, os quai s deixaram de 
ser comparticipados. O impacto desta 
medida na população motivou pesadas 
críticas ao gove rno dinamarquês, e 
levou a ajustamentos posteri ores da 

sua decisão, pelo que a redução dos 
custos com os medicamentos foi muito 
menor que a esperada . Ass im , a 
atitude inicial de excluir do reembolso 
os anti-ulcerosos, como os antagonis
tas dos receptores H2 e o omeprazol, 
retirando a comparticipação de 50%, 
conduziu à dupli cação dos preços 
para os doentes, o que impossibilitou 
o acesso dos doentes a estes medica
mentos. Os consequentes protes tos 
levaram a que estes antiulcerosos fos
sem de novo reembolsados desde que 
prescritos a um pensionista ou a um 
doente crónico. Como saldo des 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 

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 con
sideração os critérios médicos está su
jeita ao fracasso. 

No entanto, a experiência noutras 
classes terapêuticas com os medica
mentos de venda livre (por exemplo, 
os analgés icos, os antihi s taminicos 
ou os antitúss icos), tem obtido resul
tados económicos bem mais favorá
veis na contenção das despesas do 
Estado com a saúde (Quadro IV). A 
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ausência de comparticipação dos 
medicamentos de venda li vre coloca 
o Estado, entidade co-pagadora , 
como uma das partes mais interessa
das ·no crescente aumento do número 
de medicamentos de venda livre. 

Para além dos co-pagadores existem 
outros .. protagonistas interessados na 
passagem dos medicamentos de pres
crição médica a venda livre. Assim, os 
produtores e os ret~stas dos medica
mentos têm in teresses económicos 
si né rgicos que co nvergem para a 
expansão do mercado dos medicamen
tos de venda li vre . Es ta aliança da 
indúshia farmacêutica com os farma
cêuticos 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 
poss ív e l co nc iliar: qu e r te r a 
poss ibilidade de intervir de modo 
a utónomo na medicação dos se us 
sintomas, e quer que o Estado conti
nue a pagar a conta da farmácia. 

Em opos ição a es te grupo de 
entidades impulsionadoras da passa
gem a venda livre dos medicamentos 
de prescrição médica es tão parti
cularmente os médicos e alguns far
macêuti cos que têm reservas sobre a 
competência dos doentes no autodia
gnóstico e na selecção dos medica
mentos a admini s trar. Es ta atitude 
dos profiss ionais de saúde fundamen
ta-se em grande parte na necessidade 
de haver algum di s tanciamento ou 
uma reduzida emocionalidad e no 
julgamen to das s ituações clínicas. 
Por exemplo, o mal estar que envolve 
uma síndrome gripal leva frequen
temente à auto-admini stração intem
pestiva e desnecessária de antibióti
cos s i s té mi cos na es p era n ça d e 
reduzir a sintomatologia. No grupo de 
opos itores situam-se ainda alguns 
profissionais de saúde que têm um 
posicionamento paternalista perante 
o doente e que se sentem ameaçados 
na sua área de influência por o doen
te poder dispôr de uma capacidade 
de intervenção semelhante à sua na 
aquisição de medicamentos. 



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 necessá
rio revogru· este Despacho imediata
mente (Quadro V). 

Após a revogação do Despacho é 
necessário avaliar os medicamentos 
qu e pod e rã o s er class ificados de 
venda livre de acordo com os crité
rios de rigor que já referimos. É ne
cessário ter em atenção nesta reclas
sifi cação que a filo sofia subjacente 
ao medicamento de venda livre é a 
de um medi camento que pode ser 
ve ndido se m acon selhamento do 
médico ou do farmacêutico. 

Após es tes pressupostos analise
mos a vertente dum mercado "normal" 
de medicamentos de venda livre. Duas 
caracterís ti cas fundam e ntai s estão 
subjacentes a estes medicamentos que 
os distinguem dos medicamentos de 
receita médica. Uma das caracterís
ticas é redundante: estes medicamen
tos não estão suj eitos ao controlo do 
médico prescritor. A outra refere-se à 
publicidade junto do público, a qual 
juntame nte c om a promoção aos 
farmacêuticos de oficina e aos outros 
técnicos da farmácia é determinante 
pru·a o sucesso comercial destes medi
camentos. Enquanto a formação pro
fi ssional e a capacidade críti ca dos 
fa rmacê u Licos exi ge da parte da 
indústria farmacêutica um comporta
mento adequado na promoção destes 
medicamentos, a atitude desta indús
tria perante o público é bem diferente. 
Apesru· da lei referir que os medica
me ntos não pod e m se r publicita
dos/promo vidos c omo um be m de 
consumo, são-no de facto. Escreve-se, 
ouve-se ou exibe-se padrões estereoti
pados de comportamento social que 
na d a tê m a ver com situações de 
doença. Insinua-se que a irritação ou 
a intolerância resultam da falta do 
medi ca me nto X. Us a -se a piada 
política não para bloquear, mas pru·a 
promover as ventas , digo, as vendas 
dum vasocons tri c tor nasal. Enfim, 
aguardemos que o Conselho Nacional 

de Publicidade de Medicamentos , 
cujo regulamento foi recentemente 
publicado, seja nomeado pru·a que em 
breve as nossas lamentações deixem 
de ter razão de ser. 

O controlo da publi c idad e dos 
medicame ntos parec e-nos, ass im , 
necessário para evitar as aberrações 
que poderão resultar do uso abusivo 
e não fundamentado dos medicamen
tos, mas não é suficiente para a sua 
correcta utilização. Tal como acon
tece com as situações de doença ou 
com os medicamentos de prescrição 
médica obrigatória, também com os 
medicam e ntos de ve nda livre há 
necessidade dos médicos, em cola
bonição com os farmacêuticos da 
farmácia, aconselharem ou educarem 
os seus doentes. Este aconselhamen
to é necessário para corrigir concei
tos e comportamentos a fim de tomar 

QUADRO V 

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

a Saúde Pública 

OS MIDICAMIIdOS DE VINDA LIVIII 
(~quonlo-llljeiiDs 

aacD~tMIIcoou~ 

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

Que riscos têm os 
medicamentos de venda 
livre de serem vendidos 
fora da farmácia? 
A filosofia subjace nte à a c tual 

l eg is lação dos medi c am e ntos d e 
ve nda livre é que es tes pode m ser 
adquiridos sem o conselho directo do 
médico ou farmacêutico . Daí que a 
publicidade ou a promoç ão do s 
me dicam e nto s junto do públi c o 
tenha como principal fundam ento o 
reconhecime nto da capacidade de 
autodiagnóstico e de automedicação. 

A nossa experiência pessoal e de 
outros na compra de medicamentos de 
venda livre na farmácia em Portugal 
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ou no supermercado noutros países 
distingue-se apenas por no estrangeiro 
podermos optar pelo medicamento 
mais bru·ato com a mesma substância 
ac tiva. Mas o público sem formação 
farmacológica ou terapêutica não 
compra pela substância activa, com
pra pela mru·ca. Por isso, muitas pes
soas quando vão à fru·mácia querem o 
qu e l eram, ouviram ou viram na 
publicidade, e muito frequentemente 
rejeitam as alternativas que lhe ofere
cem. Por outro lado, também é verda
de que outras pessoas confiam no seu 
farmacêutico ou no auxiliar deste, e 
desconfiam da publicidade, e querem 
ouvir o seu conselho antes de compra
rem. Há assim lugru· pru·a os medica
mentos de venda livre poderem serem 
adquiridos na frumácia ou fora dela. 

Em Portugal, quando a reclassifi
cação adequada dos medicamentos 
quanto ao modo de aquisição tiver 
lugar a venda dos medicamentos de 
venda livre, poderá também realizar
-se fora das farmácias sem compro
meter a saúde pública e com a even
tual vantagem económica resultante 
da abertura ao mercado concorrencial. 

Conclusões 
Em conclusão , os médicos e os 

farmacêuticos terão que considerar a 
automedicação como uma realidade 
que tenderá a crescer em função do 
aum ento dos conhecimentos, e da 
consequente vontade, das populações 
em intervir nos cuidados individuais 
de saúde. A passagem de alguns me
dicamentos de prescrição médica 
obrigatória para venda livre não deve 
pois ser considerada como um atenta
do à área de influência ou de decisão 
dos profissionais de saúde. A nova 
situação deverá ser encru·ada e gerirla 
como o resultado de um natural de
senvolvimento e amadurecimento da 
sociedade portuguesa a par e passo 
com os nossos pmceiros europeus. Os 
profiss ionais de saúde, particular
mente aqueles que mais conhecem os 
medicamentos, os médicos e os fmma
cêuticos , devem continuar a manter 
uma colaboração estreita de modo a 
contribuírem pru·a o aumento da con
~ i s tência da educação sanitária das 
populações na área do medicamento. 

I JAMA 1993; 269: 2258-63 
2 Scrip Magazine 1992 March: 20-2 
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op n~ao . 

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 quan
do fal amos de medi ca
mentos : - a definição 

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 con
cretamente é de "especialidades far
macêuticas": ( .. . ) 

Quanto aos "medicamentos não 
sujeitos a receita médica", e ainda 
segundo a legislação, definem-se pe
la negativa, ou seja, não devem pre
encher qualquer das condições se
guintes: 

( ... ) 

Para os consumidores, estes me
dicamentos são aqueles a que se re
corre para remediar os pequenos in
cómodos ou di s túrbios de saúde, 
considerados sem gravidade, ou para 
procurar resolver a situação arttes de 
se recorrer à consulta médica. 

Consultando a lista destas espe
cialidades, encontramos analgésicos 
e antipiréticos, bálsamos analgési
cos, pomadas antiprurido, xaropes 
para a tosse, anti-ácidos, suplemen
tos, vitaminas. 

O que querem os consumidores 
deste tipo de medicamentos? 

Em primeiro lugar, querem com 
certeza que sejam seguros, de boa qua
lidade. Em segundo lugar, que sejam 
de preço acessível e de fácil aquisição. 

De preço acessível porque o Ser-
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viço Nacional de Saúde não 
participa na sua aquisição. Fáceis 
de adquirir, porque se des tinam, 
co mo di sse mos, a resolver se m 
demora uina situação desagradável: 
dql· de cab eça, dor mu sc ular , 
constipação, má digestão. 

Actualmente, os medicamentos, 
sejam quais forem , apenas podem 
ser dispensados ao público através 
das farmácias ou postos de medica
mentos, ou das Farmácias hospitala
reS' dos estabelecimentos de saúde 
públicos ou privados. 

Um dos problemas que os consu
midores desejam ver resolvidos é o 
da falta de coerência na classificação 
dos medicamentos, quanto à exigên
cia da receita médica. 

Parece que não deveria haver dú-



vielas, visto que, teoricamente, as di
ferenças entre um e outro tipo se ba
seiam em critérios bem definidos. 

Verifica-se, no entanto, qu e: 
existem diferenças ele classifi
cação entre medicamentos com 
idêntica composição; 
ex istem grupos el e medicamen
tos em que essa class ifi cação 
abrange um ou outro, ele forma 
aparentemente arbitrária; 
ex istem medicamentos que não 
preenchem as condições que a 
lei prevê, e que, no entanto, estão 
sujeitos à exigência de receita; 

E ex istem ainda os produtos que 
não são cons iderados medicamentos, 
e são vendidos nas farmácias e fora 
delas, e sem controlo das autoridades 
de saúd e. 

A jus tificação para esta situação 
es tá, de facto, na ausência de com
parti cipação do S.N.S. para os medi
camentos não sujeitos a receita mé
di ca . 

É claro que essa comparti cipação 
é uma va ntagem para os consumido
res . Mas essa é uma class ifi cação 
limitada, e que permite a existência 
destas situações aberrantes. 

Assim, a DECO defende um siste
ma de class ificação difere nte, qu e 
permi la maior transparência, sepa
rando a compart icipação da exigên
c ia d e receita mé dica , e qu e vá, 
s imultân eamente ao e nc ontro dos 
leg ítimos interesses dos cons umi
dores . 

P a ra ta l , gos taríamos d e vos 
apresentar uma proposta que, para os 
me d ica me nto s nã o SUJ e !los a 
p resc ri ção mé di ca obrigató ri a, 
estabeleceri a uma distinção entre: 

medicamentos vendidos sem essa 
necess idade obrigatória de rece ita 
médi ca, mas podendo ser di spen
sados a pe nas através das farmá
cias, e de preços legalmente fi xa
dos. Es tes medicamentos, quando 
receitados, poderiam ser também 
comparti c ipados pelo S. .S .. 
me di ca me nto s d e ve nd a rea l
mente li vre, que seri am vendidos 
e m qualque r es tab e lec im e nto 
dev id ame nte lice nc iado pa ra o 
efe ito, qu e r fossem farm ác ias ou 
ou tros, e de preço li vre. 
Os produtos fa rm acêu ti c os 

homeopáticos, para estarem de aco r-

do com a sua própria filo sofia, não 
poderiam ser vendidos sem receita. 

Essa classificação facilitaria uma 
separação correc ta entre os medica
mentos que poderiam ser ou não ven
didos fora das farmácias. Permitiria 
também: 

por ordem nos produtos de para
farmácia; 
acabar duma vez por todas com as 
distinções entre 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 suj e i tos a 
AIM. 
Naturalmente, es ta classifi cação 

dos medicamentos dependeri a ape
nas da autoridade competente, isto é, 
do Infarmed, e não dos laboratórios, 
baseando-se em critérios claros de 
composiçõ,es e dos age ns, e salva
guardando as respecti vas segurança 
e eficácia. Com efeito, as au toridades 
d e saúde devem preoc upar-se e m 
defender a saúde do público, e não a 
indústria nem o comércio. 

Argumentos qu e frequ ente mente 
se apresentam contra a ve nda dos 
medicamentos fora das farmácias: 

a falta de conhecimento da parte 
de vendedores e consumidores; 
a falta de controlo dos próprios 
medicamentos. 
Reconhecemos que se trata de ar

gumentos válidos, que corres pondem 
a situações que de facto se verifi cam, 
ma s qu e não são imp ossíveis d e 
resolver. 

O controlo do s me di ca me ntos 
te ri a de continuar a ser fe ito , pelo 
Infarmed e, sem dúvida, com o maior 
ri gor. Nenhum medicamento poderia 
ser posto ou mantido à venda sem a 
respectiva AIM. Nenhum estabeleci
mento poderi a vender medi camentos 
sem es tar dev idame nte li cenciado. 
Esse li cenc ia me nto le ri a d e es tar 
ex pos to no estabelec imento, bem à 
vista do consumidor. Além di sso, os 
medi camentos nunca poderiam estar 
em situação de auloserviço, interdi
tando-se o seu acesso direc to pelos 
compradores . 

Os estabelec imentos seri am fi sca
lizados, quanto às co ndi ções d e 
a rmazenagem, ex pos ição e di spensa 
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dos produtos, quanto aos prazos 
destes, etc. 

Nada di s to é impos s ível , ou 
sequer de difícil concre tização. 

A situação actual, de venda exclu
siva de medicamentos nas farmácias, 
também não obsta a que os consumi
dores guardem os medicamentos que 
sobraram de um dado tratamento, e 
qu e os apliqu e m, b e m ou mal, 
noutros casos que possam s urgir. 
Es s a s ituação só poderia se r 
resolvida através da educação dos 
consumidores. 

A e du cação do s co ns umidores 
exige um grande 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 tam-
bém 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 farmácias, 
em contacto com um mercado e m 
consta nte evolução, e intimamente 
relacionado com a saúde do público, 
deve se r mini s trada uma formação 
continuada. 

Quanto à educaçãot dos consumi
dores, há dois meios qve considera
mos de espec ial importâ ncia: por um 
lado, a publicidade, atrÇJ.vés da qual 
a informação chega aos consumido
res, e por ou tro os folh etos informa
ti vos e rotulagem dos medicamentos. 

A publicidade destes medicamen
tos, úni ca legalmente permitida, en
contra-se regulamentada, e , se essa 
regula me ntação for d ev idam e nte 
observada e fi scalizada, poder-se-á 
obviar a muitos proble mas qu e a 
ve nda fora da s farmácias pode 
levanta r. 

Por exemplo, a ve nda promocio
nal, 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 publi
c idade é o me io de tornar conhecida 
a sua ex is tê nc ia . E a própria natu
reza da public idade é se r atractiva. 

enhum 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 medica
mentos com a exigência de não in
centivar o seu consumo? 

Esse desafio perte nce ao 
Conselho Nacional de Publicidade 
de Medicamentos . A existência 
desse Conselho está previs ta desde 
Março de 1994, e regulamentado 
desde Abril do corrente ano, sem 

que nun ca tenha entrado em 
funcionamento. Estão previstos, 
entre os seus membros, 3 
representantes dos consumidores, o 
que consideramos positivo. 
Pertence --lhe , naturalmente, 
pronunciar-se quanto à publicidade 
dos medicamentos sem receita, a que 
nos estamos referindo, porque só 
essa é permitida. Embora te nha 
apenas um carácter consultivo, a sua 
acção seria muito útil, e é 
imprescindível na situação qu e 
preconizamos . Falta, apenas, que 
comece a funcionar. 

Por outro lado, e para garantir a 
eficácia da sua actuação, esse Con
selho deve ter uma Comissão perma
nente de análise da publicidade que 
se vai fazendo. E não teria vantagem 
que a publicidade fosse previamente 
submetida à apreciação do Conselho, 

para se ev itarem as medidas 
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 informati
vo. 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 

informações completas. No entanto 
temos observado que os folhetos nem 
sempre existem, que podem ter 
informações dife r ente 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 u
midores, como també m é muitas 
vezes impressa 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 medicamento. 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 rece ita médica. R es ta-no s 
apenas referir mais 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 

doenças crónicas ou tratame ntos 
prolongados, que podem ser adquiri
dos sem necessidade de nova pres
crição médi ca. A impleme ntação 
des te s is tema permitiria aliviar as 
consultas duma parte dos doentes 
que apenas as frequentam a fim de 
obterem novas receitas para os medi
camentos que tomam habitualmente. 
O facto deste sistema não estar ainda 
em funcionam e nto deve-se a uma 
falta de coordenação entre os di ver
sos sectores de saúde que nele de
vem intervir. É claro que exige da 
parte das farmácias uma organização 
ade quada, mas são ev ide ntes as 
vantagens que daí resultariam. 

O outro ass unto que vos quero 
apresentar relaciona-se com os me
dicamentos genéricos. Seria orga
nizado, pelo lnfarmed e através de 
concurso público , um formulário 
anual, à se melhanç a do qu e se 
passa com a farmácia hospitalar. 
Os me dicam e ntos ge nér ico s 
incluídos nesse formulário seriam, 
durant e o ano r espec ti vo, 
comparticipados pelo S.N.S .. Este 
sis tema acabaria com a relutância 
do s mé dico s e m rec e itare m 
genéricos que não sendo compar
ti c ipados, dariam maior despesa 
aos doentes, e também com os pro
blemas dos genéri cos com ou sem 
marca. Sem prejuízos para a saúde 
do público, verifi car-se-iam vanta
gens económicas para todos. 

Esperamos ter contribuído para 
um melhor esclarec imento des tes 
assuntos e para que da í resultem 
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 neuroló
gica 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 dezenas de 
intoxicados. 
3. As mortes e intoxicações deve
ram-se ao alto teor de alumínio na 
água utilizada para a hemodiálise. 
4. Os elementos constantes dos au
tos mostram claramente que pessoas 
e entidades não médicas têm enor
mes e gravíssimas responsabilidades 
no sucedido, havendo não obstante 
indícios que revelam inequivoca
mente que uma quota-parte dessa 
res pon sabilidade cabe a alguns 
médicos do HDE. 
5. Esses médicos, arguidos no pre
sente processo disciplinar, são res
pectivamente o Dr. Luís Guilherme 
Sobreira Leal Pereira, Director Clíni
co do HDE, o Dr. João da Piedade 
Aniceto, responsável pelo Serviço de 
Nefrologia, o Dr. António Manuel 
Bailão Pinto de Sousa e a Dra. Sara 
Maria Leão Frias de Barros, especia
li s tas de nefrologia integrados 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 ter
mina na intoxicação e morte de 
doentes renais crónicos submetidos a 
hemodiálise., naquela cidade. Para o 
efeito foram considerados todos os 
e l eme ntos constantes dos autos, 
nomeadamente os depoimentos dos 
arguidos e das suas testemunhas, os 
pareceres dos auditores Prof. Jacinto 
Simões membro da Comissão Nacio
nal de Diálise e Transplante, Dr. Ci
priano Justo, representante do Colé
g io da Especialidade d e Sa úd e 
Pública e Dr. João Paulo Amorim, 
Presidente da Sociedade Portuguesa 
de Nefrologia, o relatório dos peritos
médicos 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 Antece
dentes 
Évora situa-se numa região de altas 
temperaturas e de baixa pluviosida
de, o que agravado pela seca ocorri
da nos dois últimos anos contribuiu 
para uma concentração de poluentes 
e de matéria orgânica na água das 
albufeiras ads tritas à cidade que 
excedeu a capacidade de depuração 
das estações de tratamento. Quando 
isso acontece a água toma um aspec
to barrento , combatido pelo sulfato 
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 alumí
nio (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 excedi
do 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, conhe
cido pela "Lei da Água" que deter
mina: artigo 4°, 1 -Compete à Direc
ção-Geral da Qualidade do Ambien
te ( ... ), b) R ealiz a r acções d e 
inspecção ( ... ), c) Promover e imple
mentar as acções necessárias para 
melhorar a qualidade das águas ( ... ), 
2 - Compete à Direeção-Geral dos 
Recursos Naturais ( .. . ), f) Assegurar 
o controlo da qualidade das águas 
( ... ), 3 - Compete à Direcção-Geral 
dos Cuidados de Saúde Primários e 
às administrações regionais de saúde 
( .. . ) e) Planear e assegurar a vigilân
cia sanitária da qualidade da água 
para consumo humano( ... ) 
Finalmente também não foi cumprida 
a Resol ução 86/C-184/04 do 
Conselho da Comunidade Europeia 
que determina: " Os serviços compe
tentes para a di s tribuição de água 
(neste caso a CME) informarão todos 
os serviços de diálise renal de qual
quer alteração importante introduzida 
no tratamento da água, susceptível de 
aumentar o teor de alumínio( .. . )" . 
Realmente, nada dis to aconteceu, o 
que até ce rto ponto cons titui uma 
atenuante para os médicos envolvi
dos que tinham o direi to de acreditar 
que as leis eram respeitadas. 



8. Os factos técnicos 
Nos a parelhos de he modiáli se renal 
es t á in co r po rado um s i s te ma d e 
os mose in ve rsa qu e purifi ca a água 
des tin ada à diáli se . Es te s is te ma, 
mes mo a fun c ionar perfe itame nte, 
permite a passagem ele uma pequena 
percentagem ele Al qu e não e nvolve 
r iscos em situações normais, nas já 
n ão aco nt ece ndo o mes mo se os 
nívei s el e A l na ág ua a purificar 
forem e levados . P or outro lado , a 
matéri a orgânica qu e escapa à acção 
floculante elo sulfato de alumínio, se 
e m excesso, vai entupir as me mbra
na s, pod e nd o redu zir o d éb ito el e 
água purificada para volumes inferio
res aos necessá rios ao fun cionamento 
ele uma unidade ele hemodiál ise renal 

• 
(UHR). A man e ira na is ex pedita e 
fácil ele resol ver o problema é fazer o 
by-pass d o s is te ma d e os mo se 
inversa, usando para a di áli se água 
apenas descalc ifi cada, ou seja, água 
com um teor de Al s imilar ao da rede. 
No caso de aqu ele se r elevado isso 
terá como co nsequ ê nc ia inev itável , 
g ra ve intox ic ação nos doe nt es 
subme tidos a hemodi áli se. 
9. O s factos m édicos 
Desde 1988 q ue po r indi cação do 
Dr. João da Piedade Aniceto, médico 
res ponsável pela HR elo HDE, se 
proced ia pe ri ód icame nte à determi
nação da alumine mia e m todos os 
doentes com mai s que l a no de tra ta
mento. Competi a a cada um dos três 
n efrolo g is tas da UHR dec idi r a 
pe ríod ic icl ade d as a ná li ses- poi s 
todos e ram inte iramen te res pon sá
veis pelos doe ntes a seu cargo . 
E m Maio el e 1992, na gene ralidade, 
as alumine mias foram co ns ide radas 
dentro do hab itual para o tipo d e 
do e nt es. No e ntant o, e m qu a tro 
doentes fo ra m excess iva mente a ltas 
-supe riores a 150 mcg/1. Is to foi 
inte rpre tado como co nsequ ê nc ia da 
ad mini s tração de hidróx ido d e Al 
usado para prevenção do hipe rpa ra
tiroidi s mo, como qu elan te do fósforo, 
re s ult a nte d a in s ufi c iê nc 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 
repetir 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 impor
tan t<> das alu min<>mi as: nos doe ntes 

do l-IDE o valor méd io e ra de lOS 
mcg/1 - a tingindo e m vários doentes 
200 mcgll - ao passo que no NMC -
cen tro part ic ular de hemod iá li se 
também situado em Évora, - a médi a 
-foi de 53 mcg/l. 
Mai s um a vez, o res ponsável pela 
UHR, Dr. João da Piedade An iceto, 
decide re petir as a ná li ses . 
A pa rtir de 24 de Fevereiro de 1993 
co meça m a se r admitidos no HDE 
do e ntes qu e tinh a m e m c omum: 
idade avançada, longo tempo ele he
modiáli se e um qu adro ne urológico 
complexo, seguido de coma e morte . 
A primeira hipótese di agnósti ca foi 
encefalopa ti a urémi ca; a segunda foi 
encefalopatia metabóli ca. 
Novos resultados chegados em Mar
ço de 1993, revelam mais uma vez 
subida das alumine mi as. Nos doe n
tes do HDE a médi a fo i de SOS mcg/1 
e nos doentes do NMC, onde até en
tão não tinha1.n ocorrido casos seme
lhan 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 com o q uadro 
referido, dos quai s falecem quatro . 
Nesse mes mo dia , os mé dico s 
nefrologis tas re unem-se com um dos 
técni cos elo Serviço de Ins ta lação e 
Equipam e nto s (SIE) r es pon sá ve l 
pelo tratamento da água, poi s a partir 
de 1992 a firm a Enkrott de ixa ra de 
prestar ass is tê ncia à UHR e, aparen
teme nte pela prime ira vez, são infor
mados de qu e o s is te ma de osmose 
in ve rsa co meça ra a fun c iona r ma l, 
segund o um a versão (Dr. J oão ela 
Piedade Aniceto) há um mês, segun 
do out ra versão (Dra . Sa ra Fri as de 
Barros) há 3 meses. Do mau fun c io
namento da osmoso in versa resultara 
um a queb ra no d é bito d a ág u a 
indi s pe nsável ao fun c ioname nto da 
UHR, passa nd o a fa zer-se qu ase di a
riamen te o by-pass do s is tema e o 
uso da água a pe nas desca lc ifi cada 
para a hemodiáli se. É e nt ão, pe la 
prime ira vez, admitid a a hipótese de 
intox icação por Al. 
No di a seguint e o Dr. João da Pi e
dade Anice to, reun e com a admini s
tração do hosp ital. É dec idido adqui
rir-se novas me mbranas ele osmose <" 

filtros de 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 mesmo dia. Entre outros 
exames fazem-se hemogramas - qu e 
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revelam anem ia microc íli ca, - do
soa mentos ele cálc io e de ferritina no 
san gue e ini cia -se terapê utica com 
desferoxamina em todos os doentes 
co m o qu a dro clínico ou apenas 
suspe ita de intoxicação. 
Põe-se a hipótese de transferência de 
a lg un s do e ntes pa ra um ho sp ita l 
central, depoi s abandonada. 
A 27 de Março são conhecida;; as pri
me iras análi ses do Al na água: 436 
mcg/l na rede de abastecimento, 39S 
mcgll na água pré-osmose - quando o 
max imo permitido é de 200 mcg/1- e 
5, 6 mcg/l na água pós-osmose. 
São alertados os serviços Municipali
zados, e para o HDE passa a usar-se 
outra fonte de abastecimento de água 
com níveis de Al de cerca de 40 mcg/l. 
O Dr. João ela Piedade Aniceto ela
bora rela tório s sobre os aconteci
me ntos qu e no fin al de Março são 
e nviados ao Conselho de Admini s
tração elo HDE, ao Colégio ela Espe
c ialidade el e Nefrologia e ao Direc
tor-Geral de Saúd e . Por sua vez, em 
Abril 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 
HDE muda-se de fonte de abasteci
mento de água. 
A l de Abril o Prof. Jacinto Simões 
desloca-se ao HDE, a pedido do Se
cretá rio de Estado da Saúde, na sua 
qu alidade de me mbro da Comissão 

acio nal de Di á li se e Trans plante 
onde é posto a par da s ituação sem 
qu e, porém, seja informado nem pela 
Direcção el o Hospital, nem pelo res
ponsável pe la UHR da "exis tê nc ia 
de qualque r a nomalia na metodolo
gia do tra ta mento ela água usada para 
a pre paração do diali san le". 
Desde logo manifesta estranheza por 
le r havido uma dife rença significativa 
e ntre as alumines ias dos doentes do 
HDE e as dos doentes do NMC, ape
sa r de a mbos os es tabe lec im e ntos 
serem ent ão a bas tecidos pela mesma 
água. Foi clecicliclo intensifi car a diá
li se e definido o grau de ri sco que in
di ca ria a transferê nc ia ou para o Hos
pita l do Santa Cruz ou para a Unidade 

MC do Lumiar. Mais tarde foi tam.
bém estabelecido um protocolo para a 
admini stração de des feroxamina. 
A 21 de Abril o Dr. Antóni o Manuel 
Bailão Pin to do Sousa é nomeado 
responsável pela UHR do HDE. 



Ulteriormento, elabora um plano de 
acção, so li c ita o alargamento do 
quadro médico e propõe o encerra
mento temporário da unidade, para 
mais tarde cons iderar que isso não 
se just ifi ca, propondo então uma 
reestrulliração, aquisição de equipa
mento vário o obras de conservação. 
Segundo o relatcího dos p eritos
médicos, terão morrido 18 doentes 
entre Janeiro e Abril de 1993 por into
xicação 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 ntes e m 
tratam e nto 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, pro
vável causa de morte em 5 e pouco 
provável causa de morte em 2. 
c) Esta intoxicação alumínica deveu
-se a um alto teor em Al no diali san
te, em consequência da sua elevada 
concentração na água utilizada para 
constituição do dialisante . 
d) O alto teor de Al na água para cons
tituição 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 curto
circuitado a osmose inversa, ter-se-ia 
certamente assistido a uma epidemia 
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 de 1990, a água utilizada 
para constitui ção do diali sante na 
UHR do HDE ap rese ntou , pelo 
menos em Agosto de 1990, em Maio 
de 1992 e de Jan e iro a Abril d e 
1993, elevados teores em Al. (vide 
nesse sentido o relatório dos peritos
médicos a folh as 627 dos autos). 
11. Apreciação do comporta
mento 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 fei
to pela primeira vez em 22.3.93, já 
depois de se terem declarado várias 
encefalopatias agudas e de terem fa
lecido várias pessoas, quando é certo 
que havia elementos que teriam per
mitido proceder a um diagnóstico 
bem mais precoce. 
16. Já vimos que análises feitas em 
Maio de 1992 e Janeiro de 1993 re
velavam valores anormalmente altos 
de alumínio no sangue. 
17. Acontece, todavia, que o Dr. 
João da Pi edade Aniceto adoptou 
uma posição hipercrítica em relação 
aos valores de alumínio obtidos, sus
peitando dos resultados das análises 
e mandando-as s iste mati camente 
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 discrepância 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 vastas. 
21. Com efeito, nos termos do arto 
29" do Dec re to Regulam entar 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 ente 
aproveitamento dos recursos postos à 
sua disposição, co mp e tindo-lh e 
lambe m ga rantir a organi zação e 
constante actuali zação dos processos 
clínicos e a apli cação dos programas 
de controlo da qualidade. 
22. Foi taxa tivame nte declarado 
pelo Dr. João da Piedade Aniceto 
que a verifi cação das condições de 
tratamento da água para hemodiálise 
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não pertenci a às s uas obri gações 
sendo da responsabilidade dos servi
ços técnicos do Hospital. 
23. Mas esta posição não parece 
poder ser aceite na medida em que, 
uma vez que existe uma relação da 
causa 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 - quem 
diri ge o servi ço terá de gerir, pelo 
menos, a informação periódica sobre 
as carac terí s ticas da água pó s 
-osmose (vd. neste sentido o parecer 
do Colégio da Especialidade de 
Saúde Pública a folhas 123 e tam
bém o parece r do Prof. Jacinto 
Simões a folhas 92). 
24·. Mas mesmo que assim não se • 
entendesse, jus tifi cava-se, dada a .. 
sua importância terapêutica e pro
gnóstica, 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 em 
Fevereiro de 1993 ( se não mesmo em 
Maio de 1992), sendo aliás de salien-
tar que o Dr. João da Piedade Aniceto 
tinha sido alertado várias vezes pelo 
engenheiro responsável do HDE para 
a existência de uma elevada quantida-
de de matétia orgânica em suspensão 
na água da rede pública (vd. depoi
mento 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 morta
lidade, 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 
hospital mais diferenc iado - o que 
também não fez . 
27. Resulta dos autos que o Dr. João 
da Piedade Aniceto nunca emitiu 
normas de orientação técni ca que 
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-



- 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 da Piedade Ani ce to e 
uma grande pass ividade no modo 
como reagiu durante longo tempo ao 
agravamento da situação dos hemo
diali sados intoxicados. 
30. Nega o Dr. João da Pi edade 
Aniceto que tenha havido 20 mortes 
no HDE devido à intoxicação por 
alumínio , c itando vários casos em 
que houve acidentes terminais (A VC 
e neoplasias não relacionáveis com o 
alumínio), mas acaba por reconhecer 
que ceitas causas directas de mmte 
podem ter s ido desencadead as ou 
ag ra vada s p e la intox icação por 

alumínio. 
31. Nega também o Dr. João da Pie
dade Anice to ter feito um diagnós
tico tardio, mas o facto é que ignorou 
durante demas iado tempo indícios 
seguros tai s como aluminemias ele
vadas, as encefalopati as e as primei
ras mortes. 
32. O Dr. Aniceto também recorda 
re pe tidame nte a sua primiti va in
clinação para o diagnóstico de intoxi
cação cróni ca (uso de fármacos com 
alumínio, exames laboratoriais, tipo 
de alimentação no Alentejo, que jus
tifi cariam uso d e qu e lant es do 
alumínio). 
33. Fechou , pois, o Dr. João da Pie
dade 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 pri
meiros doentes se reuniu com os co
legas tendo chegado todos à conclu
são de que o único elo comum era a 
água e a úni ca hipótese plau s ível 
uma intoxicação pela água - isto an
tes de ser informado do by-pass pelo 
e lec trici s ta de se rviço - o qu e 
aconteceu pouco depois. 
35. Assim sendo, conclui-se que a 
origem da intoxicação não era tão 
difí c il de d e tec tar como se mpre 
afirmou. 
36. De resto, havia no Serviço regis
tos do caudal de ág ua qu e nun ca 
consultou por considerar que seria 
uma indiscri ção, apesar de reconhe
cer que no NMC se faziam análises 
regulares da água pós-osmose. 
B) Drs. António Manuel Bailão 
Pinto de Sousa e Sat·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 trabalhavam no Ser
viço de Nefrologia do HDE, tendo o 
Dr. João da Piedado Aniceto repar
tido com eles os doentes hemodiali
sados (l/3 para cada um). 
38. Os dois referidos médicos goza
vam de larga autonomia técnica, ten
do o Dr. João da Pi edade Ani ceto 
c hegado ao ponto de , e m 199 1 , 
conceder a cada médico do Serviço 
liberdade para decidir sobre a perio
dicidade do doseamento de alumine
mia nos hemodialisados. 
39. Visto serem médicos especiali s
tas, com autonomia técnica e com 
doentes exclusivamente a seu cargo, 
justifica-se, a nosso ver, que também 
os Drs. António Pinto de Sousa e Sa
ra Barros sejam responsabili zados 
pelo atraso excessivo no diagnósti co 
de intoxicação pelo alumínio e pela 
incapacidade do Serviço para desco
brir a causa do problema ou , pelo 
menos, para adoptar as medidas te
rapêuticas e profilácticas adequadas . 
40. Ac resce qu e ta mbém os Drs . 
António Pinto de Sousa e Sara Bar
ros são responsáveis pela ausência 
de anotações nos processos clíni cos 
de todas ou de algumas das observa
ções realizadas aos doentes, sendo 
uma constante dos seus depoimentos 



a frequente ausência de dados sobre 
os procedimentos realizados (vd. fo
lhas 60 a 73 e 101 a 113 dos autos) . 
41. Face aos valores de alumínio 
detectados em Maio de 1992 e prin
cipalmente em Janeiro de 1993, os 
médi cos ne frolo gis ta s do HDE 
dev e riam ter tomado med idas 
preventivas em vez de aguardar mais 
de um mês para repetir as análises. 
42. Tendo em conta a incidência 
das aluminemias aci ma do valor 100 
mcg/litro, qualquer dos médicos em 
causa deveria, para além de tentar 
obter uma rápida confirmação labo
ratorial, ter mandado analisar a àgua 
e avaliar o seu modo de tratamento. 
43. A Dr." Sara Barros alega, toda
via, que não é responsável no plano 
deontológico-disciplinar porque só 
tomou conhecimento da média global 
de aluminemia em Março de 1993, 
em virtude de não ter sido convocada 
para uma reunião que teve lugar no 
HDE em 24.2 .93 e no decurso 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 
(patologis ta clínico do HDE) e a téc
nica Rita Vasques (do Departamento 
de Absorção Atómica do Laboratório 
Dr. Fernando Teixeira). 
45. E m virtude de não ter participa
do na reunião e de não lhe terem si
do transmitidas as suas conclusões, 
entre as quais a de se mandar repetir 
as análi ses, entende a Dr." Sara Bar
ros que não pode ser responsabiliza
da 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 resulta
dos de A1 sérico nos 25 doentes de 
que era responsável. 
4 7. Compreende-se a estranheza da 
arguida se por acaso não foi convo
cada para a reunião de finai s de Fe
vereiro, mas isso só por si não exclui 
a sua responsabilidade. 
48. Com efeito, é de entender que a 
Dr." Sara Barros pelo menos tinha 
obrigação de ter uma visão bastante 
exac ta do fenómeno, visto conhecer 
os resultados de A1 sérico dos 25 
doe ntes a seu ca rgo, bem como os 

seus sintomas neurológicos. 
49. Também não são de aceitar os 
argumentos dos Dr.' António Pinto 
de Sousa e Sara Barros segundo os 
quais estavam inibidos de tomar de
terminadas iniciativas em virtude de 
estarem inseridos numa cadeia hie
rárquica e submetidos a um controlo 
forte por parte de seu chefe. 
50. Em prime iro lugar, porque a 
existência de uma hierarquia não re
tira aos assistentes hospitalares, 
além do mais especialistas, a sua au
tonomia técnica e a sua responsabi
lidade civil, criminal ou disciplinar. 
51. Em segundo lugar, porque se há 
ideia que ressalta dos autos a propó
sito da actuação do Dr. João da Pie
dade Aniceto não é propriamente a 
de uma chefia forte assumida na sua 
plenitude (vide nesse sentido os arti
gos 27 e 39 do presente Relatório) . 
52. Dito isto, não negamos que a de
pendênciá hierárquica possa ter al
guma relevância enquanto causa de 
diminuição da medida da pena, sen
do 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 acusa
do de ter revelado um es tranho 
alheamento face ao que se passava 
na UHR do Hospital de que era Di
rector Clínico, e de ter ainda tentado 
e ncobrir as responsabilidad es da 
Administração do Hospi tal ou dos 
seus Serviços, não comunicando ao 
Prof. Jacinto Simões nem à Orde m 
dos Médicos toda a verdade sobre as 
circunstâncias materiais de fun cio
namento da UHR e as anomalias na 
metodologia do tratamento da água. 
54. Quanto à acusação de se manter 
comple tamente alheado do qu e se 
estava a passar no HDE, alega o Dr. 
Luis Leal Pereira que nenhum médi
co ou director de serviço lhe deu co
nhecim e nto das mortes até dia 
1.04.93, tendo apenas no dia 23.03 
93 tomado conhecimento por parte 
do Dr. João da Piedade Aniceto de 
alguns casos de encefalopatia me
tabólica. 
55. Entre 3 e 23 de Março, morre
ram num me s mo se rvi ço quatro 
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doentes vítimas de doença em todos 
semelhante e em todos, à data, de 
causa desconhecida. 
56. Se isto não é um fenómeno ba
nal em 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 entre tanto 
dado conhecimento dos factos, como 
lhe competia, este desconhecimento 
revela um indiscutível e censurável 
alheamento dos acon tec imentos do 
hospi tal que dirigia. 
58. Com efeito, se não recebia infor
mações deveria periodicamente reu
nir-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 ocor
rência 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 gnosticada e corrigida, 
fala em "eventuai s (s ic) alte rações 
ocorridas no sistema de osmose" pa-
ra depois, ao responder ao quesito 3 
sobre circ uns tâ ncias mate ri a is do 
funcionamento da UHR, afirmar que e 
"o equipamento ( ... ) se e ncontrava 
em boas condições sendo a assistên-
cia técnica efec tuada pela casa re
presentante do equipamento e pel.os 
se rviços téc ni cos do Ho s pital", 
quando já conhecia os problemas das 
membranas, o seu by-pass e sabia 
que a firma Enkrott desde 1992 não 
prestava assistência à UHR. 
Agora aqui há mais que erro, culpa 
ou negligência, há dolo no encobri
mento das responsabilidades. 
62. Com efeito, numa altura em que 
era imperioso narrar com verdade e 
na íntegra todos os factos relevantes, 
a omissão deliberada de factos fun
damentais foi um acto extremamente 
grave por ser susceptível de atrasar o 
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completo diagnóstico da situação e a 
tomada de medidas apropriadas, pa
ra além de configurar uma tentativa 
censurável de encobrimento das res
ponsabilidades 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 não se no s afiguram 
convincentes . 
64. Com efeito, por vezes o arguido 
limita-se, sem mais, a negar as acu
sações sem acrescentar quai squer 
argumentos ou justifi cações, e outras 
vezes recorre a sofismas para tentar 
esconder as suas contradições. 
65. Assim, por exemplo, o arguido 
na carta que enviou à Ordem dos 
Médicos em 20.05.93 (folhas 14 dos 
autos) omite deliberadamente qual
quer referência ao by-pass, preferin
do recorrer a um eufemismo e falar 
em "eventuais alteracões ocorridas 
no sistema de osmose inversa". 

Conclusões: 
66. Ficou provado nes te processo 
disciplinar que os quatro ru·guidos te
rão agido todos de modo censurável 
ao arrepio das regras deontológicas. 
67. Os Dr.5 João da Piedade Anice
to, António Pinto de Sousa e Sara 
Barros são responsáveis por terem 
menosprezado a gravidade da situa
ção, 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 co
mo se presta os cuidados médicos e 
se exerce a profissão. 
69. No caso especifico do Dr. João 
da Piedade Anice to haverá ai nda 
que lhe imputar a omissão de certos 
deveres de fiscalização e de orienta
ção inerentes à sua qualidade de res
ponsável pelo Serviço (vide artigos 
20 a 29 do presente relatório). 
70. Violou pois o Dr. João da Pieda
de Aniceto o art" 29 do Decreto Re
gulamentar n" 3/88 de 22.1 e também 
os artigos 4 n" 2 e 125 n" 2 do Código 
Deontológico que lhe impunham o 
dever de controlo médico hierarqui
zado no interesse dos doentes. 

71 . O Dr. Luis Leal Pereira é res
ponsável porque, para além de ter 
revelado um estranho alheamento fa
ce ao que se passava na Unidade de 
Hemodiálise do Hospital de que era 
director clínico, tentou ainda enco
brir certos factos (vide artigos 53 a 
65 do presente relatório). 
72 . Violou pois o Dr. Luis Leal Pe
reira o art" 13 n" l do Decreto Regu
lamentar n" 3/88 de 22.1. que impÕe 
ao Director Clínico o dever de coor
denar toda a assistência prestada aos 
doentes e de, em especial, dirigir a 
acção médica. 
73. Com efeito, o Dr. Luis Leal Pe
reira absteve-se de cumprir o seu de
ver 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 encobrimento dos 
factos, t; atou-se . de uma atitude con
trária à dignidade da profissão médi
ca, punível nos termos do art" 12 do 
Código Deontológico. 
75. Acresce que tal conduta viola 
também o art" 93 do Código Deonto
lógico que diz que o médico deve 
cooperar com os serviços sanitários 
para defesa da saude pública, com
petindo-lhe designadamente prestar 
informações às instâncias sanitárias 
sobre factos e circunstâncias que 
possam respeitar à saúde pública. 
76. Tendo em conta a natmeza dos 
actos e omissões praticadas pelos 
Dr.5 João da Piedade Aniceto e Luis 
Leal Pereira e tendo também em con
ta que ambos, pelas funções que de
sempenhavam, tinham particulares 
responsabilidades, propomos ao Con
selho Disc iplinar Regional do Sul 
que o Dr. João da Piedade Aniceto 
seja condenado na pena do suspen
são 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 Ordem dos 
Médicos e do art" 17 n" l alinea b) do 
Estatuto Disciplinar dos Médicos que 
corresponde ao art" 12 do anterior 
Regulamento Disciplinar, em vigor 
na altura da ocorrência dos factos. 
77 . Propomos também ao Conselho 
Disciplinar Regional do Sul que os 
médicos Dr. 5 António Pinto do Sousa 
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e Sara Barros sejam ambos condena
dos na pena do censura nos termos 
do art" 74 do Estatuto da Ordem dos 
Médícos e do art" 16 do Estatuto 
Disciplinar dos Médicos que corres
ponde aos artigos 10 e 11 do anterior 
Regulamento Disciplinar. 
78. Para concluir queriamos recor
dar que outras entidades e pessoas 
houve com tantas ou mais responsa
bilidade no s uce 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 enti
dades públicas do poder central ou 
local que tinham a responsabilidade 
de fi scalizar a água da rede pública e 
controlar o teor do alumínio. 

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. 



a c tztal d a d e ~ nt e rna c o n a l 

Os Jovens Médicos 
Portugueses na Europa 

R 
ealizou-se 
no s dias 
17 e 18 
de Maio 

em Helsínquia a As
sembleia Plenária do 
PWG, a Organização 
Europeia dos Jovens 
Médicos da Carreira 
Hospitalar. 

J esper Poulsen , 
Presidente des ta Or
ganização, referiu-se à 
Conferência sobre 
Condições de Traba
lho pam Médicos em 
Formação organizada 
pelo PWG, em De
ze mbro último , em 
Bruxelas, concluíndo 
que uma solução ba
seada no diálogo entre 
parceiros sociais não 
é reali s ta , devido à 
ausência de um parceiro organizado a 
nível europeu do lado dos empregado
res. 

Segundo o Dr. Poulsen, as opções 
para o futuro em termos de horários 
de trabalho passam por uma série de 
novas iniciativas da Comissão Euro
peia que terão início com a publi
cação durante este verão de um novo 
li vro branco, que incluirá todos os 
sectores excluídos da anterior direc
tiva e onde serão tomadas em consi
deração as conclusões da Conferência 
de Bruxelas e os pontos debatidos so
bre esta matéria entre a DC V da Co
missão Europeia, o Gabinete do Co
missário Flynn e o PWG. 

A representação Portuguesa a car-

José Miguel Boquinhas 

go dos Drs. Fátima Neves e Eduardo 
Marques apresentaram um relatório 
do Sub-Comité de Formação Pós-Gra
duada, tendo sido proposto para apre
ciação e eventual aprovação uma últi
ma versão da Declaração de Princí
pios do PWG sobre Educação Médica 
Contínua, já que este documento viria 
a sofrer alterações significativas em 
relação à anterior redacção, sobretudo 
pela impossibilidade da Delegação 
Portuguesa votar favoravelmente um 
texto que desaconselhava a imple
mentação de sis temas de avaliação 
envolvendo créditos; compreendida a 
posição da Ordem dos Médicos, o tex
to foi alt e rado d e forma a pod er 
abranger as diversas opiniões sobre 
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este assunto. 
Para além deste re

latório sobre a Educa
ção Médica Contínua, 
es tive ram a inda em 
apreciação quatro do
cumentos: A Declara
ção de Prfncipios do 
PWG sobre Educação 
Médi ca Contínua , a 
Moção de Apoio a Jo
vens Médicos de Na
ções afec tad as por 
graves conflitos de na
tureza civil e a Decla
ração sobre Charter de 
Clínica Geral/Medi
cina Familiar da OMS, 
as quais foram aprova
das por unanimidade 
e a Declaração sobre 
Formação Médi ca 
Pó s-Graduada em 
part-time que foi re

provada com os votos contra da Grécia 
e Bélgica e abstenção da França. 

Por fim foi aprovada uma proposta 
da Delegação Portuguesa subscrita 
pela Dr." Fátima Neves, para a reali
zação de um estudo piloto em Portu
gal 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 Portugue
ses, em especial no que diz respeito à 
Educação/Formação, na qual Portugal 
tem uma importante palavra a dizer, e 
às condições de trabalho onde nos 
situamos entre os países que apresen
tam a legislação mais avançada. 

) 



o p i n 

Cartã 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 ... 

Q 
uando há uns anos atrás a 
minha mulher e alguns cole
gas 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 V arade
ro, outras imagens reteve do estilo 
de vida de um povo que a surpreen
deu 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 interes
sante como estímulo. 

Entre nós vários foram já os 
colegas que propuseram inclusivé 
uma alteração no sistema remunera
tório, 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 mé
dicos, ou, indo mais longe, um dever 
que temos perante os nossos doentes. 

A qualidade dos actos médicos 
que praticamos deverá ser continua- . 

mente avaliada - as Direcções e 
Chefias de Serviço, os nossos pró
prios colegas - são os primeiros 
juizes desses actos . 

Que a qualidade dos Congressos, 
pelos temas tratados, os oradores con
vidados, possam estar sujeitos a uma 
creditação dos Colégios de Especiali
dade, 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 en
tender um sistema de créditos atri
buídos individualmente aos médicos 
que tomam parte nessas iniciativas 
pois não antevejo um objectivo claro 
e inquestionável. .. 

.. . Imagine-se então qual o meu es
panto quando num Congresso me pe
diram o cartão de créditos. Julgando 
ter entendido mal, protestei, garantin
do que já tinha pago a respectiva ins
crição, 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 ban
cária, loja de calçado ou pronto-a-ves
tir que não emita um cartão, lá fui des
cobrir o desejado cattão de Créditos. 
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Introduzido na máquina concede
ram-me lO créditos. Fiquei contente. 
Graças a um sistema similar de uma 
empresa petrolífera já tinha ganho uma 
bola de futebol,uma caixa de fenamen
tas 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 crédi
tos por cartões alheios e fui acumulan
do pontos à espera da recompensa. 

As perspectivas eram boas. O 
próximo Congresso em França seria 
porventura bastante profícuo. Apre
sentei o meu cartão à chegada - a 
presença neste Congresso valia lO 
crédits françaises . Fiz contas de 
cabeça. Ao câmbio actual arreca
daria 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 convergên
cia. A minha alma lusitana encheu
-se de orgulho - nos Créditos estáva
mos no pelotão da frente . 

Quando imaginei ter já créditos 
quanto baste, resolvi reclamar o meu 
prémio. Dirigi-me ao local referen
ciado no cartão e passei este na ra
nhura indicada. Ouvi então espanta
do o Homem da Máquina: 

"Pero tu no tienes méritos que 
lleguen". 

Olhei para ele e exclamei estu
pefacto: "Fidel ?!! " 

Sobressaltado, acordei. Apenas 
mais um sonho . Tranquilamente, 
adormeci ... 



o p n ~ ã o'. 
Acreditação 

da actividade formativa 
Um sistema racional de avaliação da formação contínua ? 

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, po
demos es tar a pensar num serviço 
prestado aos médicos por uma enti
dade 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 in
terventora do médico enquanto pro
fissional baseado num traj ecto for
mativo 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 avul
sas 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 avaliado
res. Qualquer que seja o resultado de 
tal intervenção esta será sempre um 
serviço válido, impossível de sujei tar a 
juízos de intenção e respeitadora da 
liberdade, maturidade e independên
cia de cada um de nós. As direcções 
dos Colégios de Especialidade são 
claramente as estruturas vocacionadas 
para prestru· tal tipo de serviço. V ali
dadas ciclicamente pelo voto interpa-

Pedro Nunes 

res, compostas por colegas em quem a 
Classe reconheceu a idoneidade téc
nica e ponderação pru·a as impmtantes 
funções de auditoria e avaliação da 
formação posgraduada, estão acima de 
qualquer suspeita e sempre disponí
veis pru·a se sujeitru· à apreciação que 
se traduz nos votos. Establecer um 
sistema de creditação das acções de 
formação tem, por outro lado, a inegá
vel 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 
lucrativa 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 fun
cionários, é obrigação também da Or
dem dos Médicos proteger os seus as
sociados e alettá-los para a "venda de 
gato por lebre". 

O segrmdo caso, o da recertifica
ção, 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 coleccio
nar e acumular individualmente es
tamos a promover a curto, médio ou 
longo prazo, inexoravelmente, um sis
tema de recertificação. 

Neste contexto a realização de um 
exame de acesso a um Boru·d Europeu 
para c id adãos co munitários d e
vidamente e previamente certificados 
pelas suas competentes instituições 
nacionais 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 somente a 
avaliação da formação contínua. Nada 
mais falso. Quer num caso quer no 
outro procura-se avaliru· após a obten
ção 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 recertifica
ção de uma JúviJa metúJica ::;obre a 
validade do título obtido. Neste as
pecto, e se assim é, há que ter a cora
gem de dizer qual ou quais as fmma
ções nacionais não credíveis e prever 
mecanismos que transformem o Boru·d 
numa certificação e não numa recer
tificação insultuosa pelo seu cru·actér 
genérico. O sistema de créditos, pros
pectivo quer a nível nacional quer 
internacio nal, faz nascer a neces
sidade de recertificação de uma dú
vida metódica sobre a manutenção 
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das ca pacidades ao lon go da vida 
profissional. Justificado desta fmllla os 
médi cos se ri a m ass im um a classe 
profissional a necessi tar de aud itori a 
com a característica risível se não fora 
trágica de ser a úni ca profi ssão com 
tais exigências. Levado às suas conse
quê nc 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 recerti
fi cação se trata é ter em pouco apreço 
a inteligência dos médicos pressupon
do que se iriam dedicar a coleccionar 
certificados sem qualquer fim útil. Em 
qualqu e r d os d o is casos há qu e 
discutir tanto a essência do processo 
como as suas impli cações. No qu e 
respeita ao Board a essência parece 
radi car numa questão de política in
ternac ional mesclada da tradi c ional 
falta de coragem e c ini smo com que 
muita da diplomacia é fe ita . um e 
noutro caso, para além do óbvio eles
prezo pela liberdade e di gnidade incli
vidual, 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 es
tá completo e para além de uma ne
cess id ade de valo ri zação pessoal é 
sentido como uma obri gação éti ca pa
ra com a soc iedade em que se integra. 
Tal a firm ação não é s in ón imo d e 
considerar que a vida seja uma eterna 
esco la e m qu e un s se co mportam 
como a lunos e ou tros como mestres. 
Ap render, 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 apreciação permanen
te interpares, em resumo no velhinho 
prestígio profissional. 

Nnnca será demais lembrar que a 
verdadeira avaliação lnletpares ponco 
tem a ver com tílulos on lugares de car
reira e que lodos, quando necessário, 
sabemos petfeil.amen/.e a quem pedir 
para operar a nossa. mãe .. . 

A Escola é um luga r importante 
onde enquanto crianças aprendemos 
a re lac ionarmo-nos e onde, com ev i
den tes economias de escala, adquiri
mos capac idades . É tam bém um es-

paço ele tu tela em que mesmo a mt
c ia ti va é aco mpa nhada , dirigida e 
premiada ou punida consoante a con
formidade com aquilo em que o mes
tre acredita. A partir da idade adulta 
a auton omi a prevalece sobre a di
recção. A responsabilidade, por ve
zes um farelo pesado, toma o lugar do 
diri gismo beni gno e des res ponsa bi
li za nte da família ou da Escola tu
telar. Para chegar à idade adulta 
é necessá do s air d e casa e 
deixar a Escola. Tenho consc iência 
do que a complex idade da tecnologia 
trouxe em te rmos de relac ionamento 
interpessoal e interprofi ss ional bem 
como da uniformi zação e padroni za
ção que os gestores, na sua ignorân
c ia, qu e rem impor ao exerc íc io da 
medi c ina. Nós, como médi cos, sabe
mos que a complexidade ela vida é in
finitamente maior e que tal padroni za
ção é castradora. Tudo querer medir, 
tudo querer reduzir a valores finitos e a 
paradigmas é a obsessão elo admini s
trador que nos tem desde sempre me
recido um benévolo desdém. Nós jul
gamos saber que a natureza humana é 
mais complexa e que a sa ti sfação da 
ansiedade do doente pouco tem a ver 
com o número ele bolachas di stribu ídas 
pelos programas ele " humani zação". 
Tenho consc iência da utopia que seria 
transformar todo o progresso individual 
em valores contabili záveis asseguran
do que durante a fase da vida indepen
dente, isto é da formação contínua da 
vida adulta, cada um fosse facilmente 
ponderado como se a sociedade ti vesse 
acesso ao saldo ela sua conta bancá ria . 
Esta utopi a é perigosa . Esta utopia é 
perigosa porque clesresponsab i I izante. 
Em vez elo "saber fazer" ou do "saber 
saber" promove o " tenho de ir" . E m 
vez ela autoaná li se elo "sou capaz el e 
tratar este doente" promove o " tenho 
tantos c réditos logo vou fa zer" . Como 
membro desta agremiação de homens 
I i vres qu e é a Ord e m dos M é cl i c os 
sinto ser minha obrigação opôr-me a 
esta forma de subverter um dos prin
c ípios da é ti ca qu e ap re nde mos na 
deontolog ia - " a res pon sa hil id ad e 
pessoal do médi co" . 

Para a lém elo exposto e que con
sidero ser a razão maior que me leva 
a reje ita r um s is tema de c reclitação 
individual pa ra a formação contínua 
algu ns ou tros cons idera nd os devem 
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ser avaliados, ev ide ntemente cada 
um com o seu valor intrínseco. 

O pritneiro tem a ver com o tra
jecto profissional. Como todos sabemos 
a partir de uma fase de pujança física 
e intelectual a condição humana va i 
progressivamente caminhando para o 
ocaso com diminuição da memória, por 
vezes da habilidade manual e da visão. 
Tai s pe rdas el e capac id ades fí s icas 
podem ser penosas para os médicos de 
mai s idade mas são as que maior rele
vância têm no que concerne aos resul
tados dos seus actos nomeadamente 
cirúrgicos. Todos sabemos como tem 
sido norma os médicos autoavaliarem 
correctamente as suas capacidades e 
progress iva mente abandonarem 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 mais 
novos co nselh os de rivados da s ua 
muit a ex peri ência ou lembrando em 
momentos cruciais técnicas adequadas 
ca ídas em desuso. Pergunto-me como 
seria possível lidar com tai s casos num 
sistema matemati zado e economicista 
de créditos. Ou tal sistema era mera
mente um acumular de pontuação por 
frequência de acções teóricas de tipo 
Congresso ou Curso, caso em que ta is 
colegas seriam pela sua idade natural
mente os mais creditados ou o sistema 
envolve ri a provas fís icas do tipo do 
exa rn e periódi co pa ra a ca rt a d e 
co ndução. Nes tas c irc un s tâ nc ias o 
s is tema será quer totalmente inade
quado e não credível quer uma violên
c ia periód ica geradora do maior stress 
e prop ic iadora dos maiores arbítri os. 
Penso se r hoj e parti cularmente ev i
dente que os acidentes de viação são 
maioritariam e nte provoca dos por 
indi víduos inconsc ientes e irresponsá
ve is qu alqu e r qu e seja a id ade ou 
apt id ões fí s icas. Enquanto não 
medit· a in·espo n sabilidade o 
sistema d e ct·éditos pouco m ede 
de r e levante. 

A segtmda questão que se me co
loca é a de saber como seria avaliada a 
ex peri ência profi ss iona l num s istema 
recertifi cador de ta l na tureza. Todos 
sabemos como o número de doen tes 
observados e trat ados é directamente 
prop orc ional ao núm e ro d e horas 
passa das a esc la rece r dúvida s na 
bibliogra fi a de apoio. 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 Con
gressos 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 
ide ia, é ev idente 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 cons
ciência das boas intenções que ani
mam os defensores do sistema não fal
tará quem queira descobrir nele inten
ções inconfessadas. Serão segura
mente produzidas acusações umas ve
zes injustas e ouh·as nem por isso de 
favorecimento na atribuição ou facili
tação de autorias de trabalhos científi
cos 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 cir
cunstâncias seriam votadas ao fracas
so financeiro, enfim garantir que uns 
continuem eternamente a passear a 
expensas dos mesmos crónicos paga
dores de taxas de inscrição. Esta acu
saÇão, na maioria dos casos certamen
te 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 incom
preensão e a crítica mas, não só esta 
não é uma boa causa como resta de
monstrar 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 con
solidar "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, Organismo, 
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: 

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? 

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

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. 

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. 

O prémio consistirá num Troféu de 
Segurança, ao qual se acrescen
tará 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 

ananc;a 



actual d a d e ~ 

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 
procedem ao tratamento 

automatizado de dados pessoai s , 
poucos profissionais de saúde, clinicas 
ou l abora tórios proced 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. 

~EFERÊNCIA 
À LECiiSLAÇÃO SOBRE 
PROTECÇÃO DE DADOS 

A .. Legislação a considerar 
A . Constituição Portuguesa 

consagrou, no arto 35°, princí
pios ge ra is sobre o conhec i
mento , rec tifi cação e ac tu a
lização de dados. Proibiu o tra
tamento de dados referentes a 
convicções políticas, fé religio
sa ou vida privada e a atribui
ção de um número nacional 
único de cidadão. 

A Lei 10/91 de 29 de Abril 
aprovou o regime jurídico de 
protecção de dados, 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, através do 
Decreto do Presidente da República 
na 21/93 , publicado na r• Séri e do 
DR de 20/8/93, e nomeou a Comis-

são Nacional de Protecção de Dados 
Pessoais Informatizados (que foi em
possada em 7 de Janeiro de 1994). 

Em Junho de 1995 a Comissão da 
União Europeia adoptou a Directiva 
Relativa •à Protecção das Pessoas 
singulares no que diz respeito ao Tra
tamento de Dados Pessoais e à Livre 
Circulação desses Dados . Nos termos 
do arf 32 os Estado Membros deve
rão tomar as medidas de transposição 
no prazo de 3 anos. 

B. Legalização de ficheiros 
l. O arl0 3o define o âmbito da Lei 

10/91: "é apli cável à constituição e 
manutenção de ficheiros automatiza
dos, de bases de dados e de bancos 
de dados pesscais", reportando-se 
às " informações relati vas a pessoa 
singular indentificada ou identificá
vel" (arto 2° al . a). 

A lei não é aplicável aos ficheiros de 
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dados pessoais que contenham, exclu
sivamente, informações relativas a: 

uso pessoal ou doméstico (al. a); 
processamento de remunerações 
de fun cionários ou empregados, 
be m como os outro s procedi
mentos administrativos atinentes 
à mera gestão dos serviços (al. b); 
facturação de fornecimentos efec
tuados ou serviços prestados (al. c); 
c obra nça d e quotizações d e 
associados ou filiados (al. d); 

fi cheiros constituídos e man
tidos sob a responsabilidade 
do Sistema de Informação da 
República Portuguesa (n° 3). 
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 tados cuidados de saúde 
deve m se r obrigatoriamente 
legalizados junto da CNPDPI. 

2. A Lei, na linha da Conven
ção·, proíbe, em absoluto, o trata
me nto de dados refe rentes a 
convicções filosóficas ou políti 
cas, fili ação partidária ou sin
dical, 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 ilici
tas, estado de saúde e situação patri
monial e financeira" (a!t 0 11 o n° 1 al. 
b). Em relação a estes dados - vulgru·
mente designados como "dados sensí
veis" - diferencia a lei o tratamento 
efectuado por serviços públicos do 
efectuado por outras entidades. 



Em relação aos serviços públi
cos o tra ta me nto des tes dados só 
pode ser efectuado desde que se ve
rifiqu e m os seg uintes req ui s itos 
cumulativos (arlo 17° n° 1): 

Haja ga rantia s de não di sc rimi
nação; 
Seja autorizado " por le i especial"; 
Seja submetido a parece r prév io 
da CNPDPI. 
O Governo ainda não publicou os 

diplomas relati vos à ge neralidad e 
das apli cações informáti cas instala
das nos Hospitai s e Centros de Saú
de. A CNPDPI já deu parecer sobre 
algumas dessas apli cações (vg. di a
gnós ti cos homogé neos, do ln stitulo 
Portu guês de Sangue, do IPO). 

A C! PDPl e nt e nd e qu e esses 
,adiplomas d e ve rão se r publ icad os . 
W Serão cumpridas as di sposições da Lei 

10/91 e se rá assegurada uma ma ior 
transparência no tratamento automati 
zado dos dados de saúde. Os c idadãos 
têm o dire ito de saber, nomeadamen
te, quais os dados que são tratados a 
se u res pe ito, a s ua finalidad e, 
entid ades qu e os processa m, qu e m 
acede aos seus dados e que s istemas 
de segura nça foram concebidos em 
relação a cada base de dados. 

Relati vamente às outms entidades 
(vg. consultórios, clínicas privadas, 
laboratórios, etc.) o tratamento pode ser 
efectuado desde que (arl0 17° n° 2): 

Haja garantias de não discriminação; 
Seja autorizado pela CNPDPI; 
Se verifique, pelo menos, uma das 
seguintes s ituações: 
·Consen tim e nto do titular dos 
dado s e co nh ec im en to do se u 
des tino e utili zação (vg. dados de 
saúde); 
· Seja efectuado para cumprimento 
de obrigações lega is ou contratuais; 
· Seja efectuado para protecção le
ga lmente a utori zada de interesse 
vital do titul a r (a pli cável expli c i
tamente aos dados de saúde quando 
há impossibilidade de o titular dos 
dados dar o consentimento); 
· Esse tratamento, pela sua na tu 
reza, não possa im plica r ri sco de 
int rom issão na vida pri vada . 
Em sí nt ese, a lega li zaçã o dos 

fiche iros sen'í fe ita('): 
Me clianl e a prese nt ação d e um 
s imples pedido d e t·cgisto (pa ra 
dados não se ns íve is) diri gido à 

CNPDPI. Pode ser concre ti zado 
medi a nt e aprese ntação de fot·
muládo concebido pela CNPDPI 
para esse efeito. 

- Através da apresentação de pedi
do d e autorização ou le i esp e
c ial pa ra os dados sens íve is (o 
caso do s dados de sa úde) , nos 
le rmos refe rid os . Se a e ntid ade 
não for um serviço público poderá 
utilizar fonnuládo idê ntico ao 
do registo. 

C. Qualidade dos dados pessoais 
Neste momento pretende-se fazer 

uma abordagem sumári a das regras 
gerai s a observar em relação à opera
ções el e tra tamento automati zado da 
info rm ação qu e co nt e nh a d ados 
pessoais. E m documento posterior a 
C PDPI propõe-se dese nvolv e r a 
matéria espec ífica do tratamento de 
dados sobre estado de saúde. 

l. Requisitos da t·ccoUla 
A recolha deve ser efec tuada de 

forma lícita e não enganosa (art0 12" no 
1). Deve proc essa r- se e m estrita 
adequação e pertinência à finalidad e 
que a de te rminou (a rl0 12° n° 2), de
vendo os titulares dos dados terem co
nhecimento da ilnalidade previamente 
à sua recolha (arl0 12° no 3 e 22° al. e). 

2. U tilização dos dados 
Os dados só podem ser utilizados 

para a fi nalidade dete rm inante da 
recolha, sa l v o autori zação conced ida 
por le i (a rt" 15") e autorização da 
CNPDPI (a rt0 8° ai. c). 

É proibida a int erco nexão de 
ficheiros automati zados, de bases ou 
bancos de dados pessoais, ressalva
das as exce pções previ s tas na le i 
(a rt0 24°, n° 1). 

3. Actualização d e dados 
c tempo d e consct·vação 
Os d a d os devem se r exactos e 

actuais (a rt 0 14°), e conservados pelo 
t empo necessário às .fúwlidades 
det.erminantes do seu reg1:st.o (a rt" 5" 
da Convenção n° 108). 

4 .. Dit·c ito de inf01·mação , 
acesso c t·cctificação 
Qualquer pessoa tem o dire ito ele : 

Ser inform ada so bre a ex istênc ia 
de fi cheiro automati zado, base ou 
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banco d e dados pessoa is a seu 
respe ito , res pec tiva finalid ade, 
identidade e endereço do respon
sável (art0 13° n° 1); 
Conhecer os dados existentes a seu 
respeito, ressalvado o segredo de 
Estado e Segredo de Jus ti ça (a rto 
27°). Em relação aos dados da saú
de o dire ito de acesso faz-se por in
termédio de médico designado pelo 
titular dos dados ( cf. arl0 28° n° 3); 
Exigir a correcção das informa
ções inexac tas ou a supressão das 
qu e te nh a m s ido o btid as por 
me ios ilíc itos ou e nga nosos ou 
cujo regis to ou conse rvação não 
sejam permitidos (arl0 30, n° 1); 
Exigir que o seu nome e endereço 
sejam eliminados do fi che iro de 
e nde reços utili zados para mala 
directa (arl0 30° n° 3). 

5 . Penalidades 
A violação da ge ne ra lidade das 

ob ri gações e princípios definidos 
está tipifi cada como infracção puní
vel com pri são e ntre 1 e 2 anos ou 
multa a té 240 dias (vejam-se os 
arti gos 34, e seguintes da Lei 10/91). 

De entre as infracções es tabele-
c idas merecem es pecial referência: 

Puni ção para qu e m, contra o 
di sposto na le i, cri ar, mantiver ou 
modifi ca r o conteúd o de fi che iro 
automatizado (pena até 1 ano de 
pri são e multa a té 120 dias - art0 

34° no 1 e 2). Aqui se engloba o 
tra tamen to de dados sem autoriza
ção da CNPDPI e o tratamento de 
dados não comunicados nos pedi
dos de registo ou autori zação. 
Punição do desvio intencional 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 
autori zação para cons titui ção ou 
manutenção de fich eiro automati
zado ou nele proceder a mod ifi ca
ções não consentidas pelo instru
me nto d e a ut ori zação (pe na d e 
pri são a té 2 anos e niult a a té 240 
dias - a rl 0 37" n° 1). 

e) A Com issão Nac io na l d " Pro lecção d e 
Dados Pessoais lnfon na li zados funciona 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 - 3976832. 



a c tual d a d e ~ 

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 internacionais 
mais recentes, que demons
tram que os países que 

dispõem de serviços de saúde centra
dos nos Cuidados de Saúde Primálios 
e orientados para a comunidade, estão 
associados a melhores resultados de 
saúde, a menor medicação, a popu
lações mais satisfeitas com os serviços 
de saúde e a uma distribuição "mais" 
equitativa dos recursos de saúde. 

Duas linhas fundam e ntai s de 
desenvolvimento presidiram a todo o 
debate: A visão holística da Saúde 
como base para o desenvolvimento 
do s Centro s de Saúd e e nqu a nto 
administradores de saúde da comu
nidade, promotores de saúde e Cen
tros de Desenvolvimento Humano, 
tendo como características determi
nantes o facto de serem a primeira 
linha de contacto, a longitudinali
dade de cuidados, a compreensivida
de, a coordenação e a responsabili
dade (accountability) e, por outro 
lado, a ·descentralização das capaci
dades de dec isão nos se rviços de 
saúde. Assim, podemos estruturar os 
seguintes ponto s de Mud a nça 
necessária: 

l. Autonomia administrativa 
e financ e ira do s Ce ntros d e 
Saúde - com a a tribuição de um 
es tatuto jurídi co comp aráve l às 
empresas públicas, base sem a qual 

muito difi c ilmente os Centros de 
Saúde poderão desempenhar o seu 
papel de base do Serviço Nacional 
de Saúde, porque continuarão sem 
capacidade de diálogo face aos hos
pitais, devido à diferença de estatuto. 
A capitação corrigida foi apontada 
como uma hipótese de determinar o 
financiamento dos Centros de Saúde. 

2. Participação da comunida
de -Esta poderá fazer-se mediante a 
utilização de diversas formas: 

· Articulação com outras ins
tituições - proj ectos conjuntos ou 
parti cipados na comunidade, com 
obj ec tivo s de dese nvol vim ento , 
incluindo aí os grupos de auto-ajuda 
para situações cróni cas ou sociais 
específicas. 

· Auscultação dos clientes -
Permite saber a opinião sobre os ser
viços e conhecer melhor as necessi
dades. 
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· Participação nas estruturas 
do Centro de Saúde - De acordo 
com as especificidades das estrutu
ras, como por exemplo associações 
de reformados em coordenações 'de 
Saúde de idosos. 

· Eleição de cidadãos - Parti
cipação na gestão de eleitos entre os 
inscritos no Centro de Saúde. 

3. Organização e ge s tão 
inovadoras 

· Gestão participada e inte
grada por obiectivos - Defini ção 
de obj ec tivo s de sa úd e com a 
participação de todos os profissionais 

· Equipas multidisciplinares -
Privilegiar a organização em equipas 
multidisciplinares como resposta or
ganizativa a uma concepção sistémi
ca da saúde. Utilização de estruturas 
matri ciais ou tendendo para a rede 
de equipas. 

4. Dire cções sólidas - Para 
conseguirem ter possibilidades de 
actuação de mna forma consistente 
para o que é necessál·io: 

· Reconhecer aos elem entos 
da Direcção o estatuto de ges
tore s - É pouco compreensível o 
tratamento diferentedado aos hospi
tai s, quando nalguns casos existem 
Centros de Saúde com orçamentos 



superiores a um milhão de contos, 
para não falar da superior complexi
dade da gestão do Centro de Saúde 
se efectivamente se quiserem aplicar 
os princípios dos Cuidados de Saúde 
Primários. Aliás, gerir para a mudan
ça 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 sobre a saúde para que não 
produza dec isões envi esadas por 
pontos de vista unilaterais. 

A. · Os Mandatos devem ser 
~limitados - Os mandatos das direc

ções devem ser limitados 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 
evolu ção na expe rim en ta ção de 
modelos. Devem ser acarinhadas as 
ini c iati vas ex perime nta is qu e se 
apresentem com projectos estrutura
dos tendo em 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 bloquea
dores , ou mes mo impe ditivos do 
regular funcionamento 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 Huma
nos necessários - São necessárias 
medidas de emergência para solucio
nar o problema dos recursos huma
nos nos centros de saúde. Para além 
duma deprimente falta de profissio
nais de várias profissões necessárias 
ao dese nvo lvim e nto de uma 
perspectiva holfs tica (ps 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 cerca de 2 
milhões de portugu eses que não 
podem dispor de médico de família. 

· Reequipar os Centros de 
Saúde - uma nova face para os 
Centros de Saúde, tendo em vista 
uma aproximação aos c idadãos, e 
criando um ambiente desmedicali
zado. 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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