R E V IS T A

O Financiamento
da Saúde

e a Qualidade dos Cuidados

O

financiamento do sector da
saúde é um problema de
enorme actualidade e em
discussão em todas as sociedades.
Como encontrar alternativas para um
problema que ameaça a qualidade e
eficácia da assistência médica é o
desafio que se coloca a todos os
governos neste virar de século.
Em Portugal, o debate dá agora os
primeiros passos. O actual Ministro
da Saúde foi dos primeiros médicos
a defender publicamente uma mu
dança profunda do actual sistema.
Uma posição por ele reafirmada, na
Ordem dos Médicos, em mais um
debate inserido no Ciclo Política
de Saúde, promovido pela Secção
Regional do Sul.
Para o actual Ministro da Saúde, é
preciso diversificar as fontes de
financiamento e encontrar uma
fórmula que obrigue ao pagamento
de determinados serviços médicos
por quem usu frui rendimentos
suficientes.
O combate aos desperdícios resul
tantes de uma gestão nem sempre
eficaz, um maior envolvimento dos
Médicos e o esclarecimento da popu
lação foram outras medidas preconi
zadas pelo ministro, que não escon
deu, no entanto, as naturais dificul
dades em dar corpo ao seu projecto.
Ficou a promessa que a produção
legislativa do seu Ministério não será
avulsa e terá já em vista uma
reestruturação futura. Não são ideias
novas e a Ordem dos Médicos estará
sempre disponível a dar o seu contri
buto se houver uma vontade real de
melhorar os cuidados de saúde.

Mas, como disse o Dr. Bagão Felix,
outro dos participantes no debate, é
necess ário equacionar alguns
segmentos da política de saúde. Por
exemplo, fará sentido, nesta fase,
criar novos hospitais, com as
despesas daí decorrentes, e deixar
degradar as instalações e equipa
mento que já existem?
Neste, como em outros pontos, as
opiniões não foram totalmente
coincidentes, mas em muitos
aspectos houve acordo, sendo de
salientar a actualidade do debate, a
necessidade de aprofundar o assunto
e levar a discussão até à opinião
pública de modo a encontrar uma
saída para uma situação que está a
chegar aos limites.
Da parte da Ordem dos Médicos a
satisfação de, com este debate, ter
iniciado a uma discussão pública
que, aparentemente, todos desejam
mas alguns parecem recear.

R

elacionada com a questão do
financiamento vem frequen
temente a qualidade dos
cuidados.
E é sobre a qualidade dos cuidados
que a Procuradoria Geral da Repú
blica, •em nota divulgada em 24 de
Março, deu conhecimento das prin
cipais conclusões do inquérito do
Ministério Público aos casos ocorri
dos na Unidade de Hemodiálise do
Hospital Distrital de Évora.
Diz a nota da PGR existir matéria
para " deduzir a acusação, pela
prática de vinte crimes de homicídio
por negligência, contra três médicos
do referido Hospital".

Considera também a PGR "indiciada
a existência de responsabilidade
disciplinar e civil por parle dos
membros do Conselho de Adminis
tração do Hospital Distrital de Évora
e de responsáveis e técnicos do
mesmo Hospital e de r esponsa
bilidade civil por parte do Estado".
Tendo presente que, por natureza, o
Ministério Público é uma dedução
da acusação e não se substitui ao
julgamento que decorrerá nos orgãos
competentes - os Tribunais - a
Ordem dos Médicos espera que lhes
sejam enviadas as informações perti
nentes e os factos apurados que pos
sam ser relevantes para a análise do
processo actualmente em curso na

O.M ..

Relativamente aos Médicos acusados
pelo Ministério Público, a Ordem
dos Médicos - como foi oportu
namente referido em comunicado
CNE - aguarda a decisão do seu
Conselho Disciplinar, a quem
compete pronunciar-se sobre even
tuais erros ou actos de negligência.
A Ordem dos Médicos continua a
defender o completo apuramento Je
responsabilidades, como o demons
tra a colaboração prestada à Procu
radoria Gera l da República e
continua também a exigir que sejam
avaliadas completamente as atitudes
e os factos ocorridos, sem prejuízo
do direito de qualquer cidadão a ser
considerado inocente até que se
prove a sua culpabilidade.

Dr. Santana Maia
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CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE
A Ordem dos Médicos, dando continuidade ao seu
Ciclo de Debates sobre Política de Saúde, realizou o
Segundo Encontro subordinado ao tema:

Financiamento do Sistema de Saúde

Que Alternativas
para Portugal
Sob a moderação do Dr. José Miguel Boquinhas, do
Conselho Distrital da Grande Lisboa, o Encontro
contou com a presença do Dr. Paulo Mendo, Ministro
da Saúde, do Dr. Bagão Félix, Ex-Secretário de Estado
da Segurança Social, do Dr. Medina Carreira, Ex-Mi
nistro das Finanças e do Dr. Carlos Costa, Assistente
de Economia da Escola Nacional de Saúde Pública.

Financiamento do Sistema de Saúde.
Moderador
Este tema insere-se no âmbito de um
ciclo de debates sobre Política de
Saúde, organizado pela Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médi
cos e que se iniciou há cerca de um
mês, com a discussão: Estado

Pr ovidência e Saúde, Que
Futuro?

É um debate que era urgente com
todas as forças sociais envolvidas nesta
probkmática da Saúde, à semelhança
do que tem sido feito em outros países
da Europa. O assunto que nos traz
aqui hoje é basicamente a questão do
financiamento e não deve, a meu ver,
ser discutido isoladamente, já que é
apenas uma vertente do problema. Há
outras vertentes importantes. Evidente
mente que não teremos oportunidade
de as abordar a todas -, mas talvez seja
poss{vel abordar a vertente da gestão
dos recursos dispon{veis, uma discussão
qu,e está a ser feita por toda a Europa e
também nos EUA.
De facto, essa discussão tem vindo a
ser feita desde há vários anos, em
especial em pa{ses como a Holanda, a
França, a Alemanha e, também
agora, nos EUA, com o plano Clinton.
Voltando à questão do financia
mento, tem sido dito por várias vezes,
que Portugal é o pa{s da Europa
Comunitária que menos percentagem
do PIB dedica às despesas públicas
com a saúde. Mas curiosamente, em
termos de gastos totais, encontramo
nos a par ele outros pa{ses, como a
França ou o Japão, o que dá que
pensar. Sendo os gastos lotais seme
lhantes a outros patses que aparen
temente têm um sistema de saúde
superior ao nosso, dá a ideia que os
nossos recursos não estão a ser devida
mente aproveitados. Também tem sido
dito que o dinheiro que existe não é
siifi,ciente para garantir os cuidados
de saúde necessários sem pôr em causa
a qualidade desses mesmos cuidados.
Daqui se infere que seria necessário ir
buscar o dinheiro a qualquer lado. E,
pelo menos no sistema actual
português, só há três sítios possíveis.

Ou se aumentam os impostos, ou se
aumentam os contributos individuais
ele cada cidadão ou se melhora a
relação custo/eficácia, melhorando a
gestão dos recursos existentes.
Começaríamos este debate, pergun
tando ao Dr. Paulo Mendo qual a
sua opinião?

proveniente de impostos indirectos,
o que significa que são os impostos
que incidem sobre tudo aquilo que
nós compramos. Portanto, toda a
população pobre também compra e
também é tributada. Se, por acaso,
aumentarmos os impost_os, estamos
também a ir buscar dinheiro a essa
população. Acho que esta segunda

Dr. Paulo Mendo
O PIB e a Saúde

N

ão tenho grande problema em
. considerar que a percentagem
de 4 por cento pode ou não subir a 5
por cento. Quando digo que 4 por
cento do PIB (Prnduto Interno Bruto)
seria admissível, é porque considero
que a percentagem tirada do PIB
para o orçamento da saúde não deve
corresponder às despesas da saúde.
Do ponto de vista político e do ponto
de vista da equidade e da justiça
social vejo com mais simpatia que a
saúde seja paga por uma diversidade
de fontes de financiamento. Uma
delas será o Orçamento do Estado e
esse poderá ser fixo em 4 por cento
ou ter outro valor.
Considero que o Orçamento do
Estado para financiamento dos servi
ços públicos de saúde deve, sobre
tudo, ser o garante de que ninguém
deixa de ser tratado por falta de
meios económicos e que, ao mesmo
tempo, deve servir necessariamente
para garantir o pagamento daquilo
que nós podemos considerar situa
ções catastróficas, aquelas situações
de doença que as famílias, mesmo
com grandes possibilidades econó
micas, não são capazes de suportar.
Deixaria, portanto, uma grande mar
gem de financiamento para outras
formas. É preferível, quanto a mim,
haver um grande leque de fontes de
financiamento do que defender que
seja o OE, através dos impostos
directos e indirectos, a suportar
totalmente essas despesas.
Isto por duas razões. Primeiro
porque o OE é, em 60 por cento,

fonte de financiamento devia cair,
sobretudo, na população mais rica e
não continuar a ser suportada pela
população mais pobre.
Por outro lado considero que o OE
introduz um factor de gratuituidade e
de irresponsabilidade que leva a
uma f orma de consumismo directa
mente ligada à defesa de um direito
ao qual se tirou uma componente
essencial que é o dever. Julgo que o
binómio direito/dever é muito mais
defendido se o cidadão tiver uma
responsabilidade directa na aquisi
ção do serviço do que se sentir que
esse serviço lhe é fornecido porque
já pagou os seus impostos.
Portanto, a minha defesa de um valor
do PIB significa que aceito que o OE
seja apenas o garante de um paga
mento parcial de uma despesa total
que a comunidade faz e para a qual
deve encontrar outras fontes de
financiamento.

Moderador
Não seria então prefer{vel, em termos
de solidariedade, fazer discriminação
positiva, ou seja, fazer pagar mais a
quem mais tem do que aumentar a
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Debate
percentagem total, que de facto jq é
bastante grande, cerca de 40 por
cento? É que, em despesas privadas
�m salÍde, comparativamente com
outros países, são os portugueses os
que mais pagam.

T

Moderador
Dr. Medina Carreira, pedia-lhe a sua
opinião sobre esta questão elas
percentagens, já que foi várias vezes
referida em vários debates e que não é
consensual.

Dr. Paulo Mendo

emos que partir de um princípio
que é muito realista. Não são as
percentagens que pagam os custos.
O que paga os custos são os valores
totais e o que se passa é que quatro
por cento do PNB permite um orça
mento da ordem dos 600 milhões de
contos. Portanto, 60 contos por
pessoa, enquanto que os 4 por cento
do PNB per-capita em Inglaterra
significam não 60 contos, mas perto
de 120. Isto quer dizer que temos
um valor total muito baixo.
Quando dizemos que o cidadão
participa com 40 por cento deste
valor significa que cada português
dispende do seus bolso qualquer
coisa como 35 contos por ano. Por
tanto, os valores é que são extrema
mente pequenos face a um mercado
que actualmente é já superior ao
mercado do petróleo. Os valores
postos em jogo no mercado da saúde
são perfeitamente enormes e nós,
face a isso, temos um valor global
que é extremamente baixo, indepen
dentemente de haver uma proporcio
nalidade entre pagamento dos ser
viços públicos pela parte cio Estado
e do pagamento por parte da pessoa
ser um valor percentualmente alto. O
problema é que o valor global é
extremamente baixo. E, portanto,
caímos um pouco naquela situação
de dizer a um pobre: não pode ser,
você tem que gerir muitu melhur o seu
ordenado porque você está a gastar
55 por cento elo seu orclenaclo na
comida. Ora não pode ser. Na
comida só se pocle gastar 15 por
cento. Mas o problema é que ele
gasta mesmo 55 por cento na
comida, porque senão não come. O
seu ordenado é que é baixo. Atenção
às percentagens. Temos que ver que
a percentagem é igual à percentagem
de outro país, mas simplesmente a
percentagem de outro país é um
valor muito maior que o nosso.

Dr. Medina Carreira
A Desordem das Finanças
Públicas

muita gente com rendimentos que é
desconhecida da administração
fiscal. Basta dizer que os conhecidos
são dois milhões e seiscentos mil
agregados, mas nestes não se consi
deram os rendimentos da fuga e não
se consideram outros tipos de contri
buintes que têm rendimentos, mas
que são tributados pelas chamadas
taxas liberatórias. São aquelas taxas
que se aplicam ao rendimento na
fonte e, portanto, a pessoa recebe o
rendimento líquido mas não fica

E

u não posso responder directa
mente se são quatro, cinco ou
seis porque tudo isso tem que ver
com a capacidade orçamental para
s ustentar o nível das despesas.
Agora posso dizer, com alguma
segurança. o seguinte: . ão á so u
ção para o problema da saúde. d
onto de vista financeiro sem s
>orem em ordem as financ,·as púhli
as ortu uesas. Es,;e é o rimeir
passo a dar, o que pode significar,
transitoriamente, até algum sacrifí
cio mais acentuado do que aquilo
que se deseja.
Porque é que digo pôr em ordem as
finanças públicas portugues as?
Porque elas, de facto, não estão em
ordem. Nós temos wn endividamento
excessivo e sem se resolver o problema
elo serviço ela clívicla, o Estado
Providência em Portugal estará em
crise por tempo inclefiniclo. Basta
dizer-lhes o seguinte. Em 1980, o
serviço da dívida absorvia 13 por
cento das despesas do OE. Em 1991,
o serviço ela dívida absorveu 45 por
cento das despesas do Estado. Numa
casa em que para se pagar ao banco
se entregar logo metade do rendi
mento, o que resta é sempre muito
problemático.
O segundo aspecto das finanças
públicas que está em causa é a
questão dos impostos. O sistema
fiscal serve mal, a vários títulos.
Serve mal cio ponto de vista de equi
líbrio e de equidade. Serve mal
porque a evasão é muito grande e
isso já se reflecte na capacidade de
financiamento da saúde e dos res
tantes sectores. E serve mal porque é
um sistema que só identifica um
número relativamente pequeno de
contribuintes. Quer dizer que há

registado quem é. São contribuintes
anónimos e esta massa dos contri
buintes anónimos representa, a
partir dos números do Orçamento,
qualquer coisa como mil, mil e
duzentos milhões de contos num ano
como 1991. Se adicionar aqueles
que são desconhecidos por simples
evasão, então tem-se a noção de que
aquilo que foge ao fisco ou ao
conhecimento do fisco é bastante.
O outro aspecto em que o sistema
fiscal levanta problemas e em que é
necessário recompô-lo, para além do
problema da dívida, é o da identifi
cação das pessoas.
O ministro Paulo Mendo apontou, e
eu estou cm princípio de acordo,
para uma solução de Estado
Providência Selectivo, mas não é tão
fácil como parece; por outro lado, a
alternativa ao Estado Providência
Selectivo é a ausência de Estado
Providência. Ou então é um Estado
Providência que serve tão mal, tão
mal, que, de facto, se põe o
problema de saber se vale a pena tê
lo. Ora o Estado Providência
Selectivo só pode assentar os seus
mecanismos em registos tão próximos
da verdade quanto seja viável. E esses

registos não existem. Para além do
fisco, não há nenhuma outra enti
dade pública ou privada que tenha
capacidade legal para saber o que
cada um tem e o que cada um ganha.

Uma grande parte, a meu ver, dos
desencontros do problema das
propinas não está nas propinas em
si, está na realidade da base em que
assentou. Foi uma mentira e p011anto
foi fácil pôr em causa a lei das pro
pinas. Se nós tivéssemos um sistema
fiscal um pouco mais próximo da
verdade provavelmente seria mais
complicado levantar o problema das
propinas. Sem se recompor o sistema
das finanças públicas é muito
complicado dizer-se do que é que se
dispõe para se fazer uma política de
Estado Providência Selectiva.

Moderador
E qual é a sua opinião acerca desta
discussão, Dr. Bagão Félix?

Dr. Bagão Félix
As Opacidades do Sistema

D

e facto, a percentagem de gastos
para a saúde, incluindo a
ADSE, representa 5,2 por cento do
PIB. Se considerarmos que o PIB
anda à volta de 12 mil milhões de
contos, que são os números oficiais,
isso significa que se gasta com a
saúde qualquer coisa como 57 por
cento de todos os impostos directos,
77 por cento de IRS (se considerar
mos a receita consignada) e três
vezes o total dos chamados impostos
do pecado (imposto sobre o tabaco,
sobre o álcool, b\c).
A questão que se coloca aqui é saber
qual é o melhor sistema? Claro que é
difícil responder. Se fosse fácil já
tinha sido encontrada a solução, mas
penso que estamos perante um siste
ma que, do ponto de vista estatal,
apresenta falhas indiscutíveis.
Também poderemos desenvolver a
temática das falhas que o mercado do
bem saúde apresenta e que são muito
importantes: como o problema da
informação do consumidor e o facto
de ser a oferta que suscita a procura.

Penso que a questão passa, em
primeiro lugar, do ponto de vista do
Estado, por opôr uma lógica dife
rente. A primeira ideia é que o
orçamento da saúde tem uma grande
parte de despesas de assistência
social que não têm nada a ver com a
saúde. E a primeira opacidade
orçamental do sistema estatal é que
não se distinguem os cuidados de
saúde da parte assistência!. Isso
começou em 1977, com a passagem
dos descontos que eram dedicados à
saúde dentro do sistema de Previ
dência Social para o SNS, o que
pulverizou a lógica entre esforço
quantitativo que se pede às pessoas
e a cotização ou a prestação em
géneros ou pecuniários a que ele tem
direito. Se perguntarmos a 100 pes
soas, provavelmente 98 ou 97 conti
nuam a dizer que os seus descontos
para a segurança social são para
financiar a saúde. Provavelmente
eles é que têm razão porque, 15 anos
depois, o Estado foi incapaz de gerar
a ideia contrária nos cidadãos. O
problema da opacidade é, poitanto,
um problema que importa resolver
ao nível do Estado. Outra questão
extremamente importante é a da
sobreposição de sistemas. Um exem
plo simples é o da minha família. Eu
tenho direito ao serviço de saúde
público; a minha mulher é funcio
nária pública e tem o cartão da
ADSE; eu estou no Banco de
Por1ugal, sou beneficiário dos SAMS
e, além disso, tenho um seguro de
saúde numa companhia de seguros.
Ou seja, eu pago quatro vezes a
saúde. Pago nos meus impostos,
pago no desconto para a ADSE que a
minha mulher faz, pago nos des
contos para os SAMS e pago o
prémio da companhia de seguros. E,
portanto, tenho uma espécie de
cardápio que utilizo conforme as
conveniências, sejam elas de tempo,
de espaço ou outras. Isto está mal,
quer para o cidadão quer para o
Estado, principal fornecedor de
serviços de saúde. Daí que eu pense
que vale a pena construi.r o sistema
de saúde à base de dois aneis. Um
anel nuclear, estatal, de onde
ninguém é obrigado a sair, mas de
onde a pessoa pode ler alguns
benefícios se quiser sair, ou melhor,

não ter encargos adicionais pelo
facto dessa opção. É uma opção de
liberdade de esco lha, de maior
convite à afectação eficiente de
recursos por parle do Estado e é, do
meu ponto de vista, uma maneira
gradual, prudente e realista de gerar
robustez ao sector não estatal da
saúde. Porque o sector não estatal da
saúde vive, de um modo geral, numa
relação de dependência do sector
público bastante vulnerável, é
necessário que haj&, passo a passo,
uma aproximação simultânea de
reforço da procura de esquemas
privados de saúde e de reforço da
oferta. Não podemos pedir que
aumente a oferta aos esquemas
privados de saúde quando não há
incenti:os à sua procura nem o
,
contrário. E, de facto, não há .

grandes incentivos à sua procura
pela via do sistema fiscal e mesmo
pela via da dedução de despesas de
saúde à matéria colectável.
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Moderador
Gostaríamos também de ouvir o Dr.
Carlos Costa sobre esta mesma
questão.

Dr. Carlos Costa
Indícios de ineficiência do Sistema

E

complicado responder em
termos directos se quatro, ou
cinco ou dez por cento do PIB é
pouco ou se é muito. A primeira
pergunta que tem de se fazer é se, de
facto, os recursos, os gastos totais em
saúde per-capita, são ou não são

é
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superiores aos esperados para Portu
gal, em função da sua riqueza.
Por facilidade de amostra vou utilizar
os países que compõem a União
Europeia. E qual é a situação? De
facto, em função da riqueza, os gastos
totais per-capita em Portugal são
superiores aos esperados. Portanto nós
estamos a gastar mais do que se
esperava em função da nossa riqueza
em saúde. Quando passamos o plano
de análise para os gastos públicos, a
situação é inversa. Em Lermos de
gastos públicos per-capita estamos a
gastar menos do que o esperado em
função da nossa riqueza. Também em
termos de gastos públicos estamos a
gastar menos do que o esperado em
função da despesa pública. Aqui
introduzo um pormenor que eu
considero importante. É que quando
fazemos a análise da relação entre
despesa pública per-capita e o
rendimento per-capita, P011ugal está a
gastar mais do que o esperado. A
despesa pública é superior ao
esperado em função da riqueza.
Finalmente, pode-se concluir rapi
damente que são os gastos privados
que são muito superiores ao espe
rado. Este é um diagnóstico facil
mente demonstrável. A segunda
questão - e penso que é crucial quando se está a debater se são
quatro se são cinco por cento, é a de
saber se, por um lado, é ou não é
necessário aumentar muito o esforço
público ou privado em termos de
saúde. Primeiro parêntesis e para
reforçar a ideia talvez seja conve
niente nós antes de começarmos a
discussão público/ privado devería
mos fazer um diagnóstico rigoroso
das situações, saber se há ou não
eficiência macro e depois micro.
Uma comparação que é interessante
é entre os gastos e os resultados do
sistema para saber se o sistema está
ou não está a gerar eficiências ou
ineficiências ou se os problemas do
défices que existem e são preocu
pantes a nível micro decorrem só de
uma insuficiência de fundos ou
podem decorrer de problemas de
falta de eficiência no processo de
produção, chamemos-lhe assim.
O indicador de resultados que utilizei
é um indicador bastante vulgar na
OCDE, que são os potenciais anos de

·:

vida perdidos. Portugal surge à
cabeça da lista, tanto em termos de
OCDE como de CE. P011anto, é o país
com piores resultados. Rapidamente
se vê a primeira conclusão em termos
absolutos: se nós estamos a gastar
mais do que era esperado e se temos
os piores resultados, há claramente
um indicador que indicia ineficiência
a nível macro do sistema .Por outro
lado, também com uma simulação,
para se saber qual é o segmento mais
importante dessa ineficiência,
demonstra-se que, face aos países da
União Europeia e face aos _dados de
P011ugal, o segmento mais importante
é o das despesas privadas em saúde.
Ou, por outras palavras, em função
dos nossos gastos por saúde, em vez
de sermos o décimo segundo país da
UE em termos de resultados devíamos
ser o sexto, se tivéssemos a mesma
eficiência que os outros países.
Como esta análise inacro indicia, e
como se deve fazer em termos téc
nicos, quando há suspeitas, vai-se
atrás e investiga-se. E é esta a men
sagem que eu quero deixar.
Há o problema da eficiência e pode
haver o problema da equidade, se
quisermos, em termos mais econó
micos da política de redistribuição
de rendimentos. E qual é o problema
a nível da eficiência macro do
sistema? Está agora demonstrado, e
teoricamente aceite empiricamente
que, nos anos 90, na Europa e
Estado Unidos (talvez ainda não em
Portug al), quanto maior for o
financiamento público maior a
ineficiência do sistema de saúde.
Também está demonstrado que
quanto maior a diversificação de
pagadores maior a ineficiência.
Isto faz-nos, pelo menos, reflectir. Se
nós, de facto, queremos mudar a
origem dos fundos, por onde é que

lermos técnicos como políticos,
então volte-se a dizer que era razoá
vel aumentar esse critério se a efi
ciência não for importante, aumentar
a comparticipação privada.
Só mais uma questão que tem a ver
com a equidade ou a política res
tritiva.· Trata-se da grande proporção

deis impostos indirectos e a falta de
clareza, chames-mo-lhe assim. Há aí
um problema de distribuição. Agora,
o p,r oblema da distribuição em
função do preço pagamento é que é
um problema mais complicado, em
termos económicos. E tanto mais
complicado que não_ existe no
mercado tradicional de todos os
bens, o dos automóveis, das garrafas,
da gasolina, e também não existe no
mercado de saúde em nenhum país e
que, pelo menos tecnicamente, nos
deve dizer se queremos isso. Eu não
estou a dizer que está errado por não
existir. Até pode ser uma solução
interessante, mas deve merecer uma
reflexão muito mais profunda. Por
outro lado, também se sabe, de um
outro efeito, quando se quer fazer a
política de distribuição de rendi-

mentos no momento de contacto com
os serviços de saúde, a famosa gra
t ui tidade ou não. ão h á prati
camente nenhum país do mundo em
que os preços no momento de con
tacto com a organização de saúde
não sejam zero. Há sempre um ter
ceiro patrão que paga. Pode é haver
uma franquia, equivalente ao que se
chama taxas moderadoras e m
serviços d e provisão pública. Mas o
preço é sempre zero e depois, se
quiserem, o problema ainda é mais
complicado ou mais interessante em
termos económicos. Como é que se
consegue garantir uma política de
distribuição do rendimento quando é
no momento de contacto e quando
não se sabem quais são as pessoas
que vão adoecer? Se por acaso, em
determinados seis ou três meses não
são os ricos que adoecem, lá se vai a
receita suplementar. Portanto, se

quiser fazer isso, concerteza que será
a montante e depois poderá ser a
montante com diversas formas ou com
mais apelo ao componente privado ou
com a diversificação cada vez maior
dos financiamentos públicos, que são
opções que estão a ser utilizadas na
Europa e até talvez nos EUA.
Também quero dizer que em Portu
gal talvez nem seja preciso diversi
ficar as receitas. Basta que Portugal
afecte à saúde uma maior parte dos
recursos da despesa pública. Isso
tem a ver com as nossa opções.

Moderador
Gostava de levantar a questão dos
célebres pagamentos que iriam para
cerca de 50 por cento (agora são 40
por cento), uma ideia inicial que o
senhor Ministro revelou num docu
mento que veio a público. Dizia, nesse
docurnento, que 50 a 65 por cento dos
utentes pagariam 40 a 70 por cento
das despesas e que nos internamentos
50 a 65 por cento dos utentes paga
riam 40 a 60 por cento das despesas.
Se apenas 0,35 por cento dos agre
gados familiares declaram rendi
mentos por trabalho dependente no
escalão entre os 1O e os 15 mil contos
e apenas 0,08 por cento declararam
rendimentos superiores a 15 mil
contos, como é que o Sr. Ministro iria
controlar a riqueza das pessoas de
modo a fazer pagar mais a quem
mais tem?

Dr. Paulo Mendo

O

problema que se põe em relação
ao financiamento dos serviços
de saúde é evidentemente um pro
blema técnico e um problema
político. Em Portugal, além de ser
um problema político e técnico, é um
problema para o qual nenhum de nós
tem uma solução acabada. E como
foi dito, as soluções variam em
grande parte dos países; cada um
arranjou o seu modelo. No entanto
são modelos que nesses países têm
um grande consenso, inclusive con
senso político das forças partidárias.
As forças partidárias francesas estão
todas à volta do sistema saúde em

França, as forças partidárias inglesas
estão à volta do mesmo sistema em
Inglaterra e, no entanto, são dois
sistemas diferentes. Portanto, em
cada sociedade encontrou-se um
grande consenso e tem-se feito
depois ajustamentos e revisões à
volta das formas de pagamento que
são, essas sim, trabalhos técnicos
poderosos e difíceis.
O que é que eu defino politicamente,
até porque n ão sou economista,
como político e como ministro da
Saúde? O problema do financia
mento da saúde em Portugal tem
obrigatoriamente que ser encarado
como um problema extremamente
sério pela sociedade portuguesa e
tem que ter uma solução. Quanto a
mim o OE não chega, não será por
aumentar o OE que conseguimos um
financiamento da saúde estável e
suficiente. Por isso é necessário
estudar outras alternativas. Quando
digo que uma delas será parte da
população portuguesa ter um sistema
de co-pagamento não estou a inven
tar nada. Estou a pôr uma hipótese e
esta hipótese não está pronta. De
cada vez que me falam nos 40 ou 50
por cento é porque simulei esses
valores num trabalho que fiz,
acompanhado por outras pessoas,
algumas delas economistas, mas com
a ligeireza de um primeiro trabalho.
Longe de mim pensar que tenho
agora na cartola o coelhinho já
pronto para dizer qual é o modelo
que vou fazer.
O problema é, muito sinceramente e
muito angustiadamente, o seguinte:
Não é possível, em Portugal, termos
uma medicina feita segundo o estado
da arte e com a possibilidade da efi
cácia que é garantia da medicina
moderna com os actuais orçamentos.
Isto é uma primeira verdade que eu,
em princípio, defendo e que julgo
que não poderá ser contraditada. É
por isso que não é a percentagem
que me interessa. É o valor global.
Porquê? Porque o que nós
compramos em Portugal é mais caro
do que o que se vende nos EUA,
todo o material de consumo médico é
mais caro aqui do que é nos EUA. Se
eu quiser equipamentos médicos
eles são mais caros aqui do que nos
países que os fabricam, porque nós

temos um tipo de mercado de saúde
que é praticamente todo de
importação. Nós vivemos no mesmo
ambiente, com os mesmo custos que
os outros países mais ncos e
pagamos com escudos e com poucos
escudos. E eles pagam com francos,
com dólares, com marcos e em maior
quantidade
e
com
maior
percentagem. Portanto, o problema
que se põe é se eu tenho uma
situação que, em relação ao meu
desenvolvimento económico, até
devia gastar menos. O problema é
que infelizmente eu tenho um
serviço de saúde, exigências e
direitos atribuídos que não são de
acordo com o dinheiro que nós
temos. Mas são de acordo com as
possibilidades técnicas actuais e os
direitos dos cidadãos actuais. Logo,
o problema que eu ponho muito
naturalmente e muito angustia
damente à sociedade portuguesa é
como é que vamos resolver isto. O
primeiro acto fundamental, e estou
de acordo com o que foi dito já aqui,
é que uma das formas de nós
aumentarmos o financiamento é
naturalmente racionalizar a gestão. É
aquilo que se diz em energia,
poupando sou capaz de criar energia
porque a poupo. É evidente que eu
quero, dentro dos hospitais e dentro
dos serviços de saúde, sistemas bem
geridos, uma eficácia garantida, uma
diminuição de todas as áreas de
desperdício. É para mim uma evi
dência; é pe1feitamente prioritário.
Depois há outra área que me parece
peifeitamente fundamental. É tentar
mos fazer, e tenho dito isto muitas
vezes, que este mercado de consumo
médico, que apesar de tudo já são
umas larguíssimas dezenas de
milhões de contos, possa significar e
ter algum resultado sobre a produção
em Portugal, de tal modo que a
indústria portuguesa pegue, e não
como é actualmente, em que é
praticamente tudo importado
A outra área que me parece perfeita
mente fundamental é a área de outras
fontes de financiamento. Se temos
esta fonte, chamemos-lhe assim
endógena que vem de tornarmos os
nossos serviços mais eficazes,
melhores prestadores e portanto
muito mais racionalizados, estou
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convencido que não é suficienle para
lermos um serviço de saúde suficien
temente financiado. É preciso outra
fonte de financiamento. Maneiras?
Digo-vos imensas. Temos todos de as
estudar mas, por exemplo, o Estado
pode perfeitamente apresentar formas
e menus diferentes para a população,
partindo de uma base que possa ser
igual para todos. Nós temos mais ou
menos - e estou apenas a falar de
hipóteses - divididos os serviços em
ambulatórios e hospitalares e, chame
mos-lhes assim, serviços catastrófi
cos, cuidados intensivos, o tratamento
das doenças raras, difíceis e caras.
Vamos partir do princípio que somos
capazes de dar a metade da
popu lação mais carente do país
lodos estes benefícios. A uma
população intermédia vamos dizer
essa população não precisa que seja
pago obrigatoriamente wna consulta
ou um medicamento, portanto vamos
dar a essa só hospitalização e cui
dados de catástrofe. E há outra área
ainda, aqueles que são mais ricos, a
quem vamos dar só cuidados de
catástrofe. E tudo isto sobre uma
forma de apresentação do menu e
escolha das pessoas, com possibi1 idade de saírem do esquema. É
outra hipótese, onde já não é com o
pagador, é uma selecção de serviços.
Seja como for, o problema que se
põe é: vamos financiar, se não
houver por parte da sociedade
portuguesa esta obrigatória selecção
e personalização dos direitos e dos
cuidados? E aqui vollamos outra vez
à tal noção política do Estado
Providência. O Estado Providência
surge no fim da guerra e é apoiado
por trinta anos de desenvolvimento
constante, em que todas as
sociedarles enriqueciam a um ritmo
4,5 ou 5 por cento ao ano e em que
se dizia estamos c ondenados à
riqueza, condenados ao progresso. De
repenle, nos finais dos anos ses
senta, começou a surgir o Clube de
Roma a dizer cifinal isto não é assim,
houve o primeiro impacto do petró
leo e viu-se que não havia esse enri
quecimento constante. Terminaram
os la is trinta anos magníficos e
entramos num período completa
mente diferente, onde a própria
concepção de solidariedade social

mudou. E, em vez de ser o grande
serviço público igual e gratuito para
toda a gente, as coisas passaram a ser
baseadas na análise da pessoa, na
personalização dos direitos e no apoio
à pessoa para chegar ao serviço.
E ou nós c riamos este tipo de
esquema, este tipo de sociedade que
apoia seler:tivamente quem precisa,
ou não tenho dúvida nenhuma que,
com orçamentos do Estado e com
serviços públicos iguais e abertos a
todos, a única coisa que vamos
conseguir é pura e simplesmente não
termos serviços nenhuns. Disse uma
vez, por piada, porque nessa altura
surgiu e s sa notícia no jornal,
dizendo que a carne na Hungria era
extremamente barata. Mas não
havia. E eu fiz na altura um comen-

problema. Este problema não é o do
jogo de dados, saber quem é que
ganha, é um problema angustiante
que teremos que resolver. E eu não
tenho receitas feitas. A única coisa
que eu tenho dito e tenho insistido
sempre publicamente é que tem que
haver um reforço solidário do
cidadão português.

Moderador
Desculpe insistir, mas aparentemente
parece haver alguma contradição
neste aspecto. É que esse esforço já
existe, já gastamos os tais 40 por
cento.

Dr. Paulo Mendo

O

tário. Vai ser o que vai suceder ao
nosso SNS, se continuarmos com
este sistema. É muito barato, é
baratíssimo, toda a gente entra no
hospital, é tudo de graça porque já
pagou imposlos, mas simplesmente
não é possível. E por -duas razões
muito simples. É que, independente
mente dos países não estarem a
enriquecer a esse ritmo - e isto é
uma coisa fun damental para os
economistas saberem, desde os anos
50, a explosão tecnológica no domí
nio da saúde tem sido perfeitamente
b rutal, desde as tomografias às
ressonâncias magnéticas, às molécu
las extremamente caras, terapêuticas
extremamente eficazes a que não
podemos dizer não. Tudo isto não
tem nada a ver com a medicina
tradicional que até aos anos 80
aguentava mais ou menos o barco. E
nós agora estamos com este

colega desculpe, mas se já
existe esse esforço e já não
podemos fazer mai s nada então
dentro de muito pouco tempo
estamos condenados a tirar direitos.
E vamos então decidir o que é que o
Estado português ou a comunidade
portuguesa vai cortar. Vamos, por
exemplo, dizer à sociedade portu
guesa que não temos dinheiro para
fazer transplantes hepáticos, que não
temos dinheiro para tratar os seus
paramiloidóticos, que não temos
dinheiro para tratar aneurismas
cerebrais. Vamos fazer uma selecção
e dizer: vamos ficar pela pneumonia
e, portanto, o problema que se põe é
um problema de tragédia grega, não
lemos outra solução.

Moderador
A solução talvez fosse gerir melhor o
que há. Por exemplo, em termos
práticos o que se passa neste momento
é que as despesas hospitalares é que
aumentaram nos últimos anos.

Dr. Paulo Mendo

A

despesa hospitalar portuguesa é
cerca de metade do orçamento
da saúde. A outra metade é para os
cuidados ambulatórios. E se, por
acaso,. vir o que é que os hospitais

portugueses fazem e qual é o custo
por diagnóstico, convido-o a com
parar isso com os custos em qual
quer hospital da Europa. Porque
razão é que nós conseguimos fazer
um transplante renal por 1300
contos, quando custa quase 10 mil
em França? E, no entanto, eles
f azem-se. É evidente que se
vivermos em ambiente de penúria
não sabemos gerir bem. Tinguém
sabe gerir bem na Nigéria nem no
Gana. Sabe-se gerir bem nos grandes
países, que têm uma estrutura em
que até para gerir é preciso investir.
Nós não somos obrigatoriamente o
paradigma da boa gestão, mas em
relação ao pouco que ternos nós, às
vezes, conseguimos fazer milagres.
E o problema que se põe em relação
ao que fazemos com os orçamentos
cios hospitais eu digo: há imensas
zonas de desperdício, há imensas
zonas que é fundamental corrigir.
Hei-de fazer tudo, e julgo que todos
devemos fazer tudo, para evitar essas
zonas. Mas as poupanças que se
colhem de tão pouco não são de
modo nenhum suficientes para
garantirmos o futuro e a expansão
cios serviços médicos portugueses.

mecanismos de contenção de custos,
como o senhor no jirnclo preconiza,
não só não têm dado resultado na
maior µarte elos países como têm
leva.do a uma det,erioração ela
qualidade dos cuidados prestados.
Afinal qual é a saída para isto?

Dr. Medina Carreira

P

egando nas palavras do ministro
Paulo Mendo, acho que é essen
cial que nos entendamos, A saúde, a
educação, a segurança social, tudo
isso nasceu no fim ela guerra, num
ambiente de profundo sentido de
solidariedade social. Os povos
europeus e americano tinham saído
da crise dos anos vinte e trinta,
tinham sofrido os anos da guerra.
Este era uma ambiente com um espí-

cio babyboom e vão ser sustentados
pelos activos, que são muito poucos.
Estamos agora a começar a receber o
grosso das pessoas que foram adqui
rindo direitos a partir do sistema de
Previdência Social. O sistema foi
instituído em 1935, com uma refor
ma profunda em 1962. Com os 40
anos de maturação, os da primeira
leva apareceram em 1975 e têm-se
vindo a acumular. Com as reformas
do Dr. Marcello Caetano e algumas
do 2 5 de Abril a quantidade de
gente que apareceu na inactividade
foi imensa: 108 mil pensionistas em
1960, 2 milhões e 500 mil em 1991!
Tínhamos -urna relação acti vo/pas
sivo que era de 31 activos para um
passivo em 1960, tinhamas em 1991
1,9 activos para um passivo. Se
.
considerar a capitação do rendi
mento de cada português vai-se ver

s

Moderador
Eu passava agora ao Dr. Medina
Carreira. O senhor pub licou um
artigo em que afirmava que o ritmo
ele crescimento elas despesas com o
consumo social - e incluía segura
men/.e também a saúde -, era superior
ao crescimento do PIB. No entanto,
defendia que não devia haver um
aumento dos impostos para financiar
esse sector visto Portugal jd suportar
o maior sacri fício fiscal da VE e
porque o agravamento fiscal reml
taria em maiores distorções e fugas.
Defende, por tudo isto, a inevitabili
dade ele uma severa contenção dos
gastos e de uma urgente recuperação
ela capacidade produtiva do sistema
fiscal. A questão que lhe queria
colocar é a seguint.e. Se bem entendi
o senhor não est.d de acordo que os
portugueses p aguem ma.is elo seu
bolso para uma da.s dreas de maior
consumo social, como é o caso da
saúde. Mas, por o utro lado, os

rito ele solidariedade profundo. Hoje
não existe. Depois, os trinta gloriosos
anos de que falou o ministro Paulo
Mendo, entre 45 e 75, grosso modo,
acabaram. Em Portugal chegamos a
c rescer 7 por cento ao ano. Isso
passou, em Portugal e lá fora.
As economias dos países desenvol
vidos estão a passar da industria
lização para a terciarização, o que
vai gerar muito menor produtividade
e muito 111enor ritmo de crescimento.
E se, em Portugal, ainda há ilusões
sobre isso nós, entre 1981 e 1991,
acrescemos 18 da população activa
no sector terciário, perdemos 3 por
cento na indústria e 15 por cento na
agricultura, Estamos a cleslocarmo
nos economicamente para um tipo de
actividade que não é geradora de
grande 1iqueza, Além disso, todos os
povos desenvolvidos estão a enve
lhecer. Em Portugal , no final do
século, vão chegar à reforma os pais

que é tirado a duas pessoas cujo
rendimento é baixo - 9 mil dólares
per-capita para distribuir por um.
Entrámos no Estado Providência
quando ele começou a declinar em
todo o mundo. Surgiu o desemprego,
estamos a caminho de manchas
imensas de exclusão social, com
mais necessidade de gastos, a abertu
ra económica - na União Económica
e no GATT, o que mostra que tudo
isto não são fantasias tecnocráticas.
E é preferível que estes problemas
sejam discutidos e pensados. Noto
que a Ordem dos Médicos foi a
primeira entidade em Portugal que
organizou coisas deste género, que
são essenciais. E o ministro Paulo
Mendo foi o primeiro governante que
eu vi a discutir desta forma estes
problemas,
Quanto à carga fiscal, somos o país
ela União Europeia com menos carga
fiscal, mas somos, em termos rela-
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tivos, aquele que tem maior esforço
fiscal. Considerando o rendimento e
aquilo que o Estado subtrai, é o
maior esforço.
Agora, porque é que eu não advogo a
sobrecarga dos impostos. Por uma
razão extremamente simples. Em
primeiro lugar os que já pagam vão
pagar mais e a mancha dos que
fogem vai ser maior. Isso significa
que estamos a afunilar completa
mente o sistema de modo que,
qualquer dia, há os dois milhões que
não conseguem fugir e os outros
desaparecem da circulação. Agravar
os impostos é uma utopia. Nós
chegámos ao tecto cio que é possível,
na minha opinião.

Pode-se fazer isto um ano ou dois,
mas a ressaca virá. Há que diversi
ficar as fontes, mas repito, primeiro
temos que pôr em ordem os dinhei
ros públicos..

Moderador
Passava agora ao Dr. Bagão Félix.
Gostava que ele comentasse este
ponto, mas gostava de lhe pôr uma
outra questão. O senhor foi Secretário
de Estad o da Segurança S ocial e
gostava de ouvir a sua opinião sobre
a forma de financiar o sistema de
saúde por via do saco comum com a
Segurança Social.

Moderador
Então qual é a saída para isto�

H

Dr. Medina Carreira

onestamente lhe digo que com
dinheiro do Estado não temos
saída. O ministro Paulo Meneio advo
ga uma solução que eu em princípio
também aceilo. É o princípio cios
pagamento cio serviço por taxa. O
serviço ele saúde é um serviço indi
vidualizável, o que nós chamamos
em Direito um serviço divisível.
Pode-se determinar quem beneficiou
da prestação, logo pode-se cobrar. Só
que, para haver uma selecção de
quem vai pagar, é preciso saber
quem é que ganha para pagar. Ora
não se sabe quem é que ganha o quê.
Esle é que é o problema. É que nós,
do ponto de vista fiscal, somos uma
sociedade anónima, com acções
cotadas na bolsa. Vai-se exigir o
pagamento a quem? Quando nós
olhamos para o sistema fiscal vimos
que em 1991 - são números oficiais 5,6 por cento cios agregados fami
liares pagaram 47 por cenlo cio IRS.
E nós, no sistema selectivo, como eu,
como princípio, advogo, vamos dizer

o senhor teve um rendimento alto e
vai aqui pagar ao Hospital de Santa
Maria. E isto é um agregado familiar

cios tais cinco por cento que supor
tam 47 por cento do I R S . Eu
pergunto: Isto é possível?. Eu, por
mim, respondo não, não é possível.

Dr. Bagão Félix

O

bem saúde comporta alguns
pecados originais que o dife
rencia de outros bens de mercado. O
primeiro desses "pecados originais"
é que normalmente o promotor da
despesa não é o seu pagador. Isto
provoca um dos principais proble
mas e desequilíbrios na eficiência da
afectação ele recursos que é o uso
abusivo, quer em termos de utiliza
ção, quer em termos de preço cios
bens postos à disposição cios cida
dãos. Esta é uma questão que,
independentemente de ser privada
ou público, se coloca sempre e que,
no seclor público, é fundamental
procurar uma solução que faça
conciliar o promotor da despesa com
o pagador.
Na saúde passámos de uma fase que
há uns anos atrás poderia ser consi
derada de estagnação dinâmica para
uma fase de dinâmica estagnada.
Estagnação dinâmica porque pouco
se fazia mas muito se falava,
dinâmica estagnada porque se fazem
muitos hospitais mas com o financia
mento e o envelope financeiro cada
vez mais curto. Ora isto é uma ma
neira de tornar ainda mais impro
utn o o sistema. u pergunto qu
· prioridade? Fazer mais hospitais
·abendo que o hospital tem, nos ano·
·eguintes. despesas brutais, que po
·ua vez prejudicam os cuidados d
:aúde presentes já em vigor? Qua
en- ser a op�·ão? Mais hetão arma
.

'}

Terceiro ponto, a questão da pro
gressividade do financiamento. Eu,
que me perdoe o meu amigo Paulo
Mendo, de facto não sou favorável a
uma pregressividade pela via da
utilização directa. Porquê? Primeiro
pelas razões que o Dr. Medina Car
reira exprimiu - a evasão, as taxas
liberatórias, etc e, por outra razão
fundamental que há pouco o Dr.
Carlos Costa também exprimiu. É
que nós estamos em presença, ao
contrário da educação, de um bem
que comporta um risco. Eu não
utilizo os serviços de saúde por
prazer. Utilizo porque o risco acon
tece. Nós estamos a tenlar computar
uma equidade vertical em função ele
rendimentos naquilo que é um
comportamento horizontal, que é
estar doente ou não estar doente, que
não depende ele ser pobre ou ser
rico. Daí que defenda uma partici
pação dos utilizadores do sistema de
saúde mais na perspecti va não de
progressivi"clade dupla, mas na pers
pectiva de evitar situações de utili
zação abusiva do sistema, através de
uma franquia, de um co-financia
men to, mas não progressivo. E,
sobretudo, através de um princípio
que devia ser progressivamente
introduzido. É o princípio do reem
bolso das despesas. Um cios proble
mas fundamentais desles sistemas
do Estado Providência é que as pes
soas convenceram-se que há bens
gratuitos. Nada é gratuito na socie
clacle, jamais se obtém algo a troco
ele nada. É um puro engano gera
cional e feito através do endivida
mento, através ela inflação ou através
cios impostos. Só tem um grande
problema. É que, como é um sistema
aparentemente gratuito, ninguém
exige a ninguém. É total a opacidade
e se há algum modo de o utilizador
exigir ao prestador e o prestador exi
gir do utilizador é introduzir-se o
sistema de reembolso de despesas. A
pessoa primeiro paga e depois é
reembolsada. É um princípio que, do
meu ponto de vista, beneficiaria a
afectação mais eficiente dos recursos.
Dirão que isto é muito semelhante ao
sistema que há pouco foi aqui defen
dido. Do meu ponto de vista não é
semelhante. Este pagamento era pela
via de evitar abusos de utilização.

E agora respondo à questão que me
colocou e que entronca aqui, a
questão da Segurança Social. E foi
por isso que eu há pouco disse que
um dos grandes erros estratégicos do
Estado Providência em Portugal foi
ter uma visão orgânica e não funcio
nal dos problemas. Isto é, neste
momento organicamente temos a
Segurança Social junto do Emprego
e, por paradoxal que pareça, organi
camente ficou perto dos aspectos
laborais, do trabalho.
É um paradoxo · t otal. Então os
cuidados de saúde têm uma parte
que é de cuidados de saúde, como
disse e têm uma parte que é assis
têncial. Onde é que ela começa e
onde é que ela acaba?
Uma das críticas que pode ser feita a
este sistema é o do pagamento de
despesas antecipadamente por pes
soas pobres, que podem não ter
hipóteses de financiar os seus
cuidados de saúde, o co-financia
mento ou franquia. Aí entra a assis
tência social, aí é que os sistemas de
assistência social, melhor ou pior,
podem financiar aqueles que não
têm possibilidades. Isto é, não
devemos impôr pela via da saúde
uma segunda progressividade para
os mais ricos, que em princípio
utilizam menos os serviços.
A questão que se coloca é que não
se consegue por essa via chegar a
esta alocação mais eficiente de
recursos. Mas perguntarão: isso
implica um aumento de despesas do
lado da segurança social, porque o
Estado, relativamente a esta questão,
não exige p rogressividade. Pelo
contrário, o que defendo é financia
mento-subsidiação para os que não
podem. Não pela via da saúde, mas
através dos sistemas de assistência e
de segurança social. Então, e como é
que financia aí? Aí introduzimos
outro ponto. Temos que acabar com
o mito do tudo para todos, da univer
salidade, da uniformidade de crité
rios. Fará sentido? Nós estamos aqui
a discutir a ·hipótese dos ricos paga
rem mais na utilização dos serviços
de saúde e não questionamos uma
das coisas que, do ponto de vista da
equidade social, é das mais violentas
que aparece em Portugal, que é o
abono de família univei·sal. Porque é

que este benefício não é selectivo? O
valor que se reduz deve ser encami
nhado para a participação daqueles
que não podem no sistema de saúde.
Eu vejo o problema um pouco a ju
sante e não a montante na área do
financiamento,

Moderador
Eu passava agora ao Dr. Carlos
Costa e citava-lhe um estudo recente
da Associação Por tu g u esa da
Economia da Saúde sobre despesas
de Saúde em Portugal e elo qual é wn
elos subscritores. E há uma conclusão
bastante interessante e que dá que
pensar um pouco. Afirma-se nesse
estudo que o finan ciamento elo
sistema de saúde português tornou-se
regressivo, isto é, o peso das contri
buições elas famíljas para o sector
diminui consoante aumenta o seu
nível ele rendimentos. Aparentemente
isto é uma aberração em termos ele
soliélarieclacle social. Eu gostava que
me esclarecesse, o que é que isto quer
dizer. Outra questão que também é
interessante e colocada como conclu
são nesse estudo é o problema elas
despesas hospitalares que eu já citei
aqui. De facto, apenas as despesas
hospitalares aumentaram nos últimos
anos em Portugal, mantendo-se as
despesas elos cuidados primários e
ambulatórios, em geral, e os elos
medicamentos. Apenas diminuíram
as despesas com as convenções. Eu
também gostava que comentasse esta
conclusão do estudo.

Dr. Carlos Costa
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ntes de entrar nessas questões
vou seleccionar dois ou três
aspectos que estão aqui a pairar da
intervenção dos colegas de mesa e
que me merecem alguma reflexão. O
primeiro aspecto foi referido pelo Dr.
Bagão Félix e é o problema do risco
moral. É um problema que, de facto,
é importante e pertinente na saúde.
De qualquer das maneiras é também
importante que as pessoas tenham
consciência que o país com mais
problemas de risco moral ou de
sobreútilização dos cuidados em

função do que paga ainda é os EUA.
Porque aí, de facto, há uma associa
ção directa entre o prémio que
pagam e depois a vontade, nem que
não haja necessidade dos cuidados
de, pelo menos, compensar o esforço
financeiro que saiu directarnente do
bolso das pessoas.
Também considero interessante, e
pegando num dos aspectos que é
mais importante para o fracasso ou
insuficiência do mercado da saúde,
que é a questão do consumo dos
cuidados de saúde não representar
nem um desejo nem uma preferên
cia, mas sim uma necessidade e que
por isso levante p roblemas em
termos de afixação do p reço no
momento de contacto. A primeira
coisa que se tem que ter presente é
que não há cus.tos zero em saúde.
Em todos os países há preços dos ·
cuidados. O que se está a qui a
discutir é se é relevante ou não
haver preço zero no momento do
contacto. E renorn o que já disse. 1 a
maioria do,. países. incluindo os
A. o prei;o é zero no momento d
contacto porque. se não se fizer isso,
JOdem aparec-er tamanhas barreiras
eonómicas que tornariam ainda
ais complicado o sistema de saúde
de uma aís or ue não se controla.
Eu acompanho o Dr. Paulo Mendo
nas preocupações e ainda o acom
panho em mais uma coisa. É que
ninguém tem a receita. O que se
passa é que de duas uma: ou uma
pessoa tem uma posição catastrofista
porque há um défice a nível micro e
se pensa que esse défice é ou não é
estrutural; Bom, então de facto
primeiro tentam-se fazer alguns
ganhos. Os ganhos em termos de
eficiência, em termos do valor do
dinheiro na saúde em Portugal
podem não ser tão pequenos como se
pensa. Há diversos segmentos de
ineficiência bastante bem identifi
cados e que são consensuais em
Portugal e em que talvez se conse
guisse ganhar bastante dinheiro com
essa reorganização ou restruturação
do serviço de saúde.
Comungo também as preocupações
do Dr. Paulo Mendo em termos de
qualidade; agora também quero
saber em que qualidade estamos a
falar. Vamos ver o exemplo entre
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Debate
Portugal e os EUA. Os EUA são o
país que gasta mais tanto em termos
percentuais como em termos per
capi ta na saúde. Se pegarmos
naquela lista que já referi dos anos
potenciais de vida perdidos, os EUA
são o segundo país em termos de
OCDE. Portugal o primeiro, os EUA
o segundo país. E ninguém ques
tiona que a qualidade a nível micro,
tanto em termos de estrutura como
em termos de processo, como tam
bém em termos, se quiserem, cios
resultados micro das organizações de
saúde é melhor cio que a portuguesa.
O problema é na transacção .• De
facto, se estamos a montar algum
sistema que pode ser interessante,
ou poderá ser mais aliciante a nível
micro, se há ou não há contradições
a nível micro, se há ou não contra
dições a nível macro e vice-versa.
Eu penso que é mais essa a preocu
pação que eu tenho e que deixo
aqui, cio que dizer que é melhor uma
fórmula ou outra
Eu penso que estamos a gastar mal o
dinheiro. Também pen:;.o que é posível corrigir e,;sas distorçõe-... tah·ez
uito mai · com uma actuac;·ão a nfre
icro, já não a nível do financiameno -do sistema, mas com outras inter
·enções. Que é a clefinic;·ão da moda
idade de pagamento aos sen iços de
aúde, aos hospitais e aos centros de
aúde. com a eriação de novos
elementos que permitam de,congel
o sistema, o sistema está congelado,
á uma grande inércia. não há
·ncentivos nenhuns para ;-;e mudar ·
atitude e o comportamento do,. profi;-;
·ionais. nos hospitai;-;, nos sen iço,,
os centros de saúde; também poder'
aver bastantes ganhos ;-;e mudar ·
estão dos ·ervi os de ;-;aúde.
Em relação à regressividade ou não
do SNS o estudo foi feito por colegas
da Escola, quem poderia responder
melhor era uma colega que não está
em Portugal, o Dr. João Pereira. De
qualquer maneira a falta ou não de
regressividade tem a ver com a
forma como se utilizam as despesas
privadas. Isso eu também penso que
entronc a numa questão que foi
colocada pelo Dr. Medina Carreira.
É que, de facto, as despesas pri
vadas, em Portugal têm dois tipos de
comportamento. É do conhecimento

geral que cerca de 50 por cento cio
que os portugueses gastam em des
pesas privadas é em medicamentos e
que esses medicamentos são mais ou
menos aproximados por todos os
escalões de rendimento. Não há
grandes diferenças entre mais ricos e
mais pobres a utilizar. Existe
também mais ou menos o mesmo
comportamento quando estamos a
falar de pagamento do nosso bolso
para meios cômplementares de
diagnóstico e terapêutica privados.
As grandes diferenças surgem em
dois segmentos: a hospitalização
privada e o que é tecnicamente
chamado as próteses. É nesses dois
factores que há grandes diferenças.
Se nós conseguirmos articular essas
coisas, penso que é relativamente
fácil perceber-se porque há alguns
problemas em termos de progres
sividade ou regressividade no SNS
português.
A questão das despesas hospitalares
é a mais fácil de responder. O sector
hospitalar é aquele que está mais
confrontado com o desenvolvimento
tecnológico. O aparecimento de
novas tecnologias e não são só equi
pamentos pesados, são também
coisas que parecem pequenas, mas
têm muito peso. Depois há as novas
tecnologias que não são substituí
veis, são aditivas. Então facilmente
se compreende o problema.
Re{eri também que, tanto quanto sei,
não)hêí nenhum estudo sério sobre se
-'
há mais ineficiências no sector
hospitalar do que na gestão dos
cuidados prirriários.

Moderador
Queria, antes de passar à assistência,
fazer uma ronda entre os convidados,
colocando duas questões. Senhor
ministro, não seria de algiim modo
razoável para melhorar o financia
m e nto introduzir uma pequena
percentagem nos custos do inter
nament,o hospitalar, salvaguardando
obviamente as pessoas que de facto
não podem de todo pagar. Não seria
interessante estimular os doentes e os
pr6prios profissionais de saúde, inclu
sivamente os médicos, trazendo-os
mais para a nossa causa, que é uma

causa comum a todos os portugueses,
esta questão da saúde, estimulando
os, informando-os melhor sobre a
questão dos gastos, enfim, fazendo
uma política pedag6gica, quer em
relação aos doenl,es, quer em relação
aos profissionais de saúde. Penso que
muitos profissionais da saúde não
fazem a mínima ideia da quantidade
de gastos que efectuam, muitas vezes
clesnecessariame,ite

Dr. Paulo Mendo

P

rovavelmente uma das nossas
maiores ineficiências dos ser
viços radica também numa coisa
perfeitamente estrutural é que nos
estamos sujeitos a um regime da
função pública. E a função pública,
em Portugal, é considerada como
uma espécie de modelo único. Há
muito tempo que digo que a função
pública, no Ministério da Saúde,
deve ser diferente naturalmente da
função pública dentro das Finanças.
Mas não. As leis são idênticas, o tipo
de regulamentos são idênticos,
estamos confinados às· mesmas
fórmulas de funcionamento, o que
significa que, por exemplo em
relação à gestão hospitalar será
provavelmente o enquadramento
jurídico que mais facilita uma
ineficiência. E, portanto, é de lentar
criar todas as formas de modificação
desse sistema, de criação de outras
formas de gestão, da possibilidade
de criação dentro dos hospitais
portugueses, tal como os ingleses
conseguiram de criar. Forma novas e
mais variadas de gestão dos Centros
de Saúde, tudo isso são factores
essenciais a desenvolver e, portanto,
na<la do que eu digo em relação ao
financiamento significa que não
considere como essencial tudo isto
que estou a dizer agora. E por isso
me tenho batido e tenho dito em toda
a parle as minhas posições face à
estrutura pesadíssima do aparelho
de Estado. Mais, na Lei de Bases da
Saúde, antes dela sair, defendi e
escrevi que o SNS devia ter um esta
tuto próprio e reger-se em relação a
terceiros por direito privado. Não é
possível, está tudo com o mesmo
figurino, é uma das forma de inefi-

cácia. Ter uma política pedagógica e
em relação a estas duas perguntas,
latentes da discussão, estou não só
de acordo como muito em breve, já
anunciei, vou tentar que todo o,
doente português ao sair do hospital,
pelo menos nos hospitais tenh a
acesso à conta, e que essa conta diga
rigorosamente quanto é que o Estado
acabou de pagar por ele. Pelo menos
ao sair do hospital sabe que "os
meus quinze dias custaram
seiscentos contos". É que, normal
mente, quando dizemos os custos,
todo o doente fica perfeitamente
impressionado. Lembro-me de um
doente que recebeu uma conta por
engano, porque se julgava que era de
uma companhia de seguros. Era um
advogado e não imaginam o espanto
que ele teve por ter recebido uma
conta de seiscentos contos. Não fazia
ideia que os custos numa unidade de
cuidados intensivos, onde esteve
durante uns dias, depois de um
acidente, fossem preços daqueles.
Agora é muito difícil estabelecer-se
e pensar-se que se vai fazer uma
política de pedagogia constante. O
que é isso? Como é que nós vamos
conseguir que as pessoas se interes
sem e que estas coisas sejam
discutidas. Olhem , com isto, com
estas acções que a Ordem dos
Médicos está a fazer. Acho óptimo e,
por isso, é que eu me presto constan
temente a discutir isto. Acho que é
fundamental discutir isto por todo o
lado. Pode não ser pedagogia, mas
significa espalhar a minha angústia.
Em relação às taxas moderadoras é
evidente a minha posição. Em 1981
eu criei urna taxa moderadora de
internamento e essa taxa acabou
passados dois anos. At:tualmente
existem, estamos agora a revê-las e
estou perfeitamente de acordo que
devem existir, corno devem existir as
coisas que o Dr. Bagão Félix acabou
de dizer.
Quem me dera. Acho que são perfei
tamente essenciais, como essencial é
a ligação da segurança social à
saúde. Também como foi dito, será
através da segurança social que nós
podemos personalizar as dificulda
des de cada um de nós. Não vai ser a
saúde que tem de ver quem é p
pobre e o rico, porque não são essas

as funções de um serviço de saúde.
O que eu acho é que nós estamos a
chegar aqui à conclusão que a mim
me parece fundamental. É que não
há modelo único, é que há imensas
coisas que têm que ser abordadas e
têm de ser discutidas e que há
muitas coisas aqui que são um boca
do como o salame, temos de cortar e
resolver aos bocadinhos. E provavel
mente enquanto estamos a cortar aos
bocadinhos, a julgar que estamos a
resolver as coisas de uma maneira
conjuntural, se calhar estamos a
resolvê-las de uma maneira estrutu
ral. Antes seja.

Moderador
Um comentário final de cada wn dos
intervenientes ante de se passar ao
debate público.
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Dr. Bagão Félix

ó uma referência muito breve
relativamente à gestão de
pessoal na administração pública, já
que uma fatia grossa das despesas
com a saúde é a administração de
pessoal. E no fundo, o que se passa
nesta área como noutras, no fundo a
gestão de recursos humanos é cega,
é uniforme, cristaliza as competên
cias, pune a inovação; de facto o
Ministério das Finanças é em geral,
o único gestor de pessoal numa
lógica estrita de poupança financeira
a curto prazo. Imaginem o que seria,
numa empresa, o tesoureiro o
director financeiro ser o director de
pessoal. Isto é para termos um pouco
a ideia como é que depois é impos
sível conciliar isto com a eficiência.
o fundo o dilema nestas questões é
sempre o seguinte. Pode poupar-se
muitas vezes a curto prazo, mas a
história tem-nos ensinado isso bas
tante bem, nem sempre urna despesa
menor significa necessáriamente um
custo inferior. Nem sempre gastar
menos significa gastar melhor. E o
que acho , na lógica estrita de gestão
orçamental da saúde, destes 600 e
miHiões e <'ontos, o que eu aclio
ue é fundamental é numa lógica de
ma le islatu ra o ministério <la

·aú e ter a pos;;10iJi a< e e ('Ontra
ualizar uma gestão o rçamental
uatro ano:s com o Mini tério d·
Finançais. Ou eja. um o rçamento
lurianual. Porque o problema do.
ini térios <la Saúde e <los ministro·
a 'aú<le é que estão sempre n
enúria. Muita \'ezes para ga ta
ais tarde menos é preciso gasta
nicialmente mait-. . ós sabemos isso
nas empresas, na economia é assim
e, portanto, os ministros e os minis
tério da Saúde andam sempre com a
corda na garganta. Portanto uma
espécie de salva-vidas a apagar fogos
aqui e acolá. Não há tempo, não há
disponibilidade, não há capacidade,
no sentido objectivo do termo, para
atacar este problema . Talvez valha a
pena um contrato com um ministro
das finanças hipotético e um ministro
da saúde hipotético, estou a falar em
abstracto, Dê-me mais este ano e
daqui a quatro anos exija-se uma
racionalização das despesas

Dr. Carlos Costa
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ambém um comentário muito
breve só para dizer que esta
última afirmação me parece peifeita
mente interessante e pode ser desen
volvida. E videntemente que o
ministério das finanças tem sempre
uma posição que penso eu ou des
confia dos outros ministérios ou dos
outros gestores, mas de qualquer das
maneiras parece-me interessante
esta hipótese.
Mais uma observação que eu achava
muito interessante é que se desse a
conta aos doentes. Eu não sei é se o
senhor ministro quando fala em
conta, se está a referir à conta ou ao
preço. Se fosse a conta eu aplaudia
duas vezes. É que finalmente montá
vamos um sistema de contabilidade
analítica nos serviços de saúde, que·
era baseado nos doentes e então
tínhamos os custos e poderia ser
muito interessante não só mandar a
conta aos doentes, mas também aos
médicos responsáveis pelo trata
mento e aos gestores. De qualquer
das maneiras os doentes não são
sensibilizados, porque, se quiserem,
eles não têm culpa de ir para os
cuidados de saúde.

Financiamento do Sistema de Saúde.
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s opiniões são muitas, as
posições são naluralmenle
variadas mas, no fundo, dá-me a
impressão que há uma certa tendên
cia para se considerarem duas coisas
fundamentais. Primeiro, que os ser
viços são uma fonte extremamente
importante de desperdícios e, por
tanto, uma das prioridades é a
organização desses mesmos serviços.
Estou perfeitamente de acordo, mas
atenção! Se repararmos bem, do
ponto de vista até sociológico - e a
propósito de uma intervenção ante
rior recordo os sorrisos na assistên
cia -, parece que, no fundo, nenhum
de nós está convencido que os hospi
tais mudem ou que as coisas mudem.
E até posso pôr um pouco em causa
se estaremos mesmo muito inte
ressados em que mudem. E é sobrn
i s t o que eu peço que cada um
reflicta. O problema que se põe em
relação às organizações hospitalares
é que não é uma coisa que eu possa
mudar por decreto. O ambiente so
ciológico não se muda por decreto.
E, portanto, o problema é saber o que
é um Hospital? É uma organização
autónoma e responsável, a quem
podemos pedir c ontas, ou é um
enteado cio Ministério da Saúde, que
vai lá dizer qual o serviço que fecha,
e que o Hospital não tem nada que
ler 18 ou 19 cirurgiões para operar
quatro vezes por semana?
Onde é que nós ficamos? Entre a
responsabilização dos serviços ou a
telegestão autoritária cio Ministério,
a quem é facílimo atirar as culpas e
dizer que tudo é mau?
Eu garanto que em relação aos
hospitais. à sua gestão e funciona
mento, ludo farei para tirar as res
ponsabilidades de cima de mim e

dá-las aos próprios hospitais.
Comecei, mal cheguei ao Ministério,
com a delegação ele poderes. Não me
venha mais o clirector cio Hospital
pedir para não sei quem pode ou não
ir a Estrasburgo, ou perguntar se
pode gastar aquela verba sem consi

deração superior.

Mas atenção! Dentro do hospital
existem médicos, existe conselho
médico, existém responsáveis - tam
bém aqui todos nós estamos de acor
do - mas que têm que se contar com
a capacidade administrativa cio
próprio médico.
Esta função essencial que é a
avaliação dos hospitais vai começar
cada vez mais a ser feita. Não acre
dito na possibilidade de, por Decre
to, os pôr a funcionar bem. E apelo
para que, todos nós, com discussões
como esta, consigamos saber que o
nosso dia a dia é suficientemente
sério para sermos profissionais com
pletos e, ao mesmo tempo, sabermos
gerir a nossa profissão. Porque a
ideia de dizer eu sou médico, faço o

que qnero e ninguém tem que me
pedir contas ele gestão, como ouvi

ainda há muito pouco tempo a um
colega nosso, já não é possível. É
fundamental ter essa noção, modifi
car o ambiente e as mentalidades e
fazer com que os hospitais não sejam
motivo de riso.
O segundo aspecto - o financiamento
- é indissociável deste. E é indisso
ciável pela simples razão que, infe
lizmente, não há prioridades na
saúde, no sentido de fazer primeiro
alguma coisíl e depois fazer outra. As
coisas surgem simultaneamente, as
tecnologias aparecem a um ritmo
perfeitamente alucinante e os hospi
tais têm que dar resposta nos meses
seguintes. Não é possível dizer vou

parar, vou ver que dinheiro é que
tenho para daqui a quatro ou cinco
anos começar a fazer coisas. Não é

possível. Infelizmente estamos quase
sempre perante dilemas e, confron
tados com essas si tu ações, temos
obrigatoriamente que fazer escolhas.
E essas escolhas normalmente põem
de parte uma coisa que também é
prioritária. É a segunda coisa, a que
não foi escolhida.
Em relação ao financiamento não
tenham dúvidas nenhumas. É uma
coisa que temos de discutir desde já,
e por isso a apontei como uma
prioridade mal cheguei ao minis
tério. Disseram que o Primeiro
Ministro já me estava a tirar o tapete
porque disse que era para daqui a
dois anos. Quem me dera se daqui a
dois ou três anos estivéssemos aqui a
discutir um modelo claro, que todos
compreendessem e fosse possível
lançar. Nunca disse que ia fazer isto
com leis feitas à pressa. É precisa
mente com estas discussões que, aos
poucos, vamos aprendendo. E eu vou
vendo que passos políticos posso
dar. E quem tiver interesse em me
apresentar sugestões, só tenho a
agradecer. O problema é que é muito
fácil dizer-se é da função pública, é
muito fácil dizer que a saúde tem que
ser independente elo OE, mas
simplesmente isso podem ser só
figuras tendências.
O problema é que, independente
mente daquilo para onde nós vamos,
temos que fazer uma administração
dia a dia. E o que estou a tentar
fazer, sem fazer asneiras. é que as
medidas conjunturais se insiram já
dentro de uma solução ele estrutura.
E é por isso que vos agradeço o facto
de terem vindo aqui, ele onde saio
com muito mais ideias, muito mais

enriquecido e com mais vontade de
trabalhar.

Dr. Bagão Felix

O

uvi comentários com muito
interesse e só me permitiria
uma rcílexão de ordem mais política.
Eu fiz há pouco tempo parte de uma
comissão para a Reforma e Quali
dade da Administração Pública, que
entregou o seu relatório ao Primeiro
Ministro há dois meses atrás. Esse
documento levanta algumas questões
importantes em termos de privati
zação e de desregulamentação, que é
prioritário em relação à privatização,
do meu ponto de vista. Durante esses
dez meses de trabalho lançámos um
inquérito à opinião pública. Curiosa
mente, a saúde foi considerado o
bem público onde se deveria bene
ficiar mais da aplicação de impostos
e aquele em que deveria ser passível
de maior privatização.
Do meu ponto de vista está inerente
a tudo isto uma grande ignorância.
E m vez de gastarmos páginas e
páginas por causa do senhor Zé ou
da senhora Vuvú, ou por causa de
guerras de distritais de partidos,
como se fossem questões nacionais,
talvez merecesse a pena debruçar
mo-nos sobre estas questões que são
bastante mais sérias e geracionais.
Quando o Dr. Paulo Mendo estava a
terminar a sua intervenção lembrei
me de uma frase do Alvin Toffler
que diz: "É preferível não ter resposta

para uma pergunta certa do que dar
uma resposta certa a uma pergunta
errada".

Dr. Medina Carreira

D

as várias intervenções colhi a
ideia de que perpassa pela
nossa consciência a necessidade de
reforçar os esquemas de assistência
social. A assistêncial social vigorou
na Idade Média e em todo o século
passado e, em Portugal, ainda du
rante este século. É minha convicção
que a assistência vai ser uma forma
de protecção social a revigora r.
Vamos voltar um pouco ao passado.
As dúvidas que tenho quanto a isso

são de outro tipo. Antigamente era
fácil saber quem tinha e quem não
tinha. Hoje, a riqueza é muito difusa
e é uma riqueza predominantemente
mobiliária. Por outro lado, as cida
des são imensas. Como é que se vai
saber quem é que precisa ou quem é
que não precisa? Sempre o velho
problema de se saber quem é quem.
A segunda fórmula, que também
teve grande êxito no século passado,
e que neste século também existiu
em Portugal é o sistema mutualista.
Aliás, ele está a renascer no nosso
país, mesmo no domínio da saúde.
Com maior ou menor consciência, há
realmente modelos que estão a voltar
e que vão suprindo, de alguma
maneira, as falhas do Estado.
A segunda nota - e essa foi-me parti
cularmente caro ouvir pela primeira
vez, há muitos anos, num auditório
deste tipo - foi alguém dizer que não
nos preoéupemos com o dinheiro.
Realmente referiu-se aqui que é
necessário pensar muito na organiza
ção e na e 1c1êneia. u go que
aída para �aúde - estou de acordo
com o Dr. Paulo :\lendo - mi passa11
pela organização. E aí acho que os
édicos estão numa posição decisi
: va parn o fazer. se quiserem. 1 'ão Ya1
aYer financiamentos sub,-tancial
ente mais altos. qualquer que seja
via. Se não for realmente pela efi
ciência, rnmos ter uma saúde ead
·ez mais de ada.

Dr� Carlos Costa

E

importante que se comece a
reconhecer que o normat1v1smo
não é o importante para regular um
sector. Nem a saúde, os Hospitais ou
os Centros de Saúde. Aplaudo essa
posição. Parece-me que se começa a
andar no bom caminho ao dar-se
muito mais ênfase às questões técni
cas e, sobretudo, a ver quais são as
soluções técnicas. E, mais impor
tante do que isso, é saber que as fun
ções técnicas também têm interliga
ções. Há sempre uma questão de
coerência, há sempre uma questão
de articulação entre elas e isso tam
bém me parece fundamental.
Por outro lado uma reflexão. É evi
dente que os problemas do finan-

ciamento, a origem dos fundos é
importante. Há, de qualquer
maneira, uma lógica interna de como
é que os fundos são redistribuídos
internamente. Isso parece-me
crucial e julgo que tem sido pouco
discutido em Portugal, onde estamos
ainda a aprender muito pouco com
as experiências Internacionais. Vou
só dar um· exemplo. Urna das
grandes razões do fracasso do
sistema nos EUA é o pagamento dos
serviços de saúde pela produção.
Tem tornado muito felizes os
administradores dos hospitais, os
directores, os médicos e os enfermei
ros, pois os hospitais são das
indústrias mais lucrativas dos EUA.
Isso é evidente que tem a sua contra
partida a todo o nível, para os pro
prietários, para os gestores, para os
médicos, etc. De qualquer das
maneiras as despesas têm aumen
tado, não tem havido ganhos de
eficiência e os resultados na saúde
não têm melhorado nos EUA corno
não têm melhorado noutros países. É
urna reflexão que julgo importante.
Não basta só discutir a origem dos
fundos, é também preciso saber
como é que eles depois vão ser
redistribuídos internamente.
Chamo a ui a atenção ara um onto
ílue eon,-idero fulcral. , nece,-.,-.ário
ílUe ,-e comece a avaliar a acti, idacl
aos ,-.er,iço"' de saúde. Para ,-e a, alia
o de--empenho dos serviços de saúde
·ejam ele:- Centro,; de 'aúde, Ho:itai,-. ou outros. tem que se dizer qual
ts o critério de suee"so. Por is"o tem
ílUt' "e fazer a pergunta e tt>m que ,-,e
k.lizer aos ge,-;tores e aos profissionai
uando é que um SerYiço de Saúde
unciona bem. quando é que u
10,- ital funciona hem.
Coloco esta questão porque se
fizermos a pergunta qual é o 1nelhor
banco em Portugal?, qual é o melhor
hipermercado?, provavelmente conse
gue-se arranjar um consenso entre
proprietários, gestores, produtores e
consumidores. Mas, se eu perguntar
qual é o melhor Hospital ou o melhor
Centro ele Saúde português começa a
ser difícil. É conforme a perspectiva.
E isso é uma grande complicação,
ninguém se entende. Nem o avaliador,
que é o Ministro, nem os profissionais,
nem os consumidores.

Colégios Eleitos

Na sequência do processo eleitoral realizado no dia 2 de Março, divulgam-se as Direcções
Eleitas para os Colégios das Especialidades, assim como os resultados eleitorais.

COLÉGIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA
Carlos Alberto daSilva Lopes
Daniel dosSantos PintoSerrão
Fernando ManuelCordeiro deSousaOliveira Torres
Jorge Manuel de OliveiraSoares
Manuel LuísCorreia Matos Beja
Maria Irene Valente Batista Martins
Maria Luisa PaivaCarneiro de Moura FerreiraCrespo
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COLÉGIO DE ANESTESIOLOGIA
António Gonçalves Ferreira
Carlos Manuel AzevedoCarvalho
David Manuel dosSantos Gomes Matos
Humberto Fernando Mourão Mendo
Maria Arminda lartins Rodrigues
Maria de Fátima daSilva DiasCosta Gonçalves
Maria Manuela Rocha Cabral Botelho
Mário Augusto de Azevedo Ferreira Lopes
Reinaldo DiasCoelhoCabanita
Rui Mário AlbarranSobral deCampos
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COLÉGIO DE CARDIOLOGIA
António Marçal da Mata Antunes
Armando Augusto Penas Gonsalves
Fernando Manuel Venâncio FerrerCorreia
João Álvaro LeonardoCorreia daCunha
José Maria MartinsCampos
JoséRafael Alves PintoCarmona
JoséSimões daSilva Fernandes
Lino MarquesSimões
Luís Augusto Pires daCosta Providência
Pedro Henrique Van-Zeller
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COLÉGIO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
António Macedo deSá e Melo
Eduardo Félix Dias daSilva
Fernando António Maymone Martins
Jorge ManuelSantos de Magalhães Antunes Moreira
Maria de Fátima Ferreira Pinto
Maria Teresa de Jesus daCruz Machado Vaz
Sahicanta Kaku
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COLÉGIO DE CIRURGIA GERAL
Armando Manuel Romão Marques Donato
Augusto José doCouto Mendes Moreira
Carlos ManuelCarvalhoSantos
EuricoNuno de Magalhães Garrido
José Alberto dosSantos Fernandes Pereira
Manuel Diaz Gonçalves
Manuel Fernando PiresClaro Teixeira
Manuel Henrique Martins Ferreira Botelho
Manuel Jorge de Queirós Medeiros
Vitor Manuel Veloso daSilva
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COLÉGIO DE CIRURGIA CARDIOTORÁCICA
Jaime Arlindo TeixeiraNeto
João Manuel Godinho de Queirós e Melo
José Manuel Amorim Ferrão de Oliveira
Luis AugustoOsório Leite de oronha
Manuel de Jesus Antunes
Manuel MachadoRodrigues Comes
Hui João Mendonça de Lima

(S.R.N.)
(S.R.S.)
(SR
. C
. )
.
(SR
. S
. )
.
(SR
. C
. )
.
(SR
. N
. )
.
( S.R.S.)

COLÉGIO DE CIRU'llGIA PEDIÁTRICA
António Agostinho Ochoa deCastro
António Teixeira
Henrique Manuel Guimarães deSáCouto
Jaime Teixeira Mendes
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José Manuel Lemos Pavão
Rui Manuel FialhoRosado
Vicente de Brito Gaspar
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COLÉGIO DE CIRURGIA PLÁST.E RECONST.
Acácio ManuelCordeiro Ferreira
António Manuel Pereira Guimarães
FernandoNoronha de Andrade
Horácio Urge! Silva MonteiroCosta
Jaime AntónioSantosCoutinho Lanhoso
José EduardoSantos Almeida
José Jorge daCunha Trigo
Luis HenriqueCarriere Momplé
Maria Júlia Man1ues H. PedroSerra Amaral
Mário Jorge Freire dos Santos
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COLÉGIO DE CIRURGIA VASCULAR
António F.Oliveira BarbosaRibeiro Braga
António JoséSilvestre ele Albuquerque de Matos
António Manuel Faria Guedes Vaz
Joaquim AntónioCarvalho Barbosa
Luis Abreu Lopes da MotaCapitão
Mário Vieira Vaz de Macedo
Rui Manuel Gonçalves Fernandes Almeida
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COLÉGIO DE CLINICA GERAL
Álvaro José Alves Pereira
António João PimentaCosta eSilva
António Manuel ciosSantosRodrigues
Lino José Ministro Esteves
Luis Miguel Henriques daSilvaRebelo
Maria Georgina EstevesCruz
MartinsCorreia
Maria José daConceição PereiraReis
Maria José Pereira Martins VilarResende
Rui ManuelNogueiraSousaSantos
Torcato JoséSoaresSantos
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COLÉGIO DE DERMATOLOGIA
Angelo Acílio Moreira daSilva Azenha
António Fernando Ribas Guimarães dosSantos
António José da Silva Picoto
António Vasco Beltrão Poiares Baptista
Francisco ManuelCardoso de Menezes Brandão
Helder Martins Gonçalves
João Duarte Gouveia de Freitas
José Luis BritoCirne deCastro
José Manuel de AzeredoCampos Lopes
José Manuel daCosta Mesquita Guimarães

COLÉGIO DE DOENÇAS INFECCIOSAS
António Alberto Barbosa Alves Pereira
Francisco JoséNunes Antunes
Germano Mourão doCarmo
Henrique José Ferreira C. Lecour de Menezes
José Gabriel Saraiva daCunha
Rui Eduardo AlmeidaCorteReal
Rui Manuel doRosárioSarmento eCastro

COLÉGIO DE ENDOCRINOLOGIA
Alberto Adriano Archer Galvão Teles
António MachadoSaraiva
Camilo Alves de Morais
Francisco Manuel FerreiraCarrilho
Jorge ManuelRalha Portugal
JoséCharneca daCosta
José LimaReis
Jo é LuisSilva
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Manuel Martins Almeida Ruas
Maria da Conceição Pereira

COLÉGIO DE ESTOMATOLOGIA

Alberto Barreiros Vitorino Marques
Alexandre Loff Pereira Sérgio
Carlos José Coelho Cardoso
Carlos Manuel Diogo de Matos
Fernando Manuel Souto Costa Vilela
João Joaquim Tinoco Torres Lopes
José Carlos elo Mendes Carvalho
José Manuel Barbas Amaral
José Manuel Sousa Costa Morais
Maria Lourdes Andrade Almeida

COLÉGIO DE FARMACOLOGIA CLÍNICA

Frederico José Teixeira
Jorge Manuel Silva Junqueira Polónio
José Guilherme Machado Monteiro
Manuel António Vaz da iS lva e Sousa
Serafim Correia Pinto Guimarães
Tice dos Reis Anastácio de Macedo
Virgílio Mola Prego Durão

COLÉGIO DE GASTRENTEROLOGIA

António Romão Marques Donato
Armando Pereira Ribeiro
aC rlos Alberto Loureiro de Albuquerque Pinho
Carlos Alberto Nobre Lavadinho Leitão
Dinis da Silva Freitas
Horácio Luis Guerreiro
Leopoldo Maria Lemos u
C nha Matos
Maria José da Conceição Urceira Lopes
Paula Teresa Ribeiro Borges Alexandrino
Venâncio António Ribeiro Mendes

COLÉGIO DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA

António Manuel da Silva Pereira e Coelho
Carlos Manuel Domingues Freire de Oliveira
Fernando Manuel Silva Almeida Loureiro
lngborg Eugenie D. aC rneiro Chaves
João Manuel Dória Nóbrega
José Cardoso Moutinho
José Maria Menezes e Sousa
José Matos Cruz
Luis António Pereira Leite
Maria Gil Varela Lucena aS mpaio

COLÉGIO DE HEMATOLOGIA CLÍNICA

Adriana do Céu Azevedo Teixeira
António aC rlos Albuquerque Pinto Ribeiro
Fernando Júlio Carvalho Príncipe
Fernando Plácido Garcia
Isabel Maria Silva Castro
Jorge Alexandre Santos de Melo
José João Gomes de Oliveira
Maria Isabel do Nascimento aS raiva da Costa
Maria Manuela Mendes .
R Guedes de Oliveira
Vilar Manuel Gonçalves Valente

COLÉGIO DE IMUNO-ALERGOLOGIA

eC lso Moreira dos Santos h
C ieira
José António oC sta Trindade
José Eduardo Rosado Pinto
José Lufs Dias Delgado
José Manuel de Azevedo Lopes dos aS ntos
Manuel Augusto Pereira Barbosa
Mário Manuel Chaves Loureiro

COLÉGIO DE MEDICINA DESPORTIVA

António Valério Rosa
Bernardo Paes de Vasconcelos
Graciano Agostinho Rebelo Fernandes
Joaquim Fidalgo Freitas
Joaquim Fonseca Esteves
João Risques da Silva
Manuel António Leitão da iS lva
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Anabela Fernandes aC rdoso Pinto
Fernando P.Pereira
Gonçalo Nuno Osório Borges
Jorge Manuel Costa Lains
Luis Joaquim André Rodrigues
Maria do Carmo Aguiar Branco
Maria da Graça Martinho Lopes
Maria Hermfnia Pires Grenha
Maria Madalena Quinhones Levy
Maria Manuela Gonçalves da Silva

COLÉGIO DE MEDICINA INTERNA

António Eduardo de Oliveira Soares
António José de Barros Veloso
Domingos José Antunes de Azevedo
Faustino Nunes Ferreira
Fernando José Lopes dos aS ntos
João Vitor Miranda Sá
Jorge de Almeida Berkeley Coller
José Ávila Rodrigues oC sta
Mário Alberto Espiga de Macedo
Mário Rui Fernandes Pinto Ferreira

COLÉGIO DE MEDICINA NUCLEAR
Ana Maria Antunes Medina Vieira
Manuel Macedo Pinto
Manuel Faria João
Manuel Luis da Silva Pereira.
Maria Guilhermina aC ntinho Lopes
Maria lnês Ribeiro de Amorim
Maria do Rosário Vieira Baplisla

COLÉGIO DE MEDICINA DO TRABALHO

Alberto Eloy Prata aC rdoso
Ana Maria Martins Soares Vasconcelos
Carlos Alberto Ramos Sobral
Cipriano Gonçalves de oS usa
Fernando Manuel F. oS ares Albergaria
João José eS nas Vizinho
Joaquim Manuel Ribeiro Arenga
Jorge Manuel Valadares oS uto
Maria Teresa Niza-Galhardas
Óscar Santos Loureiro

COLÉGIO DE NEFROLOGIA

Alfredo José Correia Loureiro
António Amaral Gomes da Cosia
António Andersen CaslTO Henriques
Armando Jorge Freitas aC 1Teira
Henrique Manuel aS ntiago Vieira Gomes
João Carlos Leitão Ribeiro Santos
João Paulo oC sta Amorim
José António Ferreira da iS lva Fernandes
José Diogo Matias Lopes Barata
Mário Alberto Domingos aC mpos

COLÉGIO DE NEUROLOGIA

Alexandre Lemos de Castro aC ldas
António Figueiredo Ribeiro
Carlos Araújo da iS lva Lopes
Celso Maria da Cunha Ribeiro Pontes
Isabel Maria Fineza da Cruz
João Francisco Ferreira Palmeiro
José Manuel Lopes Lima
Luis José Bigolle de Almeida
Orlando António Coelho Leilão
Vilar Augusto Rocha de Oliveira

COLÉGIO DE OFTALMOLOGIA
Alberto Martins Afonso aC rdoso
Carlos Manuel da Silva Oliveira
Dulce Maria aC stanheira Tralhão

(S.R..
S )
(S.R..
S )
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.N.)
(S.R.C.)
(S.R.C.)
(S...
R
)
(S.íl..S.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R..
c )
(S.R.S.)
(S...
R
)
(S.R.C.)
(S...
R
)
(S.R.C.)
(S.R.N.)
(S.R.N.)
(S.R..
C )
(S.R.C.)
(S.R.S.)
(S...
R
)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.N.)
(S.R..
C )
(S.R.S.)
(S.R.C.)
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R.N.)
(S.R.C.)
(S.R.C.)
(S.R.S.)
(S.R..
S )
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R..
c )
(S.R..
S )
(S.R.C.)
(S...
R
)
(S...
R
)
(S.R.C.)
(S.R.C.)
(S.R.N.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.S.)
(S.R.C.)

Eduardo Manuel Lima Gomes Conde
Florindo Esteves Esperancinha
Joaquim Carlos Neto Murta
Jorge Fernandes Ribeiro Breda
José Manuel Pinho de Andrade
Maria Lucília Pereira Lopes
Ramiro Sousa Vieira

COLÉGIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

António Carlos Eva M iguéis
António dos Santos Rod,igucs
Carlos Canas Ferreira
Fernando Carlos Pereira Rodrigues
Joaquim Manuel Machado Faria e Almeida
José Domingues Cabral Beirão
José Francisco Higino Madeira da Silva
Manuel Marques Pereira
Manuel Rodrigues e Rodrigues
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Qualidade dos

Cuidados
Médicos

Introdução
O exercício da actividade médica
encontra-se numa fase de transição
profunda de que todos, progressiva
mente, nos temos vindo a aperceber.
À. medida que os custos com a saúde
vão crescendo, o papel dos profis
sionais de saúde vai sendo questio
nado, tantas vezes injustamente, e
com evidentes objectivos políticos,
levando a uma degradação da rela
ção médico -doente, que nos é tão
cara.
A Medicina, ao atingir excelentes
níveis de actuação não pode fugir à
crescente complexidade dos cui
dados a prestar. A natureza humana
dos clínicos tem naturalmente
elementos de imperfeição e de erro
não propositado. A constatação de
tal facto, põe em causa o princípio
geralmente aceite de que qualquer
que seja a decisão do médico no
"manuseamento" dos seus doentes
ela é a melhor possível, e como tal
correcta. E o facto é que muitas das
decisões por nós tomadas, parecem
ser arbitrárias, altamente variáveis e
selll explicação óbvia . Tal não
deverá surpreender, uma vez que a

variabilidade ocorrida na tomada de
decisões existe porque os clínicos
são chamados a fazê-lo em relação a
problemas altamente complexos, em
circunstâncias difíceis, e com pouco
apoio. A nossa posição é tanto mais
difícil quanto não tendo disponíveis
dados sobre os resultados finais de
muitas das nossas actuações, termos
mesmo assim de tomar decisões.
Assim surge o conceito de qualidade
dos cuidados de saúde. O estudo e
medição da qualidade dos cuidados
prestados é um assunto de extrema
actualidade, que tem envolvido
numerosos investigadores. O proces
so- de pesquisa e estudo da referida
quali-dade, inicialmente executado,
em pequena escala, pelos próprios
médicos, tem vindo progressiva
mente a escapar ao seu controle, e o
facto é que os clí nicos estão
lentamente a ser privados do seu
poder único de decisão.
O alheamento da grande maioria dos
clínicos da questão "qualidade" é
devido em parte à sua natural aver
são por processos de controle de
natureza (aparentemente) adminis
trativa, mas também e, sobretudo,
por um total desconhecimento do
quanto tem vindo a ser feito neste
campo.
Os médicos têm de assumir u m
papel central n a gestão dos meca
nismos de controle de qualidade;
ainda que os processos sejam em
parle administrativos, devem ser
usados pelos clínicos para melhor
cuidarem dos seus doentes.

Dr. António

J. VIiar Quelr6.z

Médico Estomatologista;
Codificador nos HUC

Numa análise apressada poderá
parecer que todo este, movimento
que questiona a actividade médica,
que entre nós atinge níveis apenas
incipientes mas que nomeadamente
nos USA tem gerado grande polémi
ca, tenha· sido lançado pelos
pagadores numa tentativa de poupar
recursos à custa do conceito quali
dade. No entanto, e se o que iniciou
o processo possa ter sido o aumento
incontrolável dos gastos com a
saúde, o desafio ·posto só pode ser
justificado numa perspectiva de
preocupação com a qualiqade.
A falta de qualidade pode traduzir
se por uso excessivo e desnecessário
de serviços, por falta de uso desses
serviços ou ainda por deficiência de
actuação (técnica ou de relação
interpessoal).
Num universo finito de recursos, a
qualidade de níveis subóptimos
traduz-se em custos elevados, amea
çando a sobrevivência da orga
nização e privando outros doentes de
cuidados de saúde adequados.

Medição da Qualidade
Até há bem pouco tempo a qualida
de dos cuidados de saúde era
considerada uma propriedade algo
misteriosa: real, capaz de ser perce
bida e analisada, mas não quanti
ficável.
Para além da polémica da definição
de qualidade, há sobretudo que
atender às várias formulações
possíveis, de acordo com a posição
qu ocupamos no sistema de saúde e
com a natureza e dimensão das
nossas responsabilidades. Numa
perspectiva global, há que atender
não só ao nível de execução dos mé
dicos e outros profissionais de
saúde, mas também ao tipo de "faci
lidades" existentes, ao contributo
dos próprios doentes e seus familia
res e aos cuidados recebidos pela
comunidade como um todo.
A medição do nível de execução dos
médicos (e outros profissionais de
saúde) tem de atender a duas ver
tentes: a execução técnica, forço
samente l igada à eficácia da
actuação, e o tipo de relacionamento
interpessoal com o doente, meca-

nismo pelo qual este comunica as
informações necessárias para a
formulação do diagnóstico bem como
as suas preferências na selecção dos
métodos de tratamento, e o médico
comunica informação sobre a
natureza da doença e seu tratamento,
bem como motiva o doente para esse
mesmo tratamento. É este relacio
namento interpessoal que se revela
mais difícil de avaliar e medir já que
a informação disponível é escassa
(nomeadamente a nível do processo
clínico) e os critérios de medição
não foram ainda suficientemente
desenvolvidos.
Para além dos níveis de medição de
qualidade, há ainda que atender ao
factor custo. Se ignorarmos este fac
tor, poderemos dizer que a mais alta
qualidade é representada pelos
cuidados que permitam atingir a
melhoria máxima do estado de saúde
- concepção dita maximalista. Se
atendermos ao factor custo como
determinante, então deveremos
aceitar a existência de limites para
além dos quais os benefícios obtidos
sejam mínimos quando comparados
com os custos dos cuidados reque
ridos - concepção dita optimalista. A
concepção maximalista é obviamente
a preferida pelos clínicos, mas é
inegável que, dado a existência de
l imites orçamentais, a prática de
cuidados óptimos requer conheci
mento dos custos e também algum
método de comparar cada melho
ramento esperado com o seu custo
correspondente.
A informação a partir da qual se
pretende inferir da qualidade dos
cuidados pode ser classificada, de
acordo com Donabedian, em três
categorias: estrutura, processo e
resultado. Fazem parte da estrutura
os recursos materiais (instalações,
equipamento, dinheiro), os recursos
human�s (quantidade e qualificação
do pessoal) e a organização. O pro
cesso denota aquilo que realmente é
feito ao dar e receber cuidados,
incluiJJdo a actividade dos cidadãos
ao procurarem e receberem cuidados
e a actividade dos médicos para
estabelecer o diagnóstico e recomen
dar e/ou implementar o tratamento.
Por último, o resultado denota os
efeitos dos cuidados no estado de

saúde dos doentes e população, e
inclui a melhoria do nível de conhe
cimentos dos próprios doentes, bem
como as suas mudanças de compor
tamento e ainda o seu grau de
satisfação.
Como regra geral, é sempre melhor
incluir em qualquer sistema de
avaliação elementos da estrutura, do
processo e do resultado.
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Métodos de Medição
Quanto aos métodos ele avaliação ela
qualidade dos serviços prestados, há
que achar formas clinicamente
relevantes, fiáveis e relativamente
baratas para cletectar, perceber e
preve111r erros.
Um dos métodos mais usados é o da
vigilância para a detecção de ocor
rências significativamente anormais
(os "outliers"), que possam apontar
para problemas de qualidade(6)_ A
acção de estruturas profissionais
(PROs - P rofessional Review
Organizations) que promovem a
revisão de processos clín icos na
tentativa de estudar os casos que se
desviam dos padrões estabelecidos
(Peer Review), com actividade que
se reporta a vários anos, tem vindo a
ser questionada, mormente no que se
refere à eficácia da sua acção, ao
consumo de recursos exagerado e
ainda à acção nefasta no que toca à
aceitação pelos colegas clínicos.
a procura de melhores métodos
para detectar erros e despistar
•
variações, alguns investigadores
viraram-se para os Sistemas de
Informação Hospitalares Computori
zados. Desde sistemas programados
para detectar reacções adversas
provocadas por fármacos, a
programas de diagnóstico assistido
por computador, passando por
"computerized reminder systems",
todos são unânimes na necessidade
de desenvolvimento e implemen
tação do processo clínico compu
torizado.
A constatação da existência de
variações nos métodos de actuação
levaram a um interesse crescente
pelo estabelecimento de linhas de
orientação clínica (clinical practice
guidelines) por parte de decisores

•

políticos mas também por parte de
grupos profissionais. Constituem
linhas de orientação desenvolvidas
de forma sistemática com vista a
auxiliar a tomada de decisões, por
parte dos clínicos e seus doentes,
que conduzam à melhor actuação
para circunstâncias clínicas espe
cíficas. Os métodos utilizados para o
seu delineamento vão desde simples
processos técnicos usados por
grupos informais que se baseiam em
opiniões consensuais até métodos
altamente complexos que usam
simulações por computador e
cálculos de relação custo/risco/bene
fício.
Em anos mais recentes tem vindo a
surgir uma nova filosofia de garantia
de qualidade, baseada em conceitos
empresariais industriais desenvol
vidos pelos Japoneses. Este modelo,
conhecido por Qualidade Total
(Total Quality Management ou
Continuous Quality Improvement),
consiste no envolvimento ele toda
uma organização num esforço
contínuo com vista a uma melhoria
constante ela qualidade que vá ele
encontro às necessidades e desejos
cio consumidor. Trabalhar-se-á ele
modo a ultrapassar aquilo que é
definido como standard, através do
estudo el e todos os processos
organizacionais, usando também
como indicadores válidos as
experiências e avaliação ele resulta
dos cios próprios doentes. A ênfase
faz-se na análise e melhoramento a
nível dos próprios processos e não
dos indivíduos. O modelo enfatiza os
esforços internos, da própria
organização, em melhorar muitos
pequenos processos de cuidados
num ciclo incessante ele exame e
mudança. A nível cios profissionais
as mudanças dão-se no sentido de
melhora r o treino, eliminar os
standards e objectivos numéricos e
alterar os processos de avaliação de
desempenho. Acredita-se que os
profissionais geralmente dão o seu
melhor, e que as variações detec
taclas não deverão ser atribuídas , de
forma rotineira, ao seu compor
tamento, uma vez que podem existir
outras explicações plausíveis para a
sua ocorrência. As mudanças
necessárias à implementação desta

nova filosofia são tais que inclusi
vamente têm surgido propostas de
alteração e até eliminação elas
estruturas hierárquicas de decisão
hospitalar.

Em Portugal
A i n t rodução, em 1989, de um
sistema de. classificação de doentes
internados vulgarmente designado
por GDHs (Grupos de Diagnóstico
Homogéneos), extensível a todos os
hospitais, veio permitir criar uma
dinâmica nova na área da gestão
hospitalar bem como fornecer um
mecanismo passível ele utilização na
avaliação ela qualidade.
Com efeito, os GDHs, inicialmente
criados nos USA para efeitos ele
revisão ele utilização, representam
um método ele medição da produção
de um hospital. E tanto é assim que
passaram a ser utilizados para a
distribuição ele recursos.
Tendo sido o primeiro passo para
introduzir alguma lógica empresarial
na gestão dos hospitais, ao permitir
para além ela gestão interna também
a distribuição de recursos de acordo
com a produção do hospital, não nos
será difícil de aceitar a introdução
ele mais um conceito utilizado pelas
empresas como é o ela garantia de
qualidade.
Temos assim, a nível hospitalar, uma
ferr amenta de trabalho que nos
pemiite avançar na área ela qualidade
sem grandes investimentos adicionais.
Trata-se apenas ele saber aproveitar
todas as potencialidades inerentes a
este sistema que classifica doentes
internados de um modo padronizado a
nível nacional e internacional.
Cada hospital, ao processar a infor
mação referente aos doentes por si
tratados, para além do envio dessa
mesma informação para o Ministério
da Saúde, fica em seu poder com
uma base de dados que possibilita a
realização de inúmeros estudos
relativos a esses mesmos doentes. O
próprio Ministério é deposit,'írio de
uma enorme base de dados referente
aos doentes tratados em pratica
mente todos os hospitais púulicos
nacionais que lhe permite não só a
realização de estudos por si conclu-

zidos como também o envio ele infor
mação de volta aos próprios hospi
tais. Esse mecanismo de "feecl
back" tem vindo a processar-se
lentamente, mas ele forma positiva,
pelo envio ele relatórios anuais a
cada hospital que apresentam, para
cada GDH, a sua produção em
número ele doentes e as demoras
médias do hospital, nacional e cio
grupo no qual o hospital foi incluído
(agrupamento feito com base na
análise do respectivo custo médio
ajustado pelo índice ele case-mix ele
forma a remover o impacto da
casuística nos custos).
Outro dos efeitos positivos ela
introdução cios GDHs em Portugal,
foi a cio incremento da qualidade da
informação constante dos processos
clínicos. Sendo a base de todo o
processo de avaliação de qualidade a
disponibilidade de info rmação
adequada e ex acta, o desenvol 
vimento de métodos de agrupamento
de doentes como os GDHs passou
também pela melhoria da informação
constante do processo clínico. Muito
haverá ainda a fazer nomeadamente
nesta área chave que é a da infor
mação e processamento (codificação)
dessa mesma informação. Contudo, o
que já está disponível constitui-se
como uma boa base de trabalho para
aqueles que pretendam iniciar-se na
área da garantia de qualidade, pelo
menos a nível hospitalar.

Conclusão
Os desafios lançados por esta nova
perspecliva são grandes e traba
lhosos mas também fascinantes.
Cabe-no a nós, profissionais de
saúde, a nível individual, institu
cional e de organização de classe,
tomar as rédeas a este movimento
que é ainda incipiente, mas inevi
tável, por modo a qu� não nos
deixemos ultrapassar por outros que
Le rão fo rçosamente uma visão
diferente dos problemas. ão se
trata de ignorar contributos que
outros possam dar nesta questão mas
tão só sermos nós, com consciência
ele classe, a conduzir um processo
que visa, em última análise, o bem
estar dos nossos doentes.

,

Evora
A HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DISTRITAL
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos tomou conhecimento de uma
nota distribuída à imprensa pelo Procurador Geral da República acerca dos óbitos
ocorridos na Unidade de Hemodiálise do Hospital Distrital de Évora.
Ê essa nota e um Comunicado do C.N.E. a ela referente que aqui divulgamos.
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1. Tendo tido conhecimento, através de orgãos de
c_o municação social, da morte de hemodialisados
imputada a actos de negligência eventualmente
verificados no Hospital Distrital de Évora, o
Procurador-Geral da República determinou, em 1 de
Abril de 1993, a abertura de inquérito.
2. No dia seguinte, face à dimensão e gravidade da
ocorrência, o Procurador-Geral da República solicitou
a Sua Excelência o Bastonário da Ordem dos Médicos
a indicação de peritos, o que foi prontamente corres·
pondido.
3. A realização do inquérito, da competência do
Ministério Público na comarca de Évora, foi confiada
ao Procurador da República Dr. Lourenço Nogueiro e
ao Delegado do Procurador da República Dr. Osvaldo
Pina.
4. O inquérito, traduzido em 11 volumes e 40 apensos,
inclui a efectivação de complexas e demoradas
penc1as médico-legais cuja conclusão foi
sucessivamente dife1ida pela superveniência da morte
de hemodialisados.
5. Encerrado o inquérito, o Ministério Público proferiu
despacho, com a data de hoje, em que analisa os
factos e o regime legal aplicável e conclui:
a) não ter sido apurada a existência de responsabilidade
criminal em relação à morte de cinco hemodialisados;
b) encontrar-se determinada aquela responsabilidade
relativamente à morte de 20 hemodialisados;
c) não haver indícios de responsabilidade criminal
imputável a pessoas estranhas ao H. Distrital de
Évora;
6. Com base nestes factos, o M inistério Público
entendeu:
a) deduzir acusação, pela prática de vinte crimes de
homicídio por negligência, contra três médicos do
referido hospital;
b) Considerar indiciada a existência de responsabilidade
disciplinar e civil por parte dos membros do Conselho
deAdministração do Hospital Disllital de Évora e de
responsáveis e técnicos do mesmo Hospital e de
responsabilidade civil por parte do estado.
7. O process-o prossegue com a notificação dos
assistentes (25) e arguidos e a remessa de ce1tidões às
entidades competentes para o exercício da acção
di.sciplinar.
Lisboa, 24 de Março de 1994

D
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A Ordem dos Médicos tomou conhecimento da nota do
Gabinete de Sua Excelência o Procurador da República
sobre o caso da hemodiálise do Hospital Distrital de
Évora, onde é divulgado o despacho do Ministério
Público datado de 24 de Março.
Perante as informações veiculadas pela Comunicação
Social decidiu produzir o seguinte esclarecimento:
1. Congratula-se por ter chegado ao fim do trabalho da
Procuradoria Geral da República e aguarda que lhe
sejam enviadas as informações pe1tinentes e os factos
apurados que possam ser relevantes para a análise do
processo actualmente em curso na Ordem dos
Médicos.
2. Lembra que, por definição, o posicionamento do
Ministério Público é uma dedução de acusação e não
se substitui ao julgamento que decorrerá nos orgãos
própiios - os Tribunais.
3. Em termos de avaliação técnica dos actos médicos
praticados a Ordem dos Médicos aguarda a decisão do
seu Conselho Disciplinar, a quem compete
pronunciar-se sobre eventuais erros ou actos de
negligência. Só a decisão do Conselho Disciplinar
consubstanciará a avaliação técnica produzida pela
Ordem dos Médicos.
4. Regista ter sido indiciada a existência de
responsabilidade disciplinar e civil por parte do
Conselho de Administração do Hospital que, como a
Ordem sempre afirmou, não podia ser alheado de todo
este processo.
5. A Ordem dos Médicos mantem a sua posição, desde o
início tomada, de pretender o completo apuramento de
responsabilidades, tendo sempre colaborado com a
Procuradoria Geral da República neste desiderato.
Tal apuramento obriga, no entanto, a que sejam
avaliados completamente as atitudes e os factos
ocorridos sem prejuízo do direito de qualquer cidadão
a ser considerado inocente até que se prove a sua
culpabilidade.

Lisboa, 24 de Março de 1994
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Dr. Jorge Rodrigues

Dr. Agostinho Matos
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cabo de receber pelo correio
a Revista que V. Ex.ª dirige,
curiosamente pelo mesmo
correio em que recebi o recibo
referente ao 4º trimestre de 1993,
descontado na minha conta bancária.
Depois de ler a referida Revista,
resolvi escrever-lhe, perguntando
lhe qual o interesse dos assuntos
nela tratados, já que oportunidade
não têm nenhuma. E pergunto a mim
mesmo o que me interessa uma revis
ta cujo preço de capa é de 200$00,
mas que na realidade, e no que me diz
respeito, custa 10 vezes mais! E isto
porque, além da Revista, a Ordem
nada mais me dá ... com 68 anos e
uma reforma de 55 contos, resta-me
continuar a trabalhar enquanto puder,
para sobreviver, pois dediquei-me
sempre à minha profissão por gostar
dela, e não para enriquecer, como
aconteceu com muitos Colegas que
conheço (e V. Ex." também...).
Mas, voltemos ao motivo que me leva
a escrever-lhe esta carta, ou seja, a
Revista que hoje (20 de Janeiro de
1994) recebi, referente aos meses de
Novembro e Dezembro de 1993.
Façamos uma análise do seu conteú
do, e da oportunidade em relação ao
tempo:

( ... )

Como V. Ex." vê, tudo notícias e
informações de grande actualidade e
interesse, principalmente para quem
for coleccionador de efemérides.
Pelo que me diz respeito, e como
tenho já conhecimento praticamente
de tudo quanto lá vem, costumo
arquivar a "nossa" "Revista" no
cesto dos papeis. Mas desta vez deu
me para a ler, e por isso resolvi fazer
estes comentários.
Porque não aproveitar a Revista para
nela serem focados assuntos de inte
resse para a classe médica em geral?
Por exemp}o, porque não se fala de
perseguição que as Administrações

Regionais de Saúde fazem às
empresas que já têm instalados Ser
viços de Medicina no Trabalho, não
se preocupando com aquelas que
não têm qualquer médico ao seu
serviço? Porque motivo um médico
do trabalho não pode exercer, na
firma em que faz serviço, igualmente
a medicina curativa? Porque motivo
o médico do trabalho não pode exer
cer a s1,1a profissão no seu consul
tório, distante da empresa 100 ou
200 metros, já que a mesma empresa
não tem possibilidades de lá montar
um consultório condigno? E porque
é que, por este facto, a ARS resolve
retirar as míseras 48 etiquetas e
receitas que concediam de 3 em 3
meses? Porque motivo, e baseada em
quê, a ARS do Porto, resolve que
uma empresa exclusivamente comer
cial, que já tinha um médico há
vários anos, a quem fornecia o recei
tuário e etiquetas, como dizia, resol
ve que a referida empresa teria
também de ter ao seu serviço, isto é,
teria de ter 2 médicos? É claro que o
empresário resolveu não ter nenhum
médico, pois não é obrigado a isso.
Tudo isto com o intuito de economi
zar nos medicamentos. Retiram aos
trabalhadores regalias adquiridas, o
que me parece ser anti-constitu
cional. E criam uma saturação ainda
maior dos Postos de Saúde, havendo
já quem se queixe de esperar 3 e 4
semanas por uma consulta. Por outro
lado, não há problemas em conseguir
baixas injustificadas, gastando-se
milhões de contos por ano com
subsídios de doença não justificados.
Estes sim, seriam assuntos de in
teresse para Revista, e esta passaria
a ter alguma utilidade. Como está, só
se for para vender papel a quilo.
Desculpe-me ,V. Ex." o desabafo, e
desde já fica expressa a minha per
missão de fazer desta carta o uso que
entender.

S

ensibilizado pela referência
que a nossa Revista de
Janeiro de 94 na secção
Cultura faz ao livro de quem sou
autor, Perdigueiro Português - o cão
de parar,· recentemente editado por
Edições INAPA. Venho por este
meio agradecer tal referência.
Todos somos poucos para defender
um património genético e sócio-cultu
ral que é nosso; e se atendermos à
forte implantação que o desporto caça
tem entre a classe médica, enquanto
meio preferencial de ligação à natu
reza, seguramente que a revista terá
contribuído também muito para a
divulgação do nosso cão de parar.
Grato, apresento a V . Ex." os
melhores cumprimentos.

Dr. Fernando de
Matos Rodrigues

A

ntes de mais, as minhas feli
citações pelo "novo ciclo"
da Revista, iniciado com u
nº de Janeiro deste ano, infelizmente
só agora nas mão dos médicos, o que
neutraliza parte do seu "noticiário",
nomeadamente o que respeita aos
Escritores Médicos. Em compen
sação, bem hajam pela inclusão das
novas páginas da cultura.
Por estas primeiras linhas, verá a
Administração da "Revista" que esta
carta é de um "carola". Com efeito,
costumo ler, coleccionar, e até enca
dernar a Revista da Ordem dos
Médicos.

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

O Conselho Nacional Executivo reuniu em Lisboa, nas instalações da Ordem dos Médicos, no dia 9 de Abril.
É deste encontro que publicamos dois importantes Comunicados. No dia seguinte e sob a presidência
do Sr. Bastonário reuniu também o Forum Médico que no final emitiu um
Comunicado que, pela sua importância, também se publica.

COMUNICADO
Com a publicação da há muito
esperada Legislação sobre "Titu
lação Única" no dia 31 de Março,
têm sido expressas às Direcções
Regionais da Ordem dos Médicos
múltiplas dúvidas sobre a inter
pretação do Comunicado do Con
selho Nacional Executivo de 6.3.93,
respeitante ao prazo limite para a
candidatura de admissão por con
senso aos Colégios de Especialidade.
O Conselho Nacional Executivo,
congratulando-se com a publicação
da Portaria 11°186/94,, decidiu, face
ao exposto, clarificar o conteúdo do
referido Comunicado e concretizar o
aspecto cronológico.
Assim, considerando que:
l. Se mantêm abertas as inscrições
para a Admissão por Consenso
aos Colégios de Especialidade
até há data de entrada em
execução da "Titulação Única";
2. Havendo internos que por razões
especiais não realizaram a prova
de a v aliação final na época
normal de Janeiro, tendo-a
adiado para a época próxima de
Junho/Julho;
3. Podem surgir dificuldades de
ordem burocrática internas ou
externas que impossibilitem a
regularização dos processos de
candidatura dos Colegas referi
dos no ponto anterior, nos meses
de Julho e Agosto próximos;
Decidiu o Conselho Nacional
Executivo e s tabelecei· como
termo de entrega dos processos
de candidatura à admissão pot· ·
consenso aos Colégios de Espe
cialidade, a data linúte de 30 de
Setembro de 1994.

ELEICÕES DOS
COLEGIOS DE
ESPECIALIDADES DE
MEDICINA TROPICAL,
NEUROCIRURGIA E
PEDIATRIA
17 DE JUNHO 1994
Calendário
eleitoral
Abril 18 - Os éadernos eleitorais
estarão disponíveis para consulta em
cada Secção Regional.

Maio 8 - Prazo limite para
formalização das Candidaturas.

Junho 3 - Prazo limite para o envio

dos boletins de voto e relação dos
candidatos.

Junho 16 - Prazo limite para a

recepção dos votos enviados pelo
correio e por entrega directa, em
carta endereçada ao Presidente da
Mesa da Assembleia Eleitoral
respectiva.

Junho 17 - Constituição das

Assembleias Eleitorais (secções de
voto), acto eleitoral e contagem dos
votos a nível regional.
(A Mesa Eleitoral Nacional funciona
na Secção que tem a Presidência da
Comissão Instaladora do Colégio de
Especialidade).

Jlmho 22 - Apuramento final dos
resultados a nível nacional.

Junho 26 - Prazo limite para a
impugnação do acto eleitoral.

Julho 1 - Prazo limite para a
decisão das eventuais impugnações.

COMUNICADO
l. O Forum médico, reunido em
Lisboa em 1O de Abril de 1994,
marcou uma posição de protesto
veemente pelo tratamento discri
minatório e claramente incons
titucional que constitui o aumen
to do Serviço Militar Obrigatório
de 4 para 7 meses, exclusiva
mente para os médicos.
2. O Forum congratula-se com a
publicação que oficializa a "Titu
lação Única", cujas implicações
em todo o processo da avaliação
da qualidade dos médicos são
por todos desejadas e saudadas.
3. O Forum discutiu e aprovou um
documento a a presentar ao
Senhor Ministro da Saúde sobre
a gestão das Unidades de Saúde,
onde fundamentalmente se
defende a independência técnica
dos médicos, presentemente
inquinada pela partidarização
inerente às nomeações ministe
riais. Esta medida assume-se na
defesa dos interesses dos doentes
que têm de ver garantida uma
assistência coordenada pelos
mais aptos e não pelos mais fieis
politicamente.
Todas as instituições que constituem
o Forum se disponibilizaram para
colaborar no debate deste docu
mento.

•

C ON S ELHO NAC I ONAL EXE CU TIVO
ENSINO MÉDICO REGI ME DE SEGU RANÇA SOCIAL
DOS TRABALHADORE S
A Ordem dos Médicos reuniu com a
INDEPENDENTES
Comissão Inter-Ministerial para o
Ensino Médico.
O Conselho Nacional do Ensino
Médico vai acompanhar de perto a
evolução do processo. Entretanto o
Conselho Regional do Sul nomeou o
elemento que ainda faltava neste
Conselho, o Prof. António José
Gonçalves Ferreira da Faculdade de
Medicina de Lisboa.

Face algumas notícias e informações
que nos foram veiculadas por
Colegas sobre a necessidade de
inscrição imediata no Regime de
Segurança Social dos Trabalhadores
Independentes por parte médicos
que exerçam clínica privada, esta
Secção Regional aconselha a que

- HOMOLOGAÇÃO DOS RE SULTA DOS
O Conselho Nacional Executivo,
reunido em 16 de Março de 1994,
homologou os resultados das elei
ções para os Colégios das Especia
lidades, realizadas no dia 2 de
Março de 1994 e decidiu nomear as
respectivas Direcções Eleitas, que
entram imediatamente em funções.
Reafirma que o mandato dos próxi
mos Colégios será de três anos e a
Presidência rotativa pelas t rês
Secções, a iniciar naquelas que

detêm as Presidências das actuais
Comissões Instaladoras.
Cada Direcção eleita deverá indicar
o Presidente para o primeiro ano de
mandato, segundo o critério expresso
no parágrafo anterior.
Decidiu que a Cerimónia de
recepção às novas Direcções terá
lugar às 11 horas do dia 9 de Abril
de 199 4, na Sede Nacional da
Ordem dos Médicos, em Lisboa.

TODOS OS COLEGAS CON
S U LTEM PREVIAMENTE O
SERVIÇO DE ATENDIMENTO
OU DE CONTENCIOSO PARA
QUE POSSAM SER ESCLARE
CIDOS ACERCA DA TRAMI
TAÇÃO QUE DEVEM SEGUIR.
Desta forma pretende-se evitar que
os Colegas sejam confrontados com
situações cuja resolução será certa
mente morosa e causadora de incó
modos perfeitamente evitáveis.

Código de Nomenclatura
e Valor Relativo
de Actos Médicos
Valores de C e K oara 1994
22osoo
=K
Mínimo
500$00
1.200$00
Médio
1.900$00
Máximo
-e

NO PRÓXIMO DIA 28 DE ABRIL DE 1994 REALIZA-SE NA ORDEM DOS
MÉDICOS, PELAS f8.30, O LANÇAMENTO DO LIVRO PALAVRAS DE
CIRCUNSTÂNCIA DA AUTORIA DO PROFESSOR ROLANDO MOISÃO.
Proi, Ooulor Rolando Mot,10
Caltdt� d• FKulcllól dt Cltl'ICIH M6dk.H de U•bo•

PALAVRAS DE CIRCUNSTÂNCIA

UHOA

IHJ

Trata-se de um livro original na sua
concepção e na sua finalidade.
Cremos mesmo que é um acto pio
neiro, pois não conhecemos caso
nenhum de um livro deste tipo. E,
como pioneiro, espera-se que sirva
de fermento para o futuro apareci
mento de obras semelhantes.
Livro de depoimento, testemunho e
exposição de uma vida toda dedi
cada aos outros, deixando transpa
recer nas suas páginas a preocupa
ção constante de análise do mundo e
de si mesmo, procurando em cada
instante a coerência e relação das
coisas, não se acomodando ao que
está, mas sempre procurando inter
ferir. de forma positiva e pensada no
marasmo das coisas.
Dividindo o livro e a sua vida em

seis importantes capítulos, Ao
serviço da Universidade, Ao serviço
da Medicina, fora da Universidade,
Ao serviço da Cultura, Ao serviço
da Amizade, Ao serviço do Desporto
e Ao serviço da Camaradagem
Académica, o Professor Rolando
Moisão deixa bem claro, a todos que
� leiam, que a vida não é feita de
uma ou outra coisa, mas de um
conjunto delas que, mesmo quando
não parece, s� completam.
É de uma vida que aqui se trata e
das teias com que se constrói. E são
significativas e corolário de tudo as
últimas palavras, as duas interroga
ções que fecham o livro. QUANDO?
PARA ,ONpE? Que todos se
perguntem,isso será a pnmell'a
intenção deste livro.

Contribuição dos Médicos
para o estudo da

Azulejaria em Portugal
A

ntónio José de Barros Veloso
e Isabel Almasque exercem
a profissão no Hospital de
Santo António dos Capuchos e dedi
cam parte dos seus tempos livres ao
estudo dos Azulejos. A propósito dos
dois livros que publicaram, reco
lhemos deles o seguinte depoimento.
"O interesse da classe médica pela
azulejaria não é de agora e pode
dizer-se que tem até uma certa
tradição.
Em 1932 Feliciano Guimarães, Prof.
da Faculdade de Medicina de
Coimbra publicou uma monografia
sobre o Azulejo ele "figura avulsa" e
entre 1946 e 1950, Rocha Brito,
Professor da mesma Faculd ade
escreveu três artigos sobre a repre
sentação do "gaifo" na azulejaria do
século XVIII e outros dois com o
titulo "A vida de S. Bernardo em
azulejos eborenses".
Contudo a ·contribuição mais impor
tante de médicos para o estudo da
azulejaria portuguesa, pertenceu a
Reynaldo dos Santos, Professor da
Faculdade de Medicina ele Lisboa,
que em 1957 publicou o livro" Azu
lejo em Portugal" o qual constitui o
primeiro estudo global sobre esta
matéria.

Mais recentemente (1987 e 1992)
Matos Rodrigues, Coronel Médico,
editou duas pequenas monografias,
uma sobre os azulejos setecentista
do Convento de Bracanes em Setúbal
e outra sobre os azulejos do Quartel
de Campo de Ourique.
A nossa contribuição nesta área ini
ciou-se em 1981 a partir de um inte
resse inicialmente muito geral e
platónico que acabou por convergir
para uma época até então pouco
estudada: a azulejaria semi-indus
trial de fachada. Este tipo de azu
lejos começou a aparecer por volta
de 1850 trazidos pelos emigrantes
"brasileiros" que regressavam a
Portugal, e implantou-se inicial
mente no Norte, só mais tarde se
estendendo ao Sul.
O estudo sobre "Azulejos de Facha
da", que fizemos em Lisboa com o
patrocíniÓ ela Câmara, foi publicado
em vários artigos na "Revista
Municipal-Lisboa" e posteriormente
reunidos num livro que teve o
patrocínio dos serviços Culturais da
C.M.L. e do Banco Totta e que, por
Ler sido totalmente destinado a
ofertas, não chegou a ser posto à
venda. Este livro foi distinguido com
uma menção honrosa do Prémio

Júlio de Castilho da C.M.L. (1989).
Em 1988 por solicitação do Verea
dor da Cultura da C.M.L. orientámos
uma equipa que fez o levantamento
de toda a azulejaria de exterior
existente em Lisboa e que, para além
dos azulejos semi-industriais de
fachada, incluiu igualmente outras
"espécies" como registos de s·antos,
placas toponímicas, cartelas qatadas,
paineis modernos, Arte Nova, Art
Deco, etc.. Este trabalho que abran
geu o levantamento de cerca 6000
casas, foi distinguido com o prémio
Augusto Vieira da Silva da C.M.L.
(1989), e foi a partir dele que surgiu
a ideia de publicar um livro sobre a
"Azulejaria de Exterior em Portu
gal", o qual foi editado em 1990 pela
I APA.
A contribuição que temos dado ao
estudo e divulgação dos azulejos
abrange ainda vários artigos
publicados em revistas nacionais e
estrangeiras e diversas comunica
ções em colóquios dedicados ao
azulejo e em reuniões médicas.
Neste momento temos em fase de
preparação mais dois livros que
aguardam melhor oportunidade para
serem publicados. "

