REVISTA

EDITORIAL

NEGLIGÊNCIA
,,
MEDICA
Ciclicamente o tema '·Negligência Médica .. ocupa um espaço obrigatório na Comunicação Social. É fácil
compreender a atenção dispensada a este assunto tal como o interesse que o mesmo desperta na opinião pública.
Desde que assente em bases sérias e concretas, o debate em torno da negligência dos profissionais de Saúde
é legítimo e é salutar. A sua finalidade é evitar prejuízos aos doentes, culpar os responsáveis e ilibar os inocentes.
A experiência, infelizmente, diz-nos que esse debate nem sempre decorre com lucidez. Não me refiro, é claro,
ao process? civil que deverá estar acima de qualquer suspeita e que pode (e deve?) ter a colaboração da Ordem dos
Médicos. E a polémica, animada, superficial e muitas vezes injusta que nos leva a escrever estas palavras.
A um suposto acto de "negligência médica" está associada uma falha, uma desatenção, uma desconcentração,
que pode causar graves prejuízos e, por vezes, até a morte. Deste modo é perfeitamente compreensível a forma
dramatizada ou até exacerbada como algumas pessoas se pronunciam.
É porém difícil de entender o "aproveitamento" que, de imediato, alguns sectores e até, por vezes, personali
dades responsáveis, fazem em determinadas situações. Antecipando julgamentos, sugerindo juízos, pronunciando-se
antes de, para utilizar linguagem legal, o caso ter "transitado em julgado".
A própria expressão "negligência médica" está, acima de tudo, ligada a uma relação médico/doente.
Em alguns casos, e não são poucos, os verdadeiros responsáveis situam-se ainda mima outra posição. Refiro-me
a falhas de serviços e equipamentos hospitalares que podem ser defeituosos, insuficientes, não funcionantes. E cer
tamente desmoralizantes.
Recordo, a propósito, palavras que recentemente ouvi ao Professor Daniel Serrão ao discutir uma determinada
intervenção num Seminário em que a actuação dos médicos era questionada. Perante inesperadas considerações, o
professor Daniel Serrão avançou a sugestão de que talvez fosse necesssário, em certos casos, o corpo clínico de
Hospitais Públicos processar o Estado. Efectivamente, quantas vezes serão os médicos vítimas de um sistema caren
ciado de meios em que as suspeitas caem exclusivamente sobre a profissão médica.
O erro técnico nunca deveria existir. Mas não pode evitar-se que possa suceder, se bem que, como é natural,
traga responsabilidade para os médicos. Mas a negligência médica não deve merecer desculpas, nem compreensão.
Os médicos são os primeiros interessados e devem ser os juízes mais severos sob pena de se penalizarem a si próprios.
A Ordem dos Médicos manterá, cada vez mais, a sua atençào sobre as penas de negligência que, provavelmente,
nunca deverão ser desculpadas.
Não peçam, no entanto, à Ordem dos Médicos juízos de valores sem inquéritos concluídos, nem mesmo
opiniões provisórias sem a posse de todos os dados. E que seja também evitado o espectáculo triste de aproveitar um
drama para acertos de contas(!).
Quando se fala em negligência médica vem sempre muito a propósito mencionar exemplos de comportamento
ético e dedicado que muitos, muitíssimos médicos, têm demonstrado.
Faleceu há pouco tempo um meu Colega de curso, trabalhador competente e admiravelmente dedicado aos
seus doentes. Trabalhava livremente, na sua clínica de bairro que, pelo seu valor, se foi tranformando quase em
clínica de cidade. Presto homenagem ao Dr. Eduardo Gonçalves, figura modesta, simples, competente e que era
adorado pelos seus doentes. Cito uma frase pronunciada no seu funeral por uma grande artista portuguesa, uma das
maiores de sempre. Dizia ela que podia ir a um especialista, a um cardiologista, a um dermatologista, a um
otorrinolaringologista. Podia e fazia-o quando necessário. Mas agora, com o desaparecimento do Dr. Eduardo
Gonçalves, o que ela já não tinha, o que tinha deixado de ter, era o seu médico. Jnclinamo-nos comovidamente
perante a memória deste nosso Ilustre Colega pelo que fez e pelo exemplo que deixou.
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DESTAQUE

MIGUEL TORGA
PRÉMIO "VIDA LITERÁRIA"
Exmo. Senhor Presidente da República, Exma. Direcção
da Associação Portuguesa de Escritores, caros Camara
das, minhas Senhoras e meus Senhores:
Foi num quarto de hospital que recebi a notícia de que
a Direcção desta casa me atribuira o prémio Vida Literá
ria. E confesso que de nenhuma outra farmacopeia me
poderia vir digitálico mais reconfortante para o coração
cansado. O aval dos representantes eleitos dos servidores
das letras pátrias teve para mim o sabor de uma confirma
ção. E, apesar de eu ser um homem de muitas dúvidas e
poucas certezas, aqui estou, aflito mas de boa consciência,
a receber o galardão. É que nunca o previ enquanto fazia
tudo para o merecer. Soube sempre, desde a hora temerá
ria do começo, que escrever é um acto ontológico, que
compromete perpetuamente quem o pratica. Que nenhum
outro implica tanta responsabilidade e tanto risco, pois
que ainda hoje a humanidade tem no banco dos réus quan
tos se abalançaram a pegar na pena em nome dela. E
também que não há honra maior nem maior dignidade do
que pertencer ao rol desses penitentes à espera do vere
dicto de cada geração.
No meu caso, tal sentimento não me deixou ser, como
já publicamente o declarei;um autor feliz, dos que somam
triunfos na cinta de cada livro. Pelo ·contrário. Expus-me
sempre nas montras timidamente, como um culpado con
tricto, quase a pedir desculpa aos ocasionais leitores do
meu atrevimento. Embora ufano da vocação, nada mais
pretendi do que cumpri-la, e ser_ humilde e li_vremente um
fala-só que falasse por muitos. Pelos meus, primeiro, e
pelos restantes humanos, depois, sem nunca os lisonjear
ou lhes desfocar tendenciosamente a imagem. Do meu
Marão nativo, abrange-se Portugal; e de ortugal,
abrange-se o mundo. Obrigado pela necessidade e por
gosto, cedo comecei a calcorrear os dois, e a maravilhar
me com a dimensão incomensurável de cada criatura que
neles subia a sua via-sacra, aqui branca, ali negra, acolá
amarela, sempre variada na aparência e igual na realida
de. E sequei o tinteiro na mira de dar expressão local e
universal a essa constante diversificadi)
Quis agora o vosso juizo generoso convencer-me de
que alguma coisa resultou do meu esforço. Que não falhei
de todo na aventura a que meti ombros. Outras atenções
alheias também mo querem fazer crer. E gostaria de de-

.__
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clarar mais uma vez, hoje na casa que é seu legitimad
tabernáculo·, que o mérito do pouco ou muito que fiz deve
ser creditado à língua da pátria de que me orgulho de ser
filho, que tão bem se me ajustou à mente, aos sentimentos
e ao feitio. Pátria exígua territorialmente, que essa língua
proteica alargou aos cinco continentes, Iusitanizando
oceanos, terras e almas. Grácil e subtil logo à nascença,
ao cabo de oitocentos anos não só conserva o viço inicial
como tem asas adestradas para todos os voos. Não há
ritmo de verso de que não seja capaz, arroubo épico para
que não tenha alento, andamento narrativo a que não
saiba dar balanço. Fizeram o milagre o génio inventivo do
povo anónimo e o de meia dúzia de grandes ·inspirados·
que souberam descer aos abismos e trazer à luz do sol os
tesoiros insuspeitados do inconsciente colectivo. Em afo
rismos,. adágios, trovas, cantilenas e obras mais elabora
das, plasmaram para a eternidade os estremecimentos líri
cos, as paixões e os dramas que ainda hoje nos motivam,
afligem e singularizam. Sabê-lo, reconhecê-lo e agradecê
lo devia ser o timbre e todos quantos se querem letrados
e s·e integram nas leis da comunidade. Por mim, radico a
esperança na absolvição dos vindoiros no confiante fervor
com que ll!e acolho à protecção tutelar dos antepassados.
Somos todos estafetas numa grande corrida, a receber e a
passar o testemunho. Elos duma infinita corrente de vo
luntários galerianos, com mais ou menos talento, mas es
quecidos muitas vezes de que sempre o estadulho dum
José Agostinho de Macedo prenuncia o varapau dum fu- .
turo Camilo.
Certamente que muitas destas evidências pesaram na
vossa decisão. O que dá mais sentido e calor ao meu
reconhecimento e a estas· palavras que o testemunham.
Sem tempo e sem forças para ir mais longe na caminhada,
é-me grato terminá-la na convicção em que vivi, desde a
catequese cívica e laica dum meu professor em Minas Ge
rais, que só depois de ser autêntico se é· livre, e que há
uma comunicação dos homens do espírito tão misteriosa e
sagrada como a dos santos. Por essa liberdade identificada
lutei e paguei a minha conta. E dessa comunhão tenho
agora mais uma prova concreta. Bem hajam por me terem
querido aqui nesta hora.
Lisboa, 19 de Março de 1992

MIGUEL TORGA

•

OPINIÂO

DOENTES OU UTENTES?
UM TEMA REVISITADO
DOENTES OU UTENTES?..:. Um tema revisitado

.e

•DR.CALDEIRA FRADIQUE
No início de 1987 vivemos uma das fases mais críticas do relacionamento da
ex-Ministra da Saúde com a classe médica. Em 22 de Fevereiro desse mesmo
ano, e perante a atitude tímida da maioria dos médicos, publiquei um artigo no
"Diário de Notícias" em que tentava esclarecer a populacão acerca da realidade
da situacão. Intitulei esse artigo "Carta Aberta a um Utente dos Hospitais".
Fico preocupado com a expressão
"o meu utente" - alguém, médico, re
conhece que está apenas a ser utiliza
do.
Lembremos que a substituição do
doente pelo utente foi implementada
em pleno consulado de Leonor Bele
za.
Longe vão os tempos das guerrilhas
permanentes, e diferente é hoje o re
lacionamento entre o Ministério da
Saúde e a classe médica como é dife
rente a maneira oficial de encarar a
relação médico/doente. Muita coisa
está por resolver, e terá que ser resol
vida, mas a agressividade permanen
te, gratuita e de resultados desastro
sos, dos quais só ficará a má memória,
pertence ao passado. A exclusividade
coerciva é um exemplo marcante.
E o que tem o "utente" a ver com
isto?
O conceito de utente sintoniza bem
com os projectos colectivistas, onde o
individuo (o doente), se dilui nas
grandes massas (os utentes). Projec
tos que os ventos da história se encar
regaram de varrer do campo da polí
tica e da economia.
E na Saúde? Lá como cá, espere
mos que finalmente se instale o pri
mado da livre relação médico/doente.
Mais uma vez, o que tem o "uten
te" a ver com isto? Vejamos:
Com Leonor Beleza quase desapa-
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O conceito de utente
sintoniza bem com
os projectos
colectivistas, onde o
indivíduo (o doente),
se dilui nas grandes
massas (os utentes).
Projectos que os
ventos da história se
encarregaram de
varrer do campo da
política e da
economia.
receu do vocabulário oficial a expres
são "doente". Os doentes foram "sa
neados" e substituídos pelos "uten
tes".
Ao reler o artigo, alguns meses de
pois, apercebi-me de como eu próprio
tinha sido enredado na armadilha:
A "Carta Aberta" era dirigida não
ao "daente" dos hospitais, mas sim
ao "utente"! Casa de ferreiro ... !

E é em consequência, que em 2 de
Julho de 1988, escrevo novo artigo,
no Expresso, com o título "Utentes
ou Doentes"?
Porquê voltar agora ao mesmo as
sunto?
Por duas ordens de razões:
Primeiro, porque as alterações nos
conceitos filosóficos que se verifica
ram numa vasta área do planeta, tive
ram e estão a ter consequências nos
conceitos sociais de dimensão ainA
difícil de prever. A macro-estratéglP
influencia a micro-estratégia, e por
isso também os conceitos na área da
saúde e da assistência à doença sofre
rão necessária evolução.
A segunda razão, mais grave, é a
progressiva absorção do termo "uten
te" pela classe médica. Quando re
cebo uma carta de um colega, a pedir
me "informação do meu utente F.T.
que foi por si operado" (sic), alguma
coisa vai muito mal.
Tenho que parafrasear um conhe
cido colega e dizer que já operei mui
tos doentes, mas ainda não consegui
operar nenhum utente.
Porque não acreditamos na inocên
cia do jogo semântico, analisemos a
questão.
De um ponto de vista exclusiva
mente tecnocrata, utente é aquele
que utiliza. Todos sabemos, por
exemplo, o que é um utente dos trans-

OPINIÂO
dos.
Converter os doentes em menos
utentes é negar a tão necessária e tão
apregoada humanização dos serviços
de assistência à doença.
Mas a diferença entre utente e
doente pode também ser analisada na
base da ambivalência da relação
amor/ódio, do doente para com o seu
médico.
O doente estima o médico em
quem confia para resolver os seus
problemas ou salvar a sua vida, mas o
utente, o indíviduo/número detesta
saber que um dia a sua vida poderá
estar nas mãos de outro homem, de
cujos conhecimentos científicos e ca
pacidade profissional dependerá.
É uma dependência que cria um
sentimento negativo, que foi inteli
gentemente explorado por alguns po
líticos, na ânsia de destruir a influên
cia social dos médicos, mas sem nunca
conseguirem compreender a génese
desta influência. Nunca perceberam
que esta não se pode confundir em
nada com o P.Oder político, militar ou
judicial, feito de distanciamento e au
toridade, antes se constrói na proxi
midade, convívio e empatia com o se
melhante que sofre.
A ignorância desta realidade levou
a que alguém, empossado de elevadas

portes públicos - é mais um número
do passe social, alguém que entra e
sai anonimamente do autocarro, sem
nenhum vínculo afectivo ou relação
pessoal com os responsáveis. Sabe
mos o que é o utente da televisão,
que conhece o locutor, mas que por
este é totalmente desconhecido. Ne
nhuma relação há entre eles.
A designação de "utente" tem sub
jacente uma noção de massificação e
despersonalização que choca a atitude
humanista que tem que ser inerente
ao verdadeiro espírito de médico, o
qual não pode aceitar tal desumaniza
ção na condição do doente.
O doente é um ser humano com
personalidade própria; alguém que
sofre ou tem a vida em perigo e neces
sita de confiar no seu médico, de
quem espera a solução para os seus
ales.
Só quem nunca passou pela situa
ção de doente pode ignorar a impor
tância da relação personalizada, de
confiança, existente no binómio mé
dico/doente.
Da parte de alguns dirigentes polí
ticos foi manifesta a dificuldade polí
tico-cultural em perceber esta realida
de, o que poderá estar na base de
muitos dos erros que foram cometi-

responsabilidades, afirmasse que os
interesses dos médicos são contraditó
rios com os doentes. Seria ridículo,
se não fosse tão dramático e não ti
vesse tido graves consequências.
O que está em causa tanto para o
poder político, como para a classe
médica é a opção entre a burocratiza
ção ou a "medicalização" dos Serviços
de Saúde; é a opção entre a massifica
ção despersonalizada ou a criação de
um sistema de assistência baseado na
livre relação médico/doente.
Solução que é muito diferente da
simples transferência de responsabili
dade do sector público para os grupos
económicos, deixando o médico de
ser um funcionário público para ser
um mero assalariado. Sem que por
outro lado exclua a vantagem e neces
sidade da actuacão do grande capital
nas áreas de investimento pesado.
A conciliação harmónica é possí
vel.
E já agora - porque não perguntar
a opinião aos doentes, em nome dos
quais se vai dizendo tanta coisa?
Cá por mim, e enquanto a situação
não muda, já tomei uma decisão - se
alguma vez tiver que ser internado,
proíbo que me chamem utente e exijo
que me tratem e respeitem na quali
dade de doente.
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NOTÍCIAS

NOTÍCIAS DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Apoio contabilístico
e Consultadoria Fiscal
O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, em colaboração
com uma importante empresa espe
cializada em "apoio Contabilístico às
Profissões Liberais", criou recente
mente, um Serviço de Consultadoria
Jurídica e Contabilística Fiscal, atra
vés do qual, os médicos interessados
poderão usufruir da prestação de vá
rios Serviços, como "Contabilidade",
"Declarações periódicas de l.R.S.",
"Preenchimento de declaração anual
do l.R.S.", "Acompanhamento junto
de Repartições Fiscais nomea
damente em caso de fiscalizações",
Processamento de Salários de Traba
lhadores ao seu Serviço" e, eventual
mente, de "Declarações periódicas de
LV.A.".
Para além do sistema de "consulta
marcada gratuita" a funcionar na
Sede, os médicos interessados numa
continuidade de tais Serviços, pode
rão contratá-los a preços francamente
acessíveis (Médicos exercendo activi
dade individual - 7.000$00/mês; So
ciedades até três médicos -10.000$00/
mês; Sociedades maiores - preços a
acordar).
Para informações complementares
sobre o assunto, contactar a Sede pelo
telefone 410 74 60.

Emblema da
Ordem dos Médicos
Encontram-se já à venda na Secção
Regional do Norte emblemas da Or
dem dos Médicos, com alfinete, boni
tos e de dimensões discretas, em prata
e com banho de ouro, ao preço de
1.500$00 cada.
Seria desejável que todos os médi
cos os adquirissem e usassem.

Actual "Casa do Médico
e Restaurante/Bar"
O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, tem-se mantido
10 - ORDEM DOS MÉDICOS

sempre atento à manutenção e cons
tante valorização do grandioso patri
mónio que constitui motivo de orgu
lho para todos os médicos portugue
ses, a sua Sede, no Porto, pelo que,
recentemente reconstruiu a estufa, re
cuperou os jardins, reparou os diver
sos lagos que povoou com patos e
gansos, fez acabamentos de pormenor
na piscina existente e manteve em
permanente funcionamento o campo
de ténis.
No que concerne ao Restaurante/
Bar, fizeram-se avultadas obras de
recuperação dá cozinha, que estava
deteriorada e, aproveitando, depois
disso, o pedido de cancelamento do
contrato apresentado pelo anterior
concessionário, foi admitido um novo
que, com bons serviços, criou uma
"refeição do médico" a preços módi
cos e baixou efectivamente os preços
médios das refeições, tornando, as
sim, mais acessível, convidativa e
concorrida a utilização actual quer do
Bar, quer do próprio Restaurante,
continuando a prestar Serviços, atra
vés de acordos específicos, por oca
sião de reuniões alargadas de médi
cos, de casamentos, baptizados e ou
tras manifestações que oçorrem na re
ferida Sede.

Futura "Casa do Médico"
O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos retomou o pro
jecto da Casa do Médico, "na sua pro
gramação inicial garantindo a todos
os médicos os seus direitos e assumin
do, perante os fundadores e efectivos,
o respeito pelos compromissos que os
conduziram a acreditar nesta obra so
cial". Assim, depois de laboriosas e
prolongadas negociações, foi assinado
o necessário contrato com a equipa
de projectistas que permitiu todo o
relançamento do projecto, já em vias
de aprovação camarária. Entretanto,
todo um intenso e extenuante traba
lho de negociações com entidades
subsidiadoras, financiadoras, constru
toras, fiscalizadoras e outras, tem
vindo a ser feito, quer a nível nacio
nal, quer comunitário, com vista à
concretização de tão importante obra

que, sucintamente, compreenderá um
Centro de Congressos, com seis salas,
de 800, 400, 200 e 3 de 80 lugares
cada, uma residencial para médicos
vitalícios e de passagem com 114
quartos e um Health-Clube, estando
previsto que "o lançamento da Pri
meira Pedra" seja feito no decorrer
do primeiro semestre deste ano.
A propósito, recorda-se que todos
os médicos portugueses podem aderir
ao projecto, adquirindo o estatuto d.
"membro efectivo", o que lhes conce
derá as regalias previstas no regula
mento já aprovado, através duma ins
crição e do pagamento de 150.000$00
por uma vez, ou de 70.000$00 por
ano, durante três anos, ou de
4.100$00 por mês, durante seis anos,
quantias dedutíveis no IRS. Informa
ções mais detalhadas poderão ser re
colhidas na Sede da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.

Sanoseguros
A Ordem dos Médicos constituiu,
com 2/3 de capital seu, uma Socie
dade Mediadora de Seguros -Sanose
guros -com sede em Lisboa, mas com
funcionários permanentes nas Sec
ções Regionais e, portanto, também
na do Porto, onde todos os Colegas
poderão (e, aconselhamos: deve
rão...) dirigir-se para aí transferire
a mediação dos seus seguros para ela,
na certeza de que, assim, para além
de atendimento personalizado, verão
os seus interesses pessoais, nessa
área, fortemente defendidos e no caso
de seguros novos, em melhores condi
ções de mercado. Como é óbvio, cada
Colega, mesmo aderindo à Sanosegu
ros poderá manter os seguros nas
Companhias Seguradoras que preten
der, mas a referida mediação, assim
transferida, dar-nos-á poder negocial
e eventuais proventos para o Fundo
de Solidariedade da Ordem dos Médi
cos.
Como o pessoal da Sanoseguros,
sediado na Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, está a cum
prir o mesmo horário dos Serviços
Administrativos, os Colegas interes
sados poderão obter as informações e
os contactos necessários, nas horas
normais de expediente.

NOTÍCIAS

Valores a atribuir
ao C e K para o ano de 1992
O Conselho Nacional Executivo deliberou atribuir os seguintes valores ao C e K para a Clínica Privada,
durante o ano de 1992:

c

= 180$00

K = 500$00
(mínimo)

850$00
(médio)

1.200$00
(máximo)

•

ENCONTRO DE RADIOTERAPEUTAS
Figueira da Foz - 20 de Junho de 1992

PROGRAMA
Carcinoma mamário

Linfomas

Tratamento conservador do cancro da mama

15h00 - A radioterapia na doença de Hodgkin - Prof."
Brites Patrício, Dr.ª Leonor Jorge

10h00 - Apresentação - Dr." Lurdes Salgado
10h30 - Discussão - Dr. Artur Cabanelas, Dr." Berta Cabanelas, Dr. Fernando Bianchi

15h30 - Discussão
15h45 - A radioterapia nos Linfomas não Hodgkinianos
- Dr.• Agostinho Moreira, Dr." Luisa Mirones

Impacto da radioterapia nas doentes sujeitas a mastecto
mia radical para carcinoma operável da mama

16h15 - Discussão

10h45 - Apresentação - Dr." Helena Pereira

16h45 - Quimioterapia dos linfomas - Dr. Luis Lima

11h15 - Discussão - Dr.º Berta Cabanelas, Dr. Artur Ca
banelas, Dr. Fernando Bianchi

17h15 - Discussão

Intervalo - Café
11h45 - Apresentação - Dr.ª Luisa Carvalho
12h15 - Discussão - Dr.• Berta Cabanelas, Dr. Artur Ca
banelas, Dr. Fernando Bianchi
Almoço
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Intervalo - Café

Apresentação de casos clínicos
17h30 - Início da sessão
LOCAL: Hotel Atlântida - Buarcos - Figueira da Foz
ORGANIZAÇÃO: Direcção do Colégio de Radioterapia
da Ordem dos Médicos

ORDEM DOS MÉDICOS

SECÇÃO REGIONAL DO SUL

CICLO DE CONFERÊNCIAS
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos torna público o programa do ciclo de Conferências a decorrer
durante os próximos meses.
Convida todos os Colegas a nele terem uma participação activa que a natureza e variedade dos temas, bem como
a qualidade dos oradores plenamente justifica.

PROGRAMA
ABRIL

MAIO
4, 2.' f., 21 h - Papel do Especialista de Medicina do Trabalho no Contexto da
Europa dos Doze

1, 4.' f., 21 h - Ritmos Biológicos em Medicina
Dr. Pedro Marq11es da Silva

Dr. Sá Leal

22 h - Protecção do Meio Ambiente

22 h - Renascimento (Tradição e Modernidade). (2.' Sessão)

Eng. Macário Correia

Prof Dr. Horácio Bonifácio

6, 2.' f., 21 h - Astenia

Prof Dr. Políbio Serra e Silva e Cal.

22 h - Grupo de Guitarras e Cantares de Coimbra
8, 4.' f., 21 h - Mecanismos intermediários na progressão das glomerulonefrites
Prof Dr. Fernando No/asco

6, 4.' f., 21 h - Perspectivas actuais da cirurgia arterial reconstrutiva
Prof Dr. Fernandes e Ferntmdes

22 h - Geoestratégia

Eng. Ângelo Correia
Dr. N11no Rogério

11, 2.' r., 21 h - O cancro humano na perspecth•a arqueobiológica
Prof Dr. Daniel Serrão

22 h - Regionalismo

22 h - O Barroco, (l.' Sessão)

Dr. Alber/0 J01io Jardim
Abílio Curto

Prof Dr. Horácio Bonifácio

13, 4.' f., 21 h - Traumatismos vasculares

13, 2.' f., 21 h - Medicina Nuclear e Dermatologia

Dr. Armando Farrajota

22 h - Política Africana

Dr.ª Maria do Rosário Vieira

22 h - A Idade Média e a Formação da Arte Europeia. (1.' Sessão)
Prof Dr. Horácio Bonifácio

18, 2.' f., 21 h - O ensino post-graduado em Hematologia
Dr. A111ónio Parreira

15, 4.' f., 21 h - Medicina Nuclear e Pediatria

22 h - O Barroco. (2.' Sessão)

Dr." Maria do Rosário Vieira

Prof Dr. Horácio Bonifácio

20, 4.' f., 21 h - Resposta para a Urgência Cardiológica em Portugal

22 h - Sistemas de Saúde

Prof Dr. A. Salles Luís
(Preside111e da Sociedade Port11g11es11 de Cardiologia)

Dr. Paulo Mendo
Dr. Diam11111ino Marques

22 h - Política Europeia

20, 2.' f., 21 h - Linfomas - Expressão Cutânea

Prof Dr. Lucas Pires

Dr." Manuela Capitão-Mor

25, 2.' f., 21 h - A interface da Hematologia com outras Especialidades

22 h - A Idade Média e a Formação da Arte Europeia. (2.' Sessão)
Prof Dr. Horácio Bonifácio

22 h - O Barroco. (3.' Sessão)

Prof Dr. Horácio Bonifácio

22, 4.' r., 21 h - Cirurgia da Catarata

27, 4.' r., 21 h - Infecção nos Transplantes Renais

Dr. Pedro Abra111es

Prof Dr. Jacin/0 Simões e Cal.

22 h - O Azulejo

22 h - Sociedade Liberal

Dr." Maria Calado

Dr. Ferraz da Costa
Dr. Pach�co Pereira

JUNHO

27, 2.' f., 21 h - Linfomas (cutâneos). Terapêutica
Dr. Cyrne de Castro

22 h - Renascimento (Tradição e Modernidade). (l.' Sessão)
Prof Dr. Horácio Bonifácio

l, 2.' f., 21 h - História Natural do Pé Plano na Criança
Prof. Dr. Luís Serra

22 h - A Talha

Prof Dr. Horácio Bonifácio

29, 4.' r., 21 h - Latrogenia em Oftalmologia

3, 4.' f., 21 h - Farmacovigilância em terapêutica Cardio,·ascular
- Prof Dr. Rafael Ferreira

Dr. Pedro Abra111es
Dr. J. Pi111 Negrrio

22 h - Portugal e a No,•a Arquitectura Europeia
Prof Dr. Marcelo Rebelo de So11s11
Dr. Jaime Gama

- Dr. u Ana Correia Nunes

- Prof. Dr. Jorge Polónia
_22 h - A Arte Nova e a Arquitectura do Ferro
Dr." Maria Calado

" Orador convidado a confirmar.

LOCAL: ANFITEATRO DA ORDEM DOS MÉDICOS
Av. Almirante Gago Coutinho, 151 - LISBOA
14 - ORDEM DOS MÉDICOS
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CINDI - PORTUGAL

PAPEL DO PROJECTO
DE DEMONSTRAÇÃO DE SETÚBAL
• PROF. FERNANDO DE PÁDUA
Relatório preparado, a pedido da OMS, para o Encontro de Belfast sobre
"Política de Saúde para Todos em Acção"
Sessão dedicada ao papel dos projectos de demonstração CINDI no apoio a
uma Política Nacional

Portugal tem uma longa tradição de
actividades de Saúde Pública, não só
no Continente como inclusivé nas
suas antigas colónias, (por exemplo a
doença do sono - triganossomiose
Africana - foi completamente erradi
cada, há mais de quarenta anos, na
antiga Guiné Portuguesa). A legisla
ção sobre os Cuidados de Saúde Pri
mária é muito "avant garde" e em se
quência foi criada mais de uma cen
tena de Centros de Saúde cobrindo o
país inteiro. Do mesmo foi criada, há
mais de uma década, a nova carreira
de Clínicos Gerais/Médicos de Famí
lia, Clínicos Gerais, Médicos de
Saúde Pública, Enfermeiros e Assis
tentes Sociais integram o staff de cada
Centro de Saúde.
Por outro lado os cardiologistas
portugueses, ao longo dos últimos
vinte anos, têm conduzido uma luta
intensiva à escala nacional contra as
doenças cardiovasculares, nossa causa
de morte n.º 1. Na realidade são-no
sobretudo a hipertensão arterial e o
acidente vascular-cerebral, (aliás três
vezes mais frequente que a própria
doença cardíaca e isquémica).
O combate envolveu a população
global e nós próprios temos estado
profundamente envolvidos nele, com
a ajuda preciosa dos meios de Comu
nicação Social, através de campanhas
nos Jornais diários e outros periódi
cos, nas Rádios, e mais importante
ainda. na TV com palestras semanais
de 20 minutos cada, dirigidas ao país
inteiro através da nossa então rede
única de Televisão Nacional.
A autoridade atribuída às minhas
palavras por ser Professor Catedrá
tico de Medicina e Especialista de
Cardiologia (graduado pela Universi-
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dade de Harva.rd, sob a orientação do
Prof. Paul White) e o apoio total dado
pelo nosso Centro de Estudos de Car
diologia Preventiva e pela Sociedade
Portuguesa de Cardiologia, e depois
pela recém-fundada Fundação Portu
guesa de Cardiologia contribuíram
grandemente para a aceitação, pelo
público em geral, das repetidas men
sagens, conselhos e explicações sobre
a redução do sal ou o consumo de
gorduras, sobre a detecção e controlo
da tensão arterial e sobre parar de fu
mar, tentar reduzir o stress e aumen
tar o exercício físico no dia-a-dia.
O apoio permanente da OMS ao
longo de todos estes anos (tanto dos
Headquarters em Geneve, como do
Regional European Office) foi duma
importância espectacular, culmi
nando com o seu forte apoio à criação
do Instituto Nacional de Cardiologia
Preventiva (e Promoção da Saúde) e
implementação do CINDI.
Com base em todo este "back
ground", e com o apoio de vários ou
tros Grupos, em Lisboa, Porto e
Coimbra, Portugal põde entrar no
Programa Cindi com um palmarés de
mais 25% de redução na sua mortali
dade por doença cerebrovascular, até
aí a mais alta do mundo, e com um
pouco de menos de 25% de redução
da doença cardíaca isquémica, aliás
já suficientemente baixa (ab initio).
Grandes esperanças surgiram com
os encontros iniciais por nós próprios
preparados para implementação do
Programa CINDI em Portugal e para
definição da estratégia a adaptar.
O acordo oficial foi assinado com
alguma "pompa e circunstância" in
cluindo comunicados para a Imprensa
e entrevistas na televisão. Obtivemos

subsídios privados (Fundação Luso
Americana e Fundação Calouste Gul
benkian sobretudo) e a adesão ime
diata de grande número de Colabora
dores da mais variada extracção.
Criou-se uma "Troika" directiva, que
incluía o "meu" "Instituto Nacional
de Cardiologia �reventiva, o Institut.
Nacional de Saude e a Direcção Geral
de Cuidados de Saúde Primários, e
fez-se um primeiro inquérito rastreio
no Distrito de Setúbal escolhido como
área piloto (população 770 mil habi
tantes).
Todavia a partir daí a actividade do
Programa CINDI - Portugal começou
gradualmente a afrouxar, cada vez se
limitando mais na sua área e exten
são, encurtando os seus objectivos e
não usando a maior parte do seu po
der humano e das suas possibilidades
reais. Ao fim de dois anos tornara-se
mais que evidente que os problemas
principais, num Programa Nacional
como este, pelo menos em Portugal
(e por muito importante que o Pro
grama possa ser) são provocados:
1 - Pelas idiossincrasias das perso
nalidades envolvidas no Pro
grama.
2 - Pela falta de uma tradição na
cional para trabalho intersecto
rial.
Tendências como as que se verifica
ram em Portugal no ano passado na
evolução da mortalidade padroniçada
tanto por doença cerebrovascular
como por doença cardíaca isquémica,
foram para nós particularmente tris
tes, e confirmaram as antevisões repe
tidamente expressas por mim próprio
(tendo em conta o progressivo enfre
quecimento do Programa, a sua falta
de visibilidade junto do público e a
total ausência de mobilização das co
munidades ou de aconselhamento das
populações) observou-se de novo,
pela primeira vez em muitos anos,
uma subida simultânea nas mortalida
des padronizadas por aquelas duas
patologias, (ver anexos 2 e 3) contra
riando o constante declínio que ví
nhamos a registar com orgulho, ao
longo de toda a década precedente.
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1 ACTUALIDADE 1
Decisões muito recentes, demons
trando um claro apoio por parte do
Governo (o Ministro da Saúde e o
próprio Primeiro Ministro) deram
novo impulso ao nosso Programa de
intervenção CINDI, que foi mesmo
comparado a uma bola de neve, até
aqui em movimento lento mas que a
partir de agora iria acelerar mais e
mais.
Yoltemo-nos então para o Distrito
de Setúbal, a área de demonstração
do Programa CINDI - Portugal, e
procuremos descrever o papel do Pro
grama no apoio à solução dos proble
mas regionais (e bem assim nacionais)
na área da Saúde.
Algumas das iniciativas locais que
obtiveram sucesso em Setúbal, po
dem (e devem, do meu ponto de vis
ta) ser já implementadas a nível na. nal (pois que o CINDI, sendo
Countrywide" é um Programa Na
cional, e assim vem explicitado no
protocolo do acordo que o Governo
assinou com a Organização Mundial
de Saúde). Muitas outras iniciativas
estão programadas para o próximo
ano e as esperanças de sucesso pare
cem ser razoavelmente boas.
O Senhor Ministro da Saúde pediu
me pessoalmente para delinear - com
todos os apoios que julgasse apropria
dos - um programa compreensivo e
abrangente para a área de Setúbal, o
qual reunisse em si todas as activida
des de prevenção da doença e promo
ção da saúde, dependentes dos seus
próprios Serviços de Saúde, de forma
a testar as previsíveis reais vantagens
da atitude pluridisciplinar e intersec
torial que informa o Programa CIN
DI, e poder tomar decisões sobre a
futura expansão ao País inteiro. Ao
,aesmo tempo deu-me, e bem assim
- meus Co-Directores no Programa
CINDI - Portugal, luz verde para
procurar outros apoios oficiais e não
oficiais, doutros sectores da Adminis
tração ou de Organizações não Go
vernamentais, quer de implantação
nacional quer sediadas no Distrito.
As novas propostas, que estão a ser
preparadas com o apoio total de
membros do Governo, Autoridades
Locais e líderes informais das Comu
nidades do Distrito, constituem parte
importante desta minha apresenta
ção, uma vez que considero que elas
cabem integralmente naquilo que a
OMS me pediu, isto é "o papel do
projecto em demonstração no Dis
trito de Setúbal". Ao mesmo tempo
penso que esta é uma oportunidade
única, que não queria nem poderia
perder, de obter críticas construtivas
e conselhos responsáveis de uma As
sembleia tão altamente sofisticada.

Talvez que a arma
mais importante para
o êxito mais recente
do CINDI - Portugal
tenha sido a criação
do Grupo Operativo
Distrital constituído
por uma Clínica
Geral, uma Médica de
Saúde Pública, uma
Socióloga, uma
Nutricionista, uma
Enfermeira e uma
Assistente Social. O
seu papel primordial,
visitando
repetidamente cada
um dos 15 Centros de
Saúde existentes no
Distrito, não pode ser
mais elogiado. Em
cada um dos Centros
os membros do Grupo
Operativo
fortaleceram e
ajudaram a ampliar os
planos dos Núcleos de
Educação para a
Saúde já existentes,
muitos deles ainda
não suficientemente
activos até aí.

Irei portanto analisar em sequên
cia:
1. - O que na realidade resultou no
Distrito de Setúbal.
2 - Que melhoramentos mais pode
trazer o CINDI - Portugal, no
que respeita à prevenção das
doenças não transmissíveis e à
promoção da saúde, na sua
área de demonstração.

1 - O que na realidade
resultou no Distrito de
Setúbal
Talvez que a arma mais importante
para o êxito mais recente do CINDI Portugal tenha sido a criação do
Grupo Operativo Distrital consti
tuído por uma Clínica Geral, uma
Médica de Saúde Pública, uma Soció
loga, uma Nutricionista, uma Enfer
meira e uma Assistente Social. O seu
papel primordial, visitando repetida
mente cada um dos 15 Centros de
Saúde existentes no Distrito, não
pode ser mais elogiado. Em cada um
dos Centros os membros do Grupo
Operativo fortaleceram e ajudaram a
ampliar os planos dos Núcleos de
Educação para a Saúde já existentes,
muitos deles ainda não suficiente
mente activos até aí.
Implementando, coordenando, infor
mando uns e outros sobre módulos
de actividades que estavam a ter su
cesso, conseguiram fazer espalhar por
todo o Distrito uma enorme colecção
de actividades de entre as quais cito
como exemplos:
- Estreita cooperação com quase to
das as Escolas de Ensino Básico e
Secundário em cada Concelho do
Distrito, com os Professores ac
tuando entusiasticamente como
"agentes de saúde" na preparação
de actividades educativas para as
suas crianças.
- Programas de formação para as tra
balhadoras das cantinas das esco
las, estimulando e aconselhando a
preparação de refeições mais sau
dáveis.
- Promoção do pão com menos sal.
- Implementação da obediência às
leis já publicadas respeitando as
áreas protegidas para fumadores e
à protecção dos não fumadores.
- Aproveitamento de todas as opor
tunidades para aumentar a visibili
dade do CINDI e difundir as men
sagens de saúde: o Mês do Coração
da Fundação Portuguesa de Car
diologia, os "Dias Mundiais" (da
Saúde, Não Fumador, da Criança,
da Alimentação, do Ambiente,
etc.) as feiras e demais festividades
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locais (onde funcionaram pavilhões
de Saúde, etc.).
- Preparação de mensagens escritas,
ou pequenas palestras, para a Im
prensa e para as Rádios locais res
peitando a problemas de saúde, es
tilos de vida, factores de risco e op
ções mais saudáveis.
Todas estas actividades, implica
ram uma cooperação estreita entre os
dois Departamentos do Governo res
ponsáveis respectivamente pela área
da Saúde e pela da Educação, culmi
naram com a "Semana CINDI" que
foi celebrada com exposições públicas
e outras festividades conjuntas em
doze dos Concelhos do Distrito, co
meçando e terminando com uma pa
rada e uma exibição na capital do Dis
trito. O envolvimento de toda a popu
lação, da Comunicação Social, dos
profissionais de Saúde e de Educação
e das Autoridades Locais pode consi
pode
derar-se extraordinário
mesmo afirmar-se que, depois desta
"Semana", já ninguém no Distrito
ignora o Programa CINDI.
Com a intenção de disseminar notí
cias, dar testemunho das iniciativas
realizadas, e comunicar os seus resul
tados, para bem das outras comunida
des, foi iniciada a publicação dum Bo
letim CINDI mensal, editado pela
Administração Regional de Saúde do
Distrito de Setúbal (a principal força
por detrás de todo o Grupo Operati
vo). (anexo 4).
Menos evidentes, e na realidade
muito mais lentas no seu desenvolvi
mento têm sido as actividades de reci
clagem do pessoal de Saúde no que
respeita à "filosofia CINDI" e às suas
bases científicas. Somente alguns cur
sos de formação, destinados a número
limitado de profissionais foram até
agora organizados, sobre alimenta
ção, e sobre comunicação. Nenhum
dos Professores Universitários, Coor
denadores das áreas de Patologia do
Programa (Cardiovascular, Cancro,
Diabetes, Doenças Mentais, Oftal
mologia, Reumatismos) foi até agora
envolvido em qualquer actividade de
reciclagem! Esta situação altamente
frustrante, parece ir ser modificada a
curto prazo.

2 - Que Papel vai ter
o Programa
CINDI Portugal na Área
de Demonstração (e,
esperamos, no País total)?
2.1 - Está a ser preparado um Pro
grama, largamente abrangente e inte
grado reunindo todos os Coordenado
res Distritais da rede de Cuidados de
Saúde Primários do Distrito de Setú-
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Menos evidentes,e na
realidade muito mais
lentas no seu
desenvolvimento têm
sido as actividades de
reddagem do pessoal
de Saúde no que
respeita a "filosofia
CINDI" e às suas
bases dentíficas.
Somente alguns
cursos de formação,
destinados a número
limitado de
profissionais foram
até agora
organizados,sobre
alimentação,e sobre
comunicação.
enhum dos
Professores
Univenitários,
Coordenadores das
áreas de Patologia do
Programa
(Cardiovascular,
Cancro,Diabetes,
Doenças Mentais,
Oftalmologia,
Reumatismos) foi até
agora envolvido em
qualquer actividade
de reddagem! Esta
situação altamente
fmstrante,parece ir
ser modificada a curto
prazo.

bal. As seguintes áreas, já existentes,
foram todas incluídas: Hipertensão e
Doenças Cardiovasculares, Diabetes,
Cancro, Doenças Respiratórias, Reu
matologia, Planeamento Familiar,
Saúde Materno-Infantil, Problemas
dos Adolescentes, Álcool e Tóxico
Dependências, Saúde Escolar, Saúde
Oral e Saúde Ocupacional. (anexo 4)
Muitos problemas que até aqui
eram tratados separadamente (como
por exemplo a alimentação, exercício
físico, saúde mental, acidentes, tó
xico-dependências, consumo de medi
camentos e problemas relacionados
com comportamentos sexuais de ris
co) estão a ser trabalhados conside
rando a sua estreita inter-acção, bem
como a multidisciplinaridade das suas
causas e consequências. Posso dizer,
com toda a convicção, que esta actua
ção integrada, entusiasticamente
aceite por todos os responsáveis e •
encontros relacionados com o plane•
mente global, das actividades dos
Coordenadores de Cuidados de
Saúde Primários na área de Setúbal,
para o ano de 92, me impressionaram
imenso pela sua criatividade e por to
das as boas-vontades publicamente
expressas. Esperemos que todas estas
esperanças se concretizem e se tor
nem exequíveis.
2.2- Foi também decidido pelo Ins
tituto de Clínica Geral da Zona Sul
que o conjunto de actividades de for
mação e reciclagem dos Clínicos Ge
rais/Médicos de Família iria ser refor
mulado de forma a que a prevenção e
o controlo das doenças não transmis
síveis sejam de facto consideradas
como as primeiras prioridades. Aliás
estão já a ser preparados acordos for
mais entre aquele Instituto e o Corpo
Docente dos Hospitais Universitá
rios, e bem assim do Instituto Naci
na! de Cardiologia Preventiva, a
quais pertencem diversos dos Coorde
nadores do Programa CINDI- Portu
gal.
2.3 - Foram propostos acordos, ac
tualmente em preparação, entre os
Centros de Saúde dos Cuidados de
Saúde Primários e os Hospitais Distri
tais (sob supervisão dos respectivos
Directores Gerais, até aqui separados
no Organigrama do Ministério da
Saúde de Portugal) de forma a dar
prioridade à Coordenação e integra
ção das suas respectivas actividades,
na prevenção e controlo das doenças
não transmissíveis na área de de
monstração, o que vai abranger desde
os Cuidados de Saúde Primários aos
Cuidados Secundários, Terciários e
de Reabilitação. Esta é uma área na
qual muito há para fazer seguindo
aliás as recomendações da Organiza
ção Mundial de Saúde que tem insis-
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tido num conceito triangular de pro
moção da saúde a nível distrital
apoiando-se no tripé dos Centros de
Saúde, dos Hospitais Distritais e das
Organizações não Governamentais
(quer estejam ligadas a actividades de
prevenção primária, como por exem
plo o desporto, ou a entidades clínicas
específicas, como por exemplo, a
Fundação de Cardiologia).

de. A criação de "Clubes Caça Cigar
ros" entre as crianças das escolas do
Distrito, a inclusão de dois Hospitais
Distritais no Programa de combate ao
Tabagismo entre Profissionais de Saú
de; e ainda a prometedora interacção
entre a intervenção alimentar no
CINDI e o Programa Alimentar Eu
ropeu são exemplos de cooperação já
aceites ou mesmo em execução.

2.4 - Conseguiu-se a aderência do
Ministério da Defesa para a inclusão
nos seus próprios Serviços de Saúde,
(do Exército, da Marinha e da Força
Aérea) da divulgação da "filosofia
CINDI" de pluridisciplinariedade e
intersectorialidade na promoção da
saúde e na prevenção e controlo das
doenças crónicas não transmissíveis.

2.8 - A implementação da declara
ção de St. Vincent sobre Diabetes foi
já decidida na nossa "Troika" Direc
tiva e está a ser organizada pelo De
partamento de Diabetes da Clínica
Universitária de que sou Director,
conjuntamente com a Associação dos
Diabéticos de Portugal e o correspon
dente Departamento da Direcção Ge
ral de Cuidados de Saúde Primários.
Procura-se dar sequência não só às re
comendações promulgadas no "me
eting" organizado pelos Centros de
Genéve e de Copenhague da OMS,
como também os "Guidelines for the
Development of a National Program"
que acabaram de ser publicados por
aquelas entidades.
2.9 - A nossa Ordem dos Médicos,
através do seu Colégio de Especialis
tas aprovou a inclusão, na especializa
ção em Cardiologia, da prevenção
cardiovascular facultada pelo Insti
tuto Nacional de Cardiologia Preven
tiva, e nela também a filosofia da pre
venção cardiovascular "integrada" é
o "leit motiv". Na realidade a própria
Ordem deu publicidade no seu Bole
tim a uma longa carta que eu escrevi
sobre o CINDI, dirigida aos vinte e
cinco mil médicos portugueses, e deu
lhe o título "CINDI, a esperança para
a próxima década".

2.5 - Está a ser preparada uma re
formulação do currículo médico pré
graduado nas Universidades, na se
quência das declarações de Edim
burgo e de Lisboa, a isso se dedicando
um largo grupo de personalidades que
representam Instituições muito diver
sas, desde as Universidades à Direc
ção Geral de Cuidados de Saúde Pri
mários, e desde a Ordem dos Médicos
às Organizações Estudantis (Associa
ções Académicas). Na realidade o
Programa CINDI está já inserido no
Programa de Cadeira de Clínica Ge
ral e de Medicina Preventiva da mi
nha Faculdade, e do mesmo modo
sou chamado a explicá-lo nos cursos
organizados pela Escola Nacional de
Saúde Pública.
2.6 - Promovemos também a visibi
lidade e disseminação do Programa
CINDI - Portugal incluindo-o no
nosso Terceiro Encontro Nacional de
Investigação em Saúde (a que presidi
como Presidente do Conselho Cientí
fico da minha Faculdade de Medicina
de Lisboa).
Estamos neste momento fomen
tando a cooperação dos jovens médi
cos e mesmo dos estudantes de medi
cina, numa actividade que nos parece
muito prometedora, que é a discussão
de problemas como tabaco, álcool,
droga e comportamentos sexuais de
risco com colegas seus do mesmo
grupo etário, ainda que de outras
Universidades, ou de Escolas Secun
dárias na área do CINDI, com base
no "Programa Universidade-Comuni
dade" - aprovada pelo Conselho
Científico da minha Faculdade.
2.7 - Foi imediatamente concedida
a colaboração que solicitámos ao Pro
grama Europa Contra o Cancro, um
Programa da CEE que de qualquer
forma já estava apoiando a Liga Por
tuguesa Contra o Cancro e o Movi
mento Tabaco ou Saúde Escolha Saú20 - ORDEM DOS MÉDICOS

2.10 - Está a ser promovida a ac
tuação do Grupo de Trabalho de Epi
demiologia e Prevenção na Sociedade
Portuguesa de Cardiologia, de forma
a difundir também por todos os seus
associados o mesmo conceito de pre
venção cardiovascular "integrada"
(de certo modo um "travesti" do pro
grama Cindi).
2.11- Conforme mencionámos
atrás, alguns Centros de Saúde estão
já a obter apoio dos meios de comuni
cação social locais para as suas activi
dades de Educação para a Saúde.
Este apoio das rádios regionais e dos
jornais locais está a ser activameqte
utilizado (bem como as minhas ptó
prias palestras, duas vezes por sertia
na, numa das rádios nacionais) para a
larga difusão de mensagens curtas so
bre estilos de vida e factores de risco,
preparadas por cada um dos Professo
res devotados à prevenção, que são
coordenadores das chamadas "Áreas
de Patologia" do Programa CINDI.

As respostas (más) obtidas nos in
quéritos populacionais (nas quais pro
curámos avaliar os níveis de conheci
mento e de adesão dos cidadãos, e
até a informação médica fornecida,
no que respeita às atitudes recomen
dadas sobre comportamentos e estilos
de vida, são argumentos muito fortes
aos quais eu recorro, para convencer
os meus próprios colegas e os outros
profissionais de saúde de que é neces
sário repetir uma, outra e outra vez o
mesmo tipo de informação, sobre op
ções mais recomendáveis nessas
áreas.
2.12 - Estão a ser elaborados proto
colos de cooperação com as autorida
des administrativas locais, e em todas
as cidades e vilas do Distrito de forma
a obter apoio financeiro e/ou logístico
para as actividades de prevenção pri
mária e de promoção da saúde: e/ou
desportos, festivais, encontros, confrA
rências, etc., e edição de matericl'II'
educativo impresso ou em vídeo.
2.13 - A Igreja Católica no Distri
to, bem como as Delegações Regio
nais da Fundação Portuguesa de Car
diologia, e o Centro Nacional de Es
cuteiros, estão a apoiar energica
mente um novo Programa, preparado
pelo Instituto Nacional de Cardiolo
gia Preventiva, a que chamámos "À
Procura do Hipertenso Desconheci
do". Na realidade perto de 30% das
pessoas com pressão arterial elevada
ainda ignoram essa condição - conse
quentemente adoptámos para Portu
gal o Programa do "National Heart
Lung and Blood Institute" dos EUA
"As Igrejas como Avenidas para o
controlo da Pressão Arterial Eleva
da". Ao mesmo tempo aquelas orga
nizações voluntárias e outras mais es
tão a tornar-se cada dia mais impor
tantes no despertar e mobilizar da,
comunidades para a defesa da saúd�
bem como na descoberta e treino de
novos líderes informais em cada co
munidade.
2.14 - Está já assegurado o apoio
dos Sindicatos às actividades de pre
venção cardiovascular, e não só, nos
locais de trabalho, aliás já iniciados
no Distrito pelo Instituto Nacional de
Cardiologia Preventiva seguindo a
orientação do National Heart Insti
tute dos USA. Na realidade em carta
apterior eu próprio já propus que tal
actividade fosse discutida pelos diri
gentes CINDI em Copenhague, e es
pero que também nesta reunião de
Belfast dos Directores do Programa
CINDI.
2.15 - Finalmente, mas não menos
importante, na procura de outras
"Avenidas" para actividades CINDI,
esperamos ajuda dos Ministérios da
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Juventude e da Segurança Social,
bem como da Direcção Geral dos
Desportos, (do Ministério da Educa
ção, já profundamente envolvido no
CINDI) de forma a criar novas estru
turas para a promoção de estilos de
vida mais saudáveis, reforçando a su
gestão da OMS de que "The Healt
hiest must be the Easiest", isto é, a
opção mais saudável deve ser tornada
a mais fácil de seguir.
2.16 - A colaboração de outras Or
ganizações Não Governamentais,
quer trabalhando directamente con
nosco ou com as estruturas CINDI,
que patrocinando actividades, conti
nua a ser da maior importância. Não
só não posso esquecê-las neste relató
rio, como na realidade têm sido muito
apreciadas por terem sido as únicas
fontes concretas de financiamento
com que temos contado:
- Fundação Luso-Americana
- Fundação Calouste Gulbenkian
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- Fundação Amélia Silva Melo
- National Institutes of Health
(USA)
- Fundação Portuguesa de Cardiologia
- Fundação Merck Sharp Dohme
- Bristol Myer Squibb
- Instituto Cardiovascular Luso-Fármaco
- "Movimento Tabaco ou Saúde Escolha Saúde" com as suas afilia
das: Associação de Escuteiros de
Portugal; Associação Guias de Por
tugal; Associação Internacional da
Temperança; Associação para o
Planeamento da Família; Associa
ção para a Promoção Cultural da
Criança; Clube de Veteranos de
Atletismo; Corpo Nacional de Es
cutas; Grupo de Estudos de Orde
namento do Território e do Am
biente; Instituto de Apoio à Crian
ça; Instituto Nacional de Cardiolo
gia Preventiva; Liga Portuguesa
Contra o Cancro; Peregrino - Mo
vimento Juvenil de Reconciliação;
Rotary Clube Lisboa-Oeste; União
para a Acção Cultural e Juvenil
Educativa; Núcleo de Amigos do
Movimento Tabaco ou Saúde; Nú
cleos das Escolas Secundárias Al
ves Redol (V.F. Xira), Amadora,
D. Dinis e D. Luísa de Gusmão;
Núcleos Regionais da Fundação

ACTUALIDADE 1

este momento o
trabalho intenectorial
parece estar a ser
extremamente
prometedor, com
muitas Organiqções
voluntárias e diversos
Ministérios a
manifestarem um
grande interesse em
cooperar com o
CINDI - Portugal.
Por outro lado a
reorganiução dos
serviços de Saúde do
Distrito de Setúbal que esperamos ver
seguida DO País
inteiro -está a ser
activamente
prep da sob
orientação directa do
Sr. Ministro da aúde,
de ·forma a integrar e
em estratégia
co um todas as
actividades
preventivas(primúia,
secundária, terciária e
de reabiHtação) até
agora sob a
Didade de
p
tro da
·o
Regional de Saúde.

Portuguesa de Cardiologia e da Re
gião Autónoma da Madeira.
Em geito de conclusão pode dizer
-se, no que respeita ao Programa
CINDI - Portugal:
1 - Não se podem esperar, em
1992, ao final dos primeiros cinco
anos, alterações significativas nas ati
tudes, comportamentos e estilos de
vida da população do Distrito, bem
como nos parâmetros a serem reanali
sados na avaliação quinquenal, uma
vez que o entusiasmo de início pelo
CINDI - Portugal foi depois substi
tuído por um longo período de dois
anos no qual os objectivos do CINDI
foram abruptamente encurtados, as
actividades públicas quase inexisten
tes e a cooperação intersectaria! não
apoiada activamente pela Troika di
rectiva.
2 - O ano de 1991 tem sido muit
frutuoso sobretudo devido à intensa
actividade do grupo Operativo Distri
tal do CINDI, cujo impacto sobre a
mobilização dos Núcleos de Educação
para a Saúde dos Centros de Saúde
do Distrito, e da Comunidade em ge
ral, deve ser enfaticamente elogiado.
3 - Neste momento o trabalho in
tersectaria! parece estar a ser extre
mamente prometedor, com muitas
Organizações voluntárias e diversos
Ministérios a manifestarem um
grande interesse em cooperar com o
CINDI - Portugal. Por outro lado a
reorganização dos serviços de Saúde
do Distrito de Setúbal - que espera
mos ver seguida no País inteiro - está
a ser activamente preparada sob
orientação directa do Sr. Ministro da
Saúde, de forma a integrar e unificar
em estratégia comum todas as activi
dades preventivas (primária, secund
ria, terciária e de reabilitação) a
agora sob a responsabilidade de Gru
pos separados dentro da Administra
ção Regional de Saúde.
Ao mesmo tempo os Cuidados de
Saúde Primários e os Cuidados Hos
pitalares por um lado e por outro as
Universidades e as Associações de
Médicos e de Estudantes, estão a con
siderar como primeiras prioridades as
doenças não transmissíveis, especifi
camente aquelas que foram incluídas
no Programa de Intervenção CINDI
da OMS.
Lisboa, 31 de Agosto de 1991
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A HUMANIZAÇAO
DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA

-·

• DR. M. PEREIRA HENRIQUES
A humanização da Urgência deve constituir cuidado constante de todas as
entidades com responsabilidade no seu funcionamento, desde a prática clínica
à gestão.
Entendida numa perspectiva global como forma de responder às necessidades
de natureza humana, esta questão preocupa-nos desde o local em que o doente
tem acesso de urgência aos cuidados de saúde, e nada de essencial a distingue
no sector pré-hospitalar da emergência médica do que ela representa no Serviço
de Urgência Hospitalar - a vítima é a mesma. Apenas a geografia do problema
lhe dá aspectos formais diferentes e portanto exigências próprias.
Trataremos aqui apenas do sector hospitalar, e tendo como modelo os hospi
tais centrais e distritais nas proporções respectivas.

O Problema
A gravidade e o carácter inespe
rado das situações em que acorre ao
hospital tomam o doente particular
mente vulnerável, ao passar inespe
rada e rapidamente de um estado de
saúde para uma situação de doença
mais ou menos crítica, com conse
quente quebra súbita dos seus com
promissos quotidianos, e dando ori
gem frequentemente a perturbações
profundas do seu comportamento psi
cológico e social.
Ao entrar no Serviço de Urgência
o doente vive, a par do seu sofrimento
somático causado por acidente ou
doença súbita, um clima emotivo
misto de insegurança e de esperança,
e acha-se sem preparação introduzido
num ambiente novo completamente
diferente, desenquadrado das suas re
lações sociais, físicas e muitas vezes
com perda total da sua autonomia.
Quando consciente, arrasta geral
mente consigo e acrescentado ao seu
padecimento corporal um conjunto
de problemas exteriores, com os quais
muitas vezes continua a debater-se lá
dentro, numa situação agora mais
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complexa: ao sofrimento e à dúvida
quanto ao prognóstico das suas lesões
soma-se a perda de comunicação com
os familiares, a preocupação com os
problemas suspensos no exterior a
exigir resposta, em suma: desinserido
de forma inopinada do seu habitat na
tural vê-se atirado para outro não
feito à sua medida, que sente nada
tranquilizante e quiçá agressivo.
Este panorama conduz a que a Ur
gência seja encarada pela comuni
dade numa perspectiva bem mais do
que técnica, muito especialmente exi
gente quanto a ambiente humano.
Mas o conceito de Urgência tem
um contexto sociológico ao qual a ur
gência clínica não se exime. Existe
uma urgência médica - aquela em que
a demora de diagnóstico ou de tera
pêutica constitui prejuízo grave para
o doente-, e há uma urgência de na
tureza psicológica e social em que o
mal-estar emocional não suporta o
adiamento da solução requerida ou
imaginada. Pode ainda a ignorância
ou o desconhecimento técnico ali
mentar uma dúvida, e esta a procura

do Serviço de Urgência. De uma
forma ou de outra, as falsas urgências
do ponto de vista médico constituem
uma parcela muito significativa dos
que acorrem a estes serviços, são uma
realidade sociológica e têm por base
um problema essencialmente cultural
cuja solução nos ultrapassa.
A prática deformada do direito à
saúde, na perspectiva exposta, trouxe
um aumento muito grande do con
sumo de actos médicos da rotina exi
gidos com urgência, provocando so
brecarga notável nos serviços e conse
quente diminuição da disponibilidade
humana de quem aí trabalha; e faz
esquecer o dever do cidadão utente
em não esbanjar meios humanos
técnicos que custam dinheiro ao er·
rio público e são indispensáveis a
quem deles efectivamente precisa.
Sempre que existe um desequilíbrio
marcado na relação pessoal/doente há
desumanização, e não é possível ter
na Urgência as equipas constante
mente adequadas face ao imprevisto
da procura. Daqui, também, a neces
sidade de organização no sentido de
haver flexibilidade do pessoal para
poder responder às crises - planea
mento por fases em termos de Medi
cina de Catástrofe.
Por outro lado, há factores iatrogé
nicos de desumanização, como é o
caso do consumo excessivo de meios
de diagnóstico e até de terapêutica.
Impõe-se, obviamente, bom senso na
avaliação rápida da relação custos/be
nefícios em termos de sofrimento hu
mano e de gastos em tempo e em
meios, face à decisão terapêutica ne-

DOSSIER
cessária e exequível na urgência. Não
confundir a prudência justificada com
o exagero descabido - sinónimo este
de cobardia médica, filha por sua vez
da incompetência. Pelo contrário, é
com base na competência que o crité
rio clínico tem o seu papel preponde
rante, enquadrado pelo bom senso e
particularmente exigível nas decisões
da urgência.
Nestas circunstâncias, a humaniza
ção do Serviço de Urgência assume
uma importância indiscutível e justifi
ca, a par do interesse pelos meios téc
nicos cada vez mais diferenciados, a
procura de soluções que visem o bem
estar do doente e a tranquilidade dos
seus familiares.

As Soluções
Não existe uma solução única e
simples, mas antes um conjunto de
linhas de acção convergentes na pros
secução do objectivo comum.
Encarar a humanização dos servi
ços de urgência, no quadro da melhor
resposta técnica e clínica possível, im
plica uma estratégia global que consi
dere o clima emocional de incerteza e
insegurança psíquica que acompanha
a vítima de acidente ou doença súbi
ta, incapacidade e inesperadamente
desembocada num ambiente que lhe
é estranho e onde se sente isolada.
Nestas condições, importa definir
concretamente como objectivos a
atingir os aspectos seguintes:
- tratamento personalizado,
- ambiente acolhedor,
- tranquilização dos familiares.
Os pontos enunciados resumem,
em síntese, os parâmetros que condu
zem à humanização reclamada. Pô-los
em prática pressupõe um conjunto de
medidas articuladas e convergentes
integradas no contexto funcional des
tes serviços, e que podemos agrupar
em duas vertentes: a do doente e a do
familiar.
A. Medidas face ao doente
Dois aspectos devem desde já ser
referidos: a disponibilidade do pes
soal como substracto da sua sensibi
lização, e a arquitectura do Serviço
de Urgência enquanto suporte arti
culante das funções requeridas, que
constituem as coordenadas básicas no
acolhimento personalizado do doen
te.
• Sensibilização do pessoal
A disponibilidade do pessoal téc
nico está limitada pelo volume de tra
balho de elevada responsabilidade,
mas pode ser melhorada não só por

Não existe uma
solução única e
simples, mas antes um
conjunto de linhas de
acção convergentes na
prossecução do
objectivo comum.
Encarar a
humanização dos
serviços de urgência,
no quadro da melhor
resposta técnica e
clínica possível,
implica uma estratégia
glbal que considere o
clima emocional de
incerteza e
insegurança psíquica
que acompanha a
vítima de acidente ou
doença súbita,
incapacidade e
inesperadamente
desembocada num
ambiente que lhe é
estranho e onde se
sente isolada.
Nestas condições,
importa definir
concretamente como
objectivos a atingir os
aspectos seguintes:
- tratamento
personalizado,
- ambiente
acolhedor,
- tranquilização dos
familiares.

uma dimensão adequada das vanas
equipas, mas também por acções de
sensibilização para o relacionamento
humano e de formação adaptadas a
cada grupo profissional e a cada insti
tuição. De facto, a primeira condição
de humanização é a disponibilidade
do pessoal que aí trabalha; por ela
passa uma relação médico-doente
perfeita, que é indispensável ao exer
cício correcto da medicina; nela as
senta a calma e a participação afectiva
dos vários profissionais envolvidos.
O conhecimento de técnicas de
atendimento torna-se, contudo, uma
informação indispensável aos vários
estratos profissionais, na perspectiva
em causa.
• Arquitectura funcional
Um "design" funcional com um cir
cuito de sentido único para os doente
em que os diversos sectores clínic
se sucedam numa lógica simples entre
uma porta de entrada sempre desim
pedida, e uma porta de saída onde os
familiares aguardam, facilita a inte
gração do doente no ambiente físico.
A bifurcação interna deste circuito
para o internamento ou para a alta
deve contemplar o mesmo princípio.
A existência de uma triagem locali
zada à entrada permite desde logo
orientar o doente para o sector ade
quado, e do ponto de vista da urgên
cia médica, classificar de forma su
cinta o grau de prioridade no atendi
mento clínico. Representa o primeiro
posto de acolhimento, e deve ser o
primeiro sinal que o doente vê de que
alguém se interessa pelo seu caso,
nesta passagem para o "desconheci
do".
Enquanto a triagem é um espaço
aberto de passagem mas com a digni
dade indispensável, as salas de atend·
mento clínico correspondentes ao qu
habitualmente chamamos "balcões"
devem possuir as condições de priva
cidade e conforto convenientes.
• Acolhimento personalizado
Apenas em casos pontuais - crian
ças, velhos, diminuídos - se permite
a entrada de acompanhantes dada a
perturbação que resulta da aglomera
ção destes. Contudo, o doente desco
nhece habitualmente nos circuitos in
ternos os locais de atendimento - sala
de espera, sanitários, sala de análises
ou Rx, etc.-, presta pouca atenção à
sinalização muitas vezes inexistente
ou inadequada, e está em certos casos
com dificuldade de mobilização em
cadeira de rodas ou em macas.
Necessita por isso de se sentir ree.:
bido e orientado, ajudado nas suas li
mitações pessoais, aliviado do seu iso
lamento humano, com as suas dúvidas

ORDEM DOS MÉDICOS - 27

DOSSIER
esclarecidas, refeita a confiança e es
tabelecida a sua ligação com a famí
lia. Por outro lado, o doente precisa
de saber o que lhe vai acontecer.
Deve ser informado da sua situação
clínica na altura e no grau adequado
à sua pessoa e ao estado desta pelo
técnico competente; sem distorsão da
verdade há que deixar uma mensa
gem de esperança e de optimismo.
A estas solicitações diversificadas
correspondem tarefas que exigem
tempo e meios, às quais o pessoal téc
nico de saúde, médicos e enfermeiros,
não pode só por si hoje fazer face,
embora delas participe na medida
própria. Torna-se assim necessário:
1. Infra-estruturas
2. Técnico de atendimento
3. Organização
1. As infra-estruturas destinam-se
a proporcionar conforto - dispor de
telefone exterior com extensão para
o doente acamado, cadeiras ergonó
micas e adaptadas a deficientes, bebi
das não alcoólicas disponíveis, deco
ração agradável e acolhedora dentro
das coordenadas de ventilação e ilu
minação.
2. As tarefas descritas de encami
nhamento e apoio constante das ne
cessidades básicas destes doentes exi
gem pessoal preparado, em cujo cur
riculum se considere como compo
nentes matérias das funções de "hos
pedeira", assistente social e de rela
ções públicas. Um elemento com este
perfil tripartido e possuidor de matu
ridade e estabilidade emocional
torna-se hoje indispensável que esteja
integrado no "staff" de um serviço de
urgência hospitalar, cujas regras de
funcionamento deve conhecer.
- Colher de forma regulamentada
junto do pessoal médico informa
ções do doente, e, de acordo com
normas deontológicas, colaborar na
sua comunicação à família constitui
actividade de relevo deste funcio
nário, sobretudo quando não exista
serviço de informações organizado.
- Evita pela sua actuação que, reais
ou imaginárias, possam surgir atitu
des sugestivas de descriminação no
atendimento dos doentes.
- O uso de bata com cor específica
facilita a sua identificação.
- Cabe-lhe ainda, quando existir um
corpo de voluntários, participar na
sua preparação e coordenar a sua
actividade.
- Representa, por outro lado, um
elemento amortecedor de muitas
tensões e desvios de comportamen
to, quer do doente quer do acom
panhante, que se verificam com fre
quência.
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A organização, na
perspectiva de um
acolhimento
personalizado,
prende-se
essencialmente com a
actividade própria do
técnico de
atendimento e a sua
articulação com os
outros profissionais de
saúde. Pode
acrescentar
particularidades locais
a introduzir com a
experiência.
Os objectivos
fundamentais são:
encaminhamento e
apoio às
necessidades de
cada indivíduo
doente,
evitar demoras no
tratamento de cada
vítima,
proporcionar as
informações
adequadas a cada
caso,
tranquilizar os
familiares.

Este técnico de atendimento é um
profissional novo que é necessário
introduzir.
3. A organização, na perspectiva
de um acolhimento personalizado,
prende-se essencialmente com a acti
vidade própria do técnico de atendi
mento e a sua articulação com os ou
tros profissionais de saúde. Pode
acrescentar particularidades locais a
introduzir com a experiência.
Os objectivos fundamentais são:
- encaminhamento e apoio às neces
sidades de cada indivíduo doente,
- evitar demoras no tratamento de
cada vítima,
- proporcionar as informações ade
quadas a cada caso,
- tranquilizar os familiares.
• Atendimento religioso
Não apenas aos doentes agoniz.;
tes mas a qualquer outro que o dese
deve ser facilitada a assistência reli
giosa. Embora a população portu
guesa seja maioritariamente católica,
este serviço deve ser organizado na
previsão de poderem ser assistidos
igualmente doentes de outras reli
giões.
B. Medidas face ao acompanhante

As instalações dos acompanhantes
e familiares devem situar-se sempre
junto da porta de saída do Serviço de
Urgência, longe da entrada para per
mitir que esta fique sempre desimpe
dida. Por outro lado, é pela saída que
passam os doentes já tratados, em si
tuação de esperança para os familia
res que aguardam os seus, ao contrá
rio dos feridos e doentes graves aca
bados de chegar. A localização destas
instalações no términus do circuito
funcional ambulatório do Serviço à
Urgência é hoje um dado incont
verso.
Os dois polos de humanização
neste sector são os seguintes:
- Conforto das instalações,
,- Qualidade das informações.
1. Instalações
Nestas consideramos necessário os
compartimentos seguintes: sala de es
pera ampla dispondo de sanitários
adequados permanentemente limpos
e zona demarcada com cabines telefó
nicas para o exterior; uma zona ou
sala anexa mais pequena que permita
uma certa privacidade e recolhimento
para quem o desejar; finalmente uma
sala pequena para certo tipo de infor
mações em privado, como notícia de
morte ou colheita pelo médico de da
dos sujeitos a segredo profissional.
Equipadas de forma confortável,
devem incluir cadeiras com bom dese-
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nho ergonómico mesmo que feitas em
material resistente como madeira, ilu
minação suave e decoração agradável
e tranquilizante.
Devem proporcionar condições de
climatização adequada à época do
ano, boa ventilação, e dispor de
meios que ajudem a passar o tempo e
a satisfazer as necessidades comuns,
mais prementes nas esperas noctur
nas:
- Máquinas de vencia de alimentos
não deterioráveis, como "sanduí
ches" e bolos secos, chocolates e
bebidas não alcoólicas em boas
condições de higiene, permitem
hoje superar a dificuldade de man
ter bares funcionando 24 horas por
dia.
- Aparelhos de televisão e de vídeo.
Programas de 15 a 20 m. de educa
ção sanitária e primeiros socorros,
alternando com outros de duração
semelhante com temas culturais le
ves e de lazer que respeitem o es
tado ele espírito dos familiares, po
dem ser extraordinariamente úteis.
Proporcionam ainda meio de in
formação geral e de transmis_são de
mensagens do hospital a fazer pas
sar ao público.
- Venda de jornais e revistas.
2. Informações
Uma sala, ou zona aberta e demar
cada nos pequenos hospitais a funcio
nar como central de informações, per
feitamente sinalizada e anexa à sala
de espera dos acompanhantes, consti
tui hoje um espaço indispensável.
Em caso de catástrofe, esta sala
reúne condições para se tornar o cen
tro informador cio plano hospitalar ele
catástrofe.
O sistema de informações deve
obedecer a determinadas regras bem
definidas, que contemplam o respeito
pela individualidade e privacidade do
doente bem como pelo segredo pro
fissional.
A organização deste serviço visa
prestar aos familiares informação per
sonalizada sobre o estado clínico de
cada doente internado em qualquer
altura, esclarecer sobre a fase em que
se encontra a assistência em curso dos
ambulatórios e das razões de even
tuais demoras na previsão da alta,
quando requerida.
Deverão existir dois níveis de infor
mação sistemática:
- Boletim clínico com informação so
bre o grau de gravidade e a evolu
ção do estado de cada doente inter
nado no S.O. ou Unidade de Cui
dados Imediatos do Banco, feito
duas vezes por dia, exemplo às 10 e
22 horas.
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Nalgumas situações
consideradas críticas e
que se tenha por
conveniente a visita de
um familiar próximo,
sobretudo em caso de
crianças, quando a
permanência no
serviço de urgência por
qualquer razão se
prolonga, poderá o
serviço de
informações, de
acordo com o
responsável clínico,
organizar as condições
adequa�as a essa
visita. E indispensável
a colaboração do
referido técnico de
atendimento.
Este serviço de
informações deve
poder ainda esclarecer
os familiares sobre
outras questões que
lhe são úteis, como o
funcionamento e
horário das diferentes
consultas hospitalares,
horários de farmácias
de serviço na zona, etc.
Numa palavra: é
necessário uma
informação dinâmica e
permanentemente
actualizada.

Escrito pelo médico responsável
esse boletim apenas informa se me
lhorado, piorado ou mantém o
mesmo estado em relação ao bole
tim anterior.
- Registo e informação aos familiares
do serviço de internamento para
onde o doente foi transferido.
A informação inicial com dia
gnóstico e prognóstico é pessoal,
caso a caso, feita pelo médico ou
enfermeiro designado, _em sala pró
pria, e nunca pelo telefone nem por
outro funcionário.
Nalgumas situações consideradas
críticas e que se tenha por conve
niente a visita ele um familiar próxi
mo, sobretudo em caso de crianças,
quando a permanência no serviço
de urgência por qualquer razão se
prolonga, poderá o serviço ele in
formações, ele acordo com o res
ponsável clínico, organizar _as ccA·:,
dições adequadas a essa v1s1ta.-�
indispensável a colaboração do re
ferido técnico de atendimento.
Este serviço de informações deve
poder ainda esclarecer os familiares
sobre outras questões que lhe são
úteis, como o funcionamento e ho
rário elas diferentes consultas hospi
talares, horários ele farmácias de
serviço na zona, etc.
Numa ·palavra: é necessário uma
informação dinâmica e permanen
temente actualizada.

Conclusão
Humanizar os Serviços de Urgência
é criar condições para satisfazer as nA
cessidades do homem súbita e grav�
mente doente, nas diferentes facetas
da sua natureza.
É muito salvar uma vida ou um ór
gão, mas não basta curar a doença
orgânica como entidade isolada. Há
que aliviar o sofrimento do homem
em qualquer das suas formas, tratar a
pessoa doente num quadro de solida
riedade humana, e estender esta ati
tude ao proporcionar-lhe dignidade
na morte quando esta é inevitável.
As exigências mecânicas e frias das
técnicas terapêuticas, a inevitável im
pessoalidade da organizção, as limita
ções e os condicionalismos cios meios
financeiros não podem ignorar nem
sobrelevar-se a esta perspectiva do
tratamento global cio homem doente,
de acordo com a sua natureza. Consti
tuem precisamente os meios que, por
formas variadas como vimos, devem
convergir no objectivo em causa.

