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EDITORIAL
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REUNIAO DO
COMITÉ PERMANENTE
DOS MÉDICOS DA CEE
Reuniu pela primeira vez no nosso País, em Lisboa, nos dias 2,
3 e 4 de Abril, o Comité Permanente dos Médicos ela Comunidade
Europeia.
Os primeiros dois dias foram dedicados às Sub-Comissões e o
último à reunião dos Chefes de Delegação, na qual se discutem e votam
as Moções apresentadas durante os dois primeiros dias.
A Presidência Portuguesa do Comité Permanente vai revestir-se
certamente de grande importância, muito especialmente nestes primeiros
anos cio Acto Único Europeu. Todas as directivas e quaisquer outros
documentos relacionados com a Saúde serão analisados em primeiro
lugar pelo Secretariado Português e deste irão partir as primeiras observações que serão encaminhadas para as Delegações dos 12 países ela Comunidade. O conhecimento profundo e praticamente
imediato das propostas e das atitudes provenientes das várias Instâncias Comunitárias, permitirão um conhecimento das
tendências que se vão desenhando na poderosa burocracia que domina a Comissão com as suas Direcções Gerais, assim
como o Comité Económico e Social, o Comité Consultivo para a Formação Médica, não esquecendo o Parlamento Europeu
e, até, o Conselho ele Ministros da Comunidade.
A avaliação das tendências a todos os níveis e nos vários aspectos da Saúde Europeia terá de encontrar no espírito
do Comité Permanente uma capacidade de análise esclarecida. em que os ··Doze·· assumirão maior responsabilidade para
aprovar, contestar e propor alterações nos documentos que deverão regulamentar a acção dos médicos.
A força dos médicos unidos é certamente a maior que uma profissão pode demonstrar. As diferenças entre os vários
países são certamente grandes e não é pelo facto de existir uma Comunidade que elas desaparecem de um dia para o outro.
Talvez só se atenuem com o tempo.
Deve-se, até, pensar que há diferenças que nunca deverão desaparecer. Que é saudável que continuem. Isto não
significa que a profissão médica prefira semear o desacordo que só vai redundar em graves prejuízos. A livre circulação de
ideias acompanha a de pessoas, de médicos e de doentes. Recai sobre nós uma responsabilidade que teremos a obrigação
de aceitar e o privilégio de resolver satisfatoriamente.

Na reunião cio CP em Lisboa, foram aprovadas duas Moções, propostas pela Delegação Portuguesa.
Moção àcerca cio Regulamento de Directiva para "Substituição de Medicamentos''. O texto dessa Moção, que teve
a aprovação de onze países e a abstenção de um (Holanda), é o seguinte:
"O CP entende dever salientar que, independentemente ele critérios económicos e financeiros, deve estar sempre
garantida a liberdade de prescrição de medicamentos, pelo que tem de ser vedada aos farmacêuticos qualquer modificação
das prescrições médicas, salvo autorização expressa dos médicos prescritores".
A outra Moção não necessita de qualquer explicação. Foi aprovada por unanimidade:
"Considerando que a eventual criação ele títulos supranacionais tenderá a estabelecer discriminações entre os médicos
da Comunidade Europeia e como tal dificultar a sua livre circulação, sendo portanto contra o Direito Comunitário.
Considerando que o aparecimento ele entidades médicas europeias, legal e financeiramente autónomas, e incluindo
elementos estranhos às Associações Profissionais Nacionais será atentatória das finalidades da profissão médica como um
todo.
- O Comité Permanente dos Médicos da Comunidade Europeia decide:
1. Manifestar as maiores reservas à criação de Soareis Europeus, ou entidades com funções análogas, que visem a
avaliação individual ele médicos a nível pós-graduado.
2. Considerar do maior interesse a harmonização dos curricula médicos entre as entidades responsáveis nos vários
Estados-Membros da Comunidade.
3. Afirmar a sua disponibilidade para colaborar com a União Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS) na
criação de padrões e níveis de formação homogénios, a definir pelas Secções Monoespecializadas da UEMS, e considerar
a sua aprovação, implementação e avaliação pelas Organizações Profissionais representadas neste Comité Permanente."
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OPINIÂO

A INVESTIGAÇÃO
MÉDICA E O DOENTE
.
,.,
A RELAÇAO MEDICO-DOENTE
NO
,.,
PLANO DA INVESTIGAÇAO
/

• PROF.WALTER OSSWALD

À primeira vista, a questão parece relativametne simples, tanto mais que a
"Declaração dos Direitos Humanos" e a "Declaração de Helsínquia" fornecem
os princípios claros e correctos, orientadores da intervenção e do relacionamento
entre o Médico - investigador e o Utente que se confia ao respectivo Médico.
Todavia, hoje em dia, o nosso meio ainda está marcado pela era do positi
vismo, do vazio e do narcisismo doentio; e estabeleceu-se uma certa indiferença
face aos princípios éticos: frequentemente o que mais conta é a afirmação indivi
dualista a qualquer preço.
Daí o recurso sistemático às várias
formas de poder: económico, sócio-polí
tico, científico, religioso etc., para esta
belecer processos de auto-afirmação,
substituindo os princípos de convicção
fundamentada pelo recurso a variadas
formas de sedução e afirmação. O que
está a acontecer é um certo conceito de
sucesso, independentemente das referên
cias filosóficas, éticas, religiosas e até
culturais subjacentes bastante diluídas.
Precisamente por isso e como obriga
ção ética pessoal e social, parece-nos
urgente recorrer aos princípios que
devem orientar sadiamente a interven
ção do Médico que, ponderadamente,
julgue seu dever estabelecer um pro
cesso de investigação clínica e científica
em benefício do Utente e também tendo
em conta o bem social resultante. Nos
comportamentos humanos devem ser
ponderados os factos e as regras, o
objectivo e o subjectivo, a ciência ética
e a consciência moral esclarecida, capaz
de discernir e escolher sensatamente.
1 - Parece-nos claro que o Médico,
deontologicamente bem formado,
deve ter nítida consciência de que
além da respectiva competência
actualizada, nunca deveria perder de
vista que cada Utente é uma pessoa,
uma individualidade irrepetível, que
precisa de ser acolhida, estimada e

pedagogicamente orientada para
ser autónoma, livre e responsável

na partilha da vida familiar, profissi
onal e social, como opção de liber
dade sensata e de valores assimila
dos. Na medida em que a pessoa
recorre ao Médico, estabelece-se um
contrato automático de confiança,
confidencialidade e de adequado
esclarecimento recíproco, para que
seja proporcionada a ajuda pertinente, de modo que cada Utente
esteja o mínimo de tempo no
Hospital ou dependente, que fique
na família o tempo adequado, e o
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Na medida em que a
pessoa recorre ao
Médico, estabelece-se
um contrato
automático de
confiança,
confidencialidade e de
adequado
esclarecimento
recíproco, para que
seja proporcionada a
ajuda pertinente, de
modo que cada Utente
esteja o mínimo de
tempo no Hospital ou
dependente, que fique
na família o tempo
adequado, e o tempo
possível na vida social
e profissional.

tempo possível na vida social e pro
fissional.
Fora das situações de urgência,
nenhuma decisão deveria ser
tomada, nada deveria ser feito sem a
possível anuência esclarecida do
Utente, ou substituto legal, tendo em
conta o respectivo bem integral,
objectivo e subjectivo a c urto,
médio e longo prazo. E em nenhuma
situação o Utente poderá ser legiti
mamente considerado como objecto;
ele nunca perde a dignidade de
sujeito humano, por mais degradado
que seja o seu estado psicossomá
tico, social e ético. É sempre alguém
com identidade, com nome próprio,
com vocação de eternidade, na res
pectiva diferença de ser quem é.

2 - O respeito integral e pertinente
pelo ser humano, desde a fecunda
ção até à morte cerebral compro
vada, exige que o médico não tome
decisões, por acção ou omissão, con
tra o direito e o dever de cada pessoa
de assumir, com a qualidade de vida
possível, o circuito de nascer, desen
volver-se, realizar-se e morrer,
segundo as leis imanentes ao próprio
ser limitado. A auto-determinação
esclarecida e responsável faz parte
da própria estrutura da dignidade da
pessoa livre e autónoma, como
forma de progressivamente exercer o
direito e o dever de assumir-se como
livre. E uma consequência decorre
desta evidência antropológica; nada
justifica que à pessoa sejam impos
tas participações que não respeitem a
respectiva identidade e liberdade,
desde que isso não colida injusta
mente com o autêntico bem comum
da comunidade de que faz parte e
pela qual todos somos corresponsá
veis.
Daqui se segue que o médico
nunca deverá "explorar" o Utente
que nele confia, para promover o
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seu bem pessoal. Supõe-se que o
Utente não abdicou da respectiva
liberdade e decisão de escolha. É
pois função pedagógica do Médico
competente auxiliá-lo .a tomar deci
sões esclarecidas; pelo que é essen
cial vencer, na medida do possível, a
ignorância, os fantasmas do medo
inadequado, sem nunca usar os
métodos de influência afectiva,
que seriam processos de injusta
manipulação, mais ou menos "dis
creta".
E, havendo que fazer opções,
haverá que avaliar ponderadamente
as diferentes alternativas possíveis,
com os respectivos riscos e benefí
cios. Tratando-se de aspectos vitais
ou com consequências graves, há
que auxiliar a pessoa a medir os ris
cos para poder decidir de modo
esclarecido.
3 -Tratando-se de uma decisão de
pesquisa programada, há que tudo
esclarecer, de modo adequado a cada
situação. É essencial que o objecto e
o âmbito de pesquisa seja delimita
dos; tanto os benefícios como os ris
cos devem ser ponderadamente ava
liados e explicados, para que a opção
do Utente seja efectivamente livre,
mantendo a capacidade de suspender
a participação na pesquisa, em qual
quer altura do processo; o Médico
deve estar especialmente atento para
não ser ultrapassado o protocolo,
esclarecido e livremente assinado
pela "cobaia" que mantém a respec
tiva dignidade e liberdade. E, caso
surja uma situação imprevista, a
· opção deverá ser em favor do
Utente, do seu real benefício, tanto
objectivo como subjectivo. Mas,
precisando melhor, o Utente não
deveria ser considerado uma simples
cobaia, mais ou menos interessante,
mas um colaborador da pesquisa
em que participaria com a respectiva
intervenção. Nesta perspectiva, que
nos parece humana e moralmente
sadia, haveria que ter em conta a
idade e a capacidade efectiva de
decisão e participação do Utente.
O estatuto social, a capacidade de
intervenção e o grau de participa
ção serão de ter em conta, de
modo que perceba e assuma: o
conteúdo da pesquisa, os objecti
vos da mesma, as circunstâncias,
riscos envolventes e eventuais sin
tomas comunicando-lhe os resul
tados obtidos face aos objectivos
pretendidos.
4 - O consentimento esclarecido e
livre não é entendido por todos do
mesmo modo. Por vezes o princípio
de que "a pessoa humana é inviolá
vel" e o conceito de consentimento,
parecem difícies de coordenar de

E, havendo que fazer
opções, haverá que
avaliar
ponderadamente as
diferentes alternativas
possíveis, com os
respectivos riscos e
benefícios.
Tratando-se de
aspectos vitais ou com
consequências graves,
há que auxiliar
a pessoa a medir os
riscos para poder
decidir de modo
esclarecido.
modo ajustado. Na verdade, o con
ceito esclarecido supõe que pessoa
efectivamente disponha de informa
ções actualizadas e pessoalmente
reflectidas sobre a natureza dos

actos e processos de investigação, as
consequências prevísiveis, os riscos
eventuais e outras alternativas de tra
tamentos disponíveis, com os res
pectivos riscos e benefícios funda
damente esperados.
Para que o consentimento e a
assinatura dos protocolos não pas
sem dum desonesto simulacro, é
essencial que o Utente descodifique
a mensagem adequadamente, ou
seja, que ele entenda a intencionali
dade do Médico, os meios que pre
tende usar e as circunstâncias previ
síveis. E é evidente que não devem
ser usados métodos directa e indi
rectamente coactivos fazendo ressal
tar os benefícios e diluindo os ris
cos. Deveria haver especial cuidado
nas situações em que as pessoas
estejam "cativas" em internatos ou,
pior ainda, no serviço militar e nas
cadeias, onde é mais fácil a manipu1 ação dessas populações que,
vivendo prisioneiras necessitam de
sair do anonimato, mesmo com ris
cos.

5 - O consentimento substituto refere
se a pessoas inaptas para assumirem
o consentimento esclarecido e livre.
Esta alínea deve incluir só e apenas
os casos excepcionais, tais como
deficientes mentais, menores ou
adultos em coma, incapazes de auto
nomia. Entre as várias situações pos
síveis, deveriam ser tidas em conta:
a) O Utente tem direito à verdade pos
sível para ele decidir do seu presente
e do futuro. Todavia, há casos em que
os Utentes recusam-se a ser informa
dos e outros em que, dada a respec
ti v a situação afectiva e psíquica,
seriam incapazes de assimilar, de
forma positiva, a verdade integral
acerca da própria situação. Nestes
casos, a regra será a de informar o que
parecer possível, oportuno ou útil e
buscar o bem-estar do Utente,
fazendo as pesquisas que objectiva
mente são de fazer nessas circunstân
cias. São intervenções interpretativas,
que o Médico será chamado a arriscar
na base do bom senso e relativo
conhecimento que possui dos utentes
tendo em conta os princípios deonto
lógicos aceites.
b) O consentimento substituto envolve
situações especiais. Refere-se aos
menores, a serem substituídos pelos
Pais ou legítimos tutores. É evidente
que há que ter em conta a opinião
esclarecida dos adolescentes e jo
vens e, quanto possível, seguir as
respectivas posições relativamente
ao consentimento esclarecido. Pro
porcionalmente, deve ter-se em conta
a posição dos deficientes mentais.
Quanto às pessoas em coma, deve
seguir-se a sua opinião fundada, se é
conhecida anteriormente à presente
situação. Em casos sem informação
directa ou indirecta deve presumir-se
o que seria a eventual respectiva posi
ção, na linha do bem maior ou mal
menor do Doente.
6 - O princípio da autodeterminação
esclarecida é, pois, de primordial importância, como expressão da
consciência ética da pessoa, no exer
cício da respectiva responsabilidade
de ser livre de modo informado. Mas
não é o princípio único: na vida
social, no exercício dos direitos e
respectivos deveres, há limitações
recíprocas, inerentes à situaçã9
dos ajustamentos pertinentes. E
que as posições de uns não podem
impôr-se aos outros, quando os
critérios de valor são fundada
mente diferentes ou até opostos,
o que exige discernimento para
entender e decidir criteriosamente.
Assim há limites ao consentimento,
dado a partir dos objectivos valores
sociais e segundo os pessoais critérios
de valores. Há princípios universais que
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se impõem a todos como o respeito pela

vida humana, a defesa da integridade
física e psíquica da pessoa. Há princí

pios mais universais que nos devem ori
entar e que são: respeito pela vida
humana e pela integridade corporal e

psíquica.

7 - O eficaz respeito pela vida
humana é devido a todas as fases
do ciclo vital. Na cultura ocidental
este princípio parece ter sido her
dado do hinduísmo e assimilado pela
tradição judeo-cristã. donde surgem
as regras morais mais comuns, infor
madoras dos trinta princípios dos
"Direitos Humanos", aprovados em
1948/12/10 e que, para os Médicos
integram o juramento de Hipócrates.
O carácter sagrado da vida, de modo
mais ou menos explícito, faz, pois,
parte das grandes heranças humanas,
éticas e religiosas orientais e ociden
tais. A vida surge como um valor
unipolar inviolável, sendo conside
rada como um valor decisivo e defi
nitiv o, ponto de referência para
todas as decisões.
Todavia há quem insista mais na
"qualidade de vida" e na vida
desumanizada. De qualquer modo,
todos os direitos humanos funda
mentam-se, apoiam-se na vida con
creta, na pessoa viva. Daí que a vida
humana, mais que um direito, é a
base, o fundamento e a referência de
todos os direitos. A qualidade de
vida, a resposta adequada às neces
sidades humanas, segundo as escalas
de Maslow, é um dever de todos,
devido à comum vocação de solida
riedade complementar. Mas, por
mais frágil e diminuída que seja a
vivência humana, ninguém tem
poder moral para destruir a vida.
Filosoficamente e sob o ponto de
vista ético, tornou-se comum admitir
o direi to e o dever d a legítima
defesa. Aqui surge a primeira excep
ção ou limite ético ao carácter
sagrado da vida humana. Mais: o
exercício da Medicina admite e
inclui que a vida pessoal não é abso
lutamente intocável; tratar a pessoa
é exercer, com riscos, a relação de
afastar ou acidentalmente causar a
morte noutrem. Assim, entre os vita
listas e os defensores da vida de
qualidade, parece haver uma oposi
ção insuperável.
Talvez não seja despropositado
evocar a operacionalidade da distin
ção entre princípios e regras.
Efectivamente os princípios são
mais genéricos e relativamente inde
fenidos e indetenninados, como pro
posições orientadoras dos comporta
mentos éticos, em geral, mas sem
fornecer regras para orientações
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Pior ainda seria julgar
o valor e significado
das pessoas por
critérios extrínsecos
à própria identidade,
pondo em causa o
princípio da igualdade
de oportunidades.

concretas. Neste sentido, os princí
pios, gerais e abstractos, transcen
dem as regras para os comportamen
tos concretos. Tendo consciência
dos riscos duma causística subjec
tiva, neste caso há que enfrentar a
situação. E, nesta perspectiva o
carácter sagrado da vida agiria como
princípio fundamental. Esta perspec
tiva geral, para se tomar operativa,
deverá concretizar-se em regras
objectivas, tais como "a vida
humana não pode ser interrompida,
fora duma situação extrema", "deve
salvaguardar-se a integridade física
da pessoa, excepto nos casos da
autêntica necessidade em vista de
salvaguardar a vida ou a qualidade
de vida", etc. Mas também é de ter
em conta que só se poderá "salvar o
que é salvável" e sem distância.

8 - O que deveria entender-se por

qualidade de vida humana

À partida parece-nos arriscado
definir critérios de "vida de quali
dade" para os outros; há um real
perigo de subjectivismo impedindo,
directa ou indirectamente, que cada
um possa viver as próprias dificul
dades, experiências e valores com a
verdade e subjectividade próprias e

instransmissíveis. Os moldes teóri
cos raramente são integralmente
aplicáveis às situações concretas,
visto que cada caso pessoal, qualida
des, limitações e condições de
vivência implicam as diferenças
pessoais e as eventualdiades das cir
cunstâncias que interferem no pro
cesso da auto-definição pessoal.
Pior ainda seria julgar o valor e
significado das pessoas por critérios
·: extrínsecos à própria identidade,
pondo em causa o princípio da
igualdade de oportunidades.
Tornou-se bastante frequente julgar
as pessoas pela sua autonomia e
capacidade produtiva. É arriscado
sobrevalorizar um aspecto da vida,
nomeadamente a pessoa como
"fabricadora" e _participante na cons
trução social. E que, nos casos em
que a pessoa consome mais do que
produz, eventualmente poderá ser
encarada como parasita indesejável.
Se esta perspectiva for introduzida
nos critérios sociais e médicos, abre
-se a porta à injustica de investir, só
ou predominantemente, nos que
poderã ser rentáveis e eliminar os
que se tornam um peso para a comu
nidade pelas deficiências, doença ou
longevidade.
Todavia, também é digna de nota
uma outra noção de "qualidade de
vida" mais positiva e sádia, insis
tindo no contexto favorável ao
desenvolvimento da vida pessoal,
nomeadamente nas perspectivas
sociais acolhedoras e complementa
res, assim como defendendo a pre
servação do meio ambiente, ecologi
camente favorável e despoluído.
Esta noção defende a preservação do
meio ambiente, não compara as pes
soas entre si, mas apenas orienta a
prática social e política para o inves
timento na qualidade do meio social
e físico, assim como da alimentação,
que favoreçam todos os participan
tes na vida social, facilitando a todos
a possível qualidade de vida, sob as
formas mais variadas, segundo as
possibilidades e limites de cada um,
tendo em conta que a qualidade de
vida tem uma dimensão subjectiva
que é fundamental ter em conta.
Portanto as duas noções não são
só diferentes, como até opostas; a
primeira perspectiva tende a compa
rar as pessoas entre si, em termos de
utilitarismo, justificando-se a elimi
nação, mais ou menos discreta, dos
"inúteis"; a outra não compara a
relatividade do valor das pessoas
entre si, mas insiste na criação dum
contexto adequado, social e médico,
para beneficiar o deficiente como
um todo, com uma vida própria,
com uma história vivida ou a viver.
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se impõem a todos como o respeito peta·
vida humana, a defesa da integridade
física e psíquica.da pessoa. Há princí
pios mais universais que nos devem ori
entar e que são: respeito pela vida
humana e pela integridade corporal e
psíquica.
7 - O eficaz respeito pela vida
humana é devido a todas as fases
do ciclo vital. Na cultura ocidental
este princípio parece ter sido her
dado do hinduísmo e assimilado pela
tradição judeo-cristã. donde surgem
as regras morais mais comuns, infor
madoras dos trinta princípios dos
"Direitos Humanos", aprovados em
1948/12/10 e que, para os Médicos
integram o juramento de Hipócrates.
O carácter sagrado da vida, de modo
mais ou menos explícito, faz, pois,
parte das grandes heranças humanas,
éticas e religiosas orientais e ociden
tais. A vida surge como um valor
unipolar inviolável, sendo conside
rada como um valor decisivo e defi
nitivo, ponto de referência para
todas as decisões.
Todavia há quem insista mais na
"qualidade de vida" e na vida
desumanizada. De qualquer modo,
todos os direitos humanos funda
mentam-se, apoiam-se na vida con
creta, na pessoa viva. Daí que a vida
humana, mais que um direito, é a
base, o fundamento e a referência de
todos os direitos. A qualidade de
vida, a resposta adequada às neces
sidades humanas, segundo as escalas
de Maslow, é um dever de todos,
devido à comum vocação de solida
riedade complementar. Mas, por
mais frágil e diminuida que seja a
vivência humana, ninguém tem
poder moral para destruir a vida.
Filosoficamente e sob o ponto de
vista ético, tornou-se comum admitir
o direito e o dever da legítima
defesa. Aqui surge a primeira excep
ção ou limite ético ao carácter
sagrado da vida humana. Mais: o
exercício da Medicina admite e
inclui que a vida pessoal não é abso
lutamente intocável; tratar a pessoa
é exercer, com riscos, a relação de
afastar ou acidentalmente causar a
morte noutrem. Assim, entre os vita
listas e os defensores da vida de
qualidade, parece haver uma oposi
ção insuperável.
Talvez não seja despropositado
evocar a operacionalidade da distin
ção entre princípios e regras.
Efectivamente os princípios são
mais genéricos e relativamente inde
fenidos e indeterminados, como pro
posições orientadoras dos comporta
mentos éticos, em geral, mas sem
fornecer regras para orientações
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Pior ainda seria julgar
o valor e significado
das pessoas por
critérios extrínsecos
à própria identidade,
pondo em causa o
princípio da igualdade
de oportunidades.

concretas. Neste sentido, os princí
pios, gerais e abstractos, transcen
dem as regras para os comportamen
tos concretos. Tendo consciência
dos riscos duma causística subjec
tiva, neste caso há que enfrentar a
situação. E, nesta perspectiva o
carácter sagrado da vida agiria como
princípio fundamental. Esta perspec
tiva geral, para se tornar operativa,
deverá concretizar-se em regras
objectivas, tais como "a vida
humana não pode ser interrompida,
fora duma situação extrema", "deve
salvaguardar-se a integridade física
da pessoa, excepto nos casos da
autêntica necessidade em vista de
salvaguardar a vida ou a qualidade
de vida", etc. Mas também é de ter
em conta que só se poderá "salvar o
que é salvável" e sem distância.
8 - O que deveria entender-se por
qualidade de vida humana
À partida parece-nos arriscado
definir critérios de "vida de quali
dade" para os outros; há um real
perigo de subjectivismo impedindo,
directa ou indirectamente, que cada
um possa viver as próprias dificul
dades, experiências e valores com a
verdade e subjectividade próprias e

instransmissíveis. Os moldes teóri
cos raramente são integralmente
aplicáveis às situações concretas,
visto que cada caso pessoal, qualida
des, limitações e condições de
vivência implicam as diferenças
pessoais e as eventualdiades das cir
cunstâncias que interferem no pro
cesso da auto-definição pessoal.
Pior ainda seria julgar o valor e
significado das pessoas por critérios
·: extrínsecos à própria identidade,
pondo em causa o princípio da
i gualdade de oportunidades.
Tornou-se bastante frequente julgar
as pessoas pela sua autonomia e
capacidade produtiva. É arriscado
sobrevalorizar um aspecto da vida,
nomeadamente a pessoa como
"fabricadora" e _pruticipante na cons
trução social. E que, nos casos em
que a pessoa consome mais do que
produz, eventualmente poderá ser
encarada como parasita indesejável.
Se esta perspectiva for introduzida
nos critérios sociais e médicos, abre
-se a porta à injustica de investir, só
ou predominantemente, nos que
poderã ser rentáveis e eliminar os
que se tornam um peso para a comu
nidade pelas deficiências, doença ou
longevidade.
Todavia, também é digna de nota
uma outra noção de "qualidade de
vida" mais positiva e sádia, insis
tindo no contexto favorável ao
desenvolvimento da vida pessoal,
nomeadamente nas perspectivas
sociais acolhedoras e complementa
res, assim como defendendo a pre
servação do meio ambiente, ecologi
camente favorável e despoluído.
Esta noção defende a preservação do
meio ambiente, não compara as pes
soas entre si, mas apenas orienta a
prática social e política para o inves
timento na qualidade do meio social
e físico, assim como da alimeritação,
que favoreçam todos os participan
tes na vida social, facilitando a todos
a possível qualidade de vida, sob as
formas mais variadas, segundo as
possibilidades e limites de cada um,
tendo em conta que a qualidade de
vida tem uma dimensão subjectiva
que é fundamental ter em conta.
Portanto as duas noções não são
só diferentes, como até opostas; a
primeira perspectiva tende a compa
rar as pessoas entre si, em termos de
utilitarismo, justificando-se a elimi
nação, mais ou menos discreta, dos
"inúteis"; a outra não compara a
relatividade do valor das pessoas
entre si, mas insiste na criação dum
contexto adequado, social e médico,
para beneficiar o deficiente como
um todo, com uma vida própria,
com uma histó!'ia vivida ou a viver.
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Neste contexto, a qualidade de
vida exige pensar em termos de
auxiliar o outro a ser ele mesmo
na respectiva ·situação. Mantendo a
noção de que a vida é sagrada e é
um dom a administrar com respeito,
haverá opções ajustadas a cada caso,
consoante a situação dos respectivos
doentes. A todos devem ser propor
cionadas as possíveis situações de
vida de qualidade pelo tratamento da
dor, melhorando o conforto e os
apoios ajustados a cada caso; recém
-nascidos, deficientes, acidentados
ou moribundos. Tendo em conta as
razoáveis perspectivas de esperança
de vida humana, casos haverá em
que se deve empreeender o trata
mento adequado; mas, em situações
desesperadas, a decisão médica sen
sata será de não prolongar inutil
mente a agonia ou sustentar uma
aparência de vida. Nestes casos,
controlando os sofrimentos, a solu
ção de respeito pelo Doente será de
não iniciar ou suspender um trata
mento que não lhe trará apreciáveis
benefícios. Não se trata de matar,
mas de deixar que a natureza siga o
seu curso, evitando o encarniça
mento terapêutico ofensivo da digni
dade do moribundo. É evidente que
há que estar presente de modo
activo, para ajudar cada pessoa a
assumir a experiência intransmissí
-vel da sua própria morte.
Nos casos em que se prevê a doa
ção de órgãos e ou a conclusão dum
legítimo processo de investigação,
devem manter-se os processos de
suporte que evitam a necrose dos
órgãos. A justificação para esta
decisão é a de que, não havendo
modificações negativas para o
Utente, esperam-se benefícios para
outros membros da comunidade,
com a qual temos deveres de soli
dariedade.
9- O princípio de "não matarás" apl.i
cou-se, primeiramente, em relação
aos componentes da Família e do clã
e só depois, lentamente, alargou-se a
todos os seres humanos. Esta defesa
da vida humana foi interpretada
como incluindo a obrigação de
defender a vida, não fazendo injus
tamente mal aos outros e protegendo

a própria saúde com os meios ordi
nários e disponíveis, visto que a vida

veio a ser considerada como um dom
de Deus a assumir e gerir como uma
responsabilidade.
Os moralistas precisaram que não
se está obrigado, moralmente, a
recorrer aos meios extraordiná
rios para tratar a doença mortal.

Todavia, não é clara nem pacífica, a
definição do que deverá entender-se
por "meios extraordinários", visto

que são conceitos relativos a épocas,
aos meios sociológicos, culturais e
de desenvolvimento científico e tec
nológico, hoje em dia trabalha-se
preferentemente com os conceitos
de meios proporcionados ou des
proporcionados em vista dos bene

fícios previsíveis. Não há casuística
que resolva todos os casos. Na
medida do possível, o que nunca,
deveria faltar é a auto-determinação
emada e o bom senso da Equipa de
Saúde. Em busca de proporcionar o
possível bem objectivo e subjacente
ao Utente, foram aparecendo certas
regras éticas, orientadoras da aná
lise, decisão e intervenção médica e
cirúrgica. Os moralistas formularam
a regra denominada "o princípio da
totalidade", no sentido em que as
partes existem em função do todo e
é seu benefício submeter-se ao bem
do conjunto unificado e existente
como sendo alguém pessoal.
Daqui se segue que certas mutila
ções poderão medicamente justifi
car-se, nos casos da necessidade de
salvaguardar a pessoa como um
todo. E também se justifica o prin
cípio nos transplantes homoplásticos
do vivo para o vivo, como acto de
generosa e esclarecida solidariedade,
em que livremente uma pessoa ofe
rece um elemento dum órgão duplo.
Por outro lado, a famosa regra
moral de "acção com duplo efei
to", fundamenta-se na reflexão
apurada da natureza do voluntário:
de facto há realidades directamente
queridas e outras que são apenas
toleradas, embora integradas no
mesmo acto. Isto acontece no dia
-a-dia das nossas opções e decisões;
fazemos algo, mas prevê-se que, a
acompanhar esse resultado correcto,
surja outro aspecto negativo, previ
sível, mas que não se consegue eli
minar, como seria nosso desejo. As
regras éticas pra que este tipo de
decisões não seja equívoco, exigem
que: o acto seja em si mesmo bom
ou pelo menos indiferente; que a
intenção do agente seja orientada
para o efeito correcto previsto; que o
efeito bom resulte directamente
dessa opção; que o efeito positivo
não seja conseguido por meio do
efeito negativo, de contrário o fim
justificaria os meios; finalmente é
essencial ponderar que haja um
razão proporcional relativamente
aos benefícios e aos riscos.
Quanto mais graves forem os
riscos, mais rigorosa deve ser a
pesquisa. E é essencial ponderar
outras alternativas com os respec
tivos benefícios e riscos. Estes pres
supostos exigem análise correcta,
informação alargada e precisa;

assim, a decisão será com riscos
medidos, de modo que os riscos
não sejam superiores aos benefí
cios esperados, após fundamenta
ção sensata e alargada. E a última
instância de decisão deverá ser a
opção do Utente esclarecido.
1 O - Os critérios médicos ociden
tais mais comuns são a síntese bas
tante apurada da moral e da ciência
e artes médicas, insistindo em regras
práticas plenas de bom senso. A pri
meira é a de "não fazer mal", o que
equivale à atitude positiva de fazer
o bem adequado ao Doente, ou
seja, agir esclarecida e responsavel
mente em função do maior benefí
cio para o Utente, acolhendo-o com
empatia, fornecendo oportunidades
para o diálogo franco, de modo a
que adquira a consciência de que
nunca ficará só e desamparado e que
tudo será feito e decidido em seu
legítimo favor.
É essencial tomar clara consciên
cia do sigílio, que poderá ter várias
formas: natural, prometido, profis
sional e sacramental. Frequen
temente as várias modalidades estão
interdependentes. É essencial ser
atento, discreto, sensato, eficaz e
oportuno.

Na equipa de saúde, cada um
tem o seu próprio estatuto, papel
e responsabilidade; todos deve
rão basear o melhor bem para o
maior número possível ou para
assumir o mal menor. Na avaliação
deverão ter em conta os benefícios
esperados, ou seja, a intervenção e
respectivas consequências previsí
veis. A intervenção clínica deve ter
um conta a regra: "não faças aos
outros o que não queres que te
façam a ti mesmo", insistindo no

princípio da igualdade; acolhendo e

tratando cada um na base da
igualdade, da fraternidade e da
diferença, sem discriminação de

qualquer ordem; orientando-se pelos
princípios da justiça e da dignidade;
servindo cada um segundo as suas
próprias necessidades tendo em
conta os critérios de valor, que
devem situar-se na ordem do bem:
gerindo a vida segundo princípios e
regras ou normas aplicáveis, ponde
rada e sensatamente em cada situa
ção concreta, ultrapassando os con
flitos; fazendo apelo à objecção de
consciência fundamentada, caso
seja caso disso.
A regra sintética é simples: "fazer
com o Doente e para ele o que ele
faria se soubesse, pudesse e qui
sesse", de fonna esclarecida, respon
sável e coerente, na perspectiva da
autêntica humanidade a defender e
promover.
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A VIDA HOSPITALAR
E OS CUIDADOS DE SAÚDE
• DR. HORÁCIO FLORES.
É hoje de universal e pacífica aceitação a asserção de que o Hospital é um
mero escalão num sistema integrado de prestação de cuidados de saúde, com
utilização restrita a certas situações, não sendo menor a importância de estrutu
ras cuja actuação se situa a montante e a juzante do estadio hospitalar. Nem
sequer é discutível que a consecução dum bom nível de saúde ultrapassa as
capacidades das instituições que lhe são específicas, já que problemas como a
habitação, a alimentação, a segurança social, o ambiente, etc., dependem de
organismos que lhe são formalmente alheios. .

e.

Mas gostaríamos que esta visão
desmistificante não fosse interpretada
como aceitação concordante nem se
quer resignada de tendências actuais
de secundarização e minimização do
Hospital.· Ele continua a ser, pela
concentração de meios humanos e
materiais, pelo maior dramatismo das
situações a seu cargo, pela maior exi
gência de rigor na actuação dos seus
profissionais, pelo alto custo finan
ceiro da sua construção, equipamento
e exploração, a instituição paia(iigmá
tica, a que tem de suprir as insuficiên
cias da·s outras, o ponto fulcral de
aplicação de esforços, recursos e com
petências, o grande campo de forma
ção de profissionais, a locomotiva do
progresso científico e tecnológico da
Saúde.
Assim, se a história das ciências e
das artes da Saúde coincide em mui
tos pontos com a da Medicina - a mais
antiga, a mais difícil e exigente, a
mais diferenciada e, por muito que
desagrade aos novos senhores desta
área, a mais importante e indispensá
vel das profissões conectadas - não é
menos verdade que a evolução da ac
tividade médica tem sido paralela à
do conceito de hospital.
Duma fase de medicina mágica, sa
cerdotal, paradoxalmente extinta; na
civilização europeia, pela acção duma
religião então em plena expansão e
bem solidária, quando não compro
metida, com o poder temporal, pas
sou-se a uma etapa, longa de séculos,
que iria plasmar a nossa deontologia
profissional, de predomínio assisten
cial, caritativo, que no nosso país teria
as Misericórdias como expressão mais
marcada. E só no século XIX - sem
esquecer a importância dos tão con
trariados trabalhos dos anatomistas e
fisiologistas que os antecederam - os
dois grandes monumentos que foram

os contributos de Claude Bernard e
de Pasteur constituem os marcos
duma nova era, a fase científica da
Medicina. Esta tem sido a marca do
minante nas últimas gerações e foi o
seu êxito, a sua eficácia, que tornou a
Saúde uina exigência dos povos e uma
obrigação dos governos, componente
dos mais relevantes no conceito de
Welfare State, que obteve o seu
maior desenvolvimento após a Se
gund� Guerra Mundial.
Mas o encarecimento dos custos da
Saúde, designadamente dos hospita
lares e a verificação, passado que foi
o "boom" económico posterior à re
construção europeia pós-guerra, de
que o erário público, ao contrário do
que muitos ingenuamente pensavam,
não era um inesgotável poço sem fun
do, obrigou a um maior rigor gestio
nário, a uma maior racionalização na
utilização dos recursos, a uma verda
deira gestão empresarial para que os
médicos não estavam técnica nem cul
turalinenfo preparados. E foi a con
tragosto que se foram vendo envolvi
dos numa nova fase, a do predomínio
gestionário. Parafraseando De Gaule,
a Intendência deixou de seguir, para
passar a comandar as Armas.
Obviamente que cada uma destas
fases - a mágica, a assistencial, a cien
tífica e a gestionária - não represen
tou, ou pelo menos não o devia, um
corte com o contributo das anteriores,
e foram legando uma notável influên
cia às seguintes. E se da magia já
pouco resta, naturalmente extinta
pelo racionalismo como ideologia do
minante, embora aqui e ali ainda aflo
rem atavismos que têm constituído o
suporte de tanto charlatanismo ( en
dógeno e exógeno à profissão ...), da
fase caritativo-assistencial persiste
uma firme consciência de necessidade

de maior humanização. E se da
grande etapa científica ninguém ousa,
pelo menos formalmente, desejar ou
prever- um limite temporal, o novo
poder gestionário muitas vezes não
consegue camuflar o fariseismo com
que aceita a sua sobrevivência.
Temos a firme convicção que tem
de haver um harmónico equilíbrio en
tre as três vertentes da vida hospita
lar: a da humanização, a do nível
científico e tecnológico e a duma boa
gestão. O predomínio de qualquer
destas ópticas conduz à queda do tri
pé: a humanização pela humanização
é o regresso ao passado, ao hospital
onde os pobres morriam mais doce
mente, ao João Semana bondoso,
ignorante inoperante, mas consolador
e apaziguador; o monopólio científico
é a constante procura absurda e desu
mana da performance técnica, é o car
reirismo médico esquecido de que o
doente é a razão da existência da
nossa actividade; e o primado abso
luto da gestão é a tecnocracia anquilo
sante e desmotivante, é a· governa
mentalização da nossa actuação e das
nossas motivações, é o culto acéfalo e
acrítico da estatística, é o sacrifício
da qualidade à quantidade, é, em úl
tima análise, quando essa gestão as
senta em critérios de escolha mais
partidários que profissionais, a trans
formação da política de Saúde em po
lítica com a Saúde.
As Sociedades científicas médicas,
de que a nossa é um jovem exemplo,
eclodiram com o advento da fase cien
tífica nos países de civilização euro
peia. Têm-se ressentido dessa origem
e têm releg�do para outros organis
mos os aspectos conectados com a hu
manização e com a gestão. Mas estes
(Ordens, Sindicados, Associações,
etc.) têm-se preocupado mais com a
defesa de interesses profissionais de
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que com condições e formas de actua
ção. E foi assim, lamentavelmente,
que outras profissões têm vindo, pro
gressivamente, a retirar aos médicos
a liderança nestas áreas.
É necessário, é urgente, que os mé
dicos hospitalares, através das actuais
ou das novas formas de associativis
mo, reconquistem o seu legítimo pa
pel de responsabilidade e de autori
dade ( obviamente não absoluta) na
sua área profissional. Não se discute
que uma Universidade necessita
duma boa gestão: mas ninguém se
atreveria a preconizar retirar-se ao
corpo docente o seu papel nos centros
de decisão para o atribuir ao gestor;
não se duvida da necessidade de boas
condições logísticas nos Tribunais,
mas esta melhoria não poderá fazer
se, obviamente, com prejuízo do po
der dos magistrados; nas Forças Ar
madas a Administração Militar ou
Naval tem uma importância crescente
mas os seus oficiais não comandam
regimentos de infantaria nem barcos
de guerra. Porquê esta tendência de
menorização, de proletarização dos

médicos? Não nos queixemos so
mente dos outros e do poder. Porque
quando os médicos se enquistam ex
clusivamente nos problemas cientí
fico-tecnológicos, por muito absor
ventes, por muito aliciantes que se
jam, por melhores que sejam as suas
defesas no diálogo - nem sempre pa
cífico - com as outras profissões da
Saúde, e se desinteressam pelo que
está antes e depois da sua actuação,
quando deixam a decisão sobre os in
puts e a avaliação dos out-puts a ou
tros profissionais, pagam caro esse
elitismo que se confunde com como
dismo quando não com timidez de ob
jectivos e transformam-se em meros
executores, ainda que diferenciados,
de vontades alheias.
Num Congresso naturalmente deci
dido a uma temática científica, que
estas palavras não sejam interpreté)
das como cassandrismo, ou como re
serva quanto à sua justificação. A me
lhoria e actualização dos nossos co
nhecimentos, a permuta das nossas
experiências, são imperativamente
merecedoras do nosso maior empe-

nho, e as nossas sociedades, como
este Congresso, são testumunhos
desta salutar preocupação. Mas não
nos confinemos nestes limites, não
nos esqueçamos· que a nossa actua
ção, os nossos esforços, a nossa von
tade têm igualmente que incidir sobre
os meios que nos são proporcionados
para o cumprimento da nossa tarefa,
em que se inclui uma eficaz transmis
são da nossa experiência às gerações
que nos sucederão.
Só assim os hospitais terão a pleni
tude de condições para o cumpri
mento da sua função específica e per
derão a que postiçamente por vezes
lhes querem acrescentar, de fornece
dores de sinecuras partidárias. Só as
sim serão instrumentos duma boa Po
lítica de Saúde e não de deletérias Po
líticas com a Saúde.

Horácio Flores
Presidente da Sociedade Médica
dos Hospitais Distritais da Zona Sul
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ATRIBUIÇAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
SEGREDO PROFISSIONAL DOS MÉDICOS
Para conhecimento da Classe Mé
dica, torna-se público um Parecer do
Consultor Jurídico da Ordem dos Mé
dicos sobre uma determinada acção
do Laboratório Tecnimede.

1. Os laboratórios Tecnimede têm
distribuído entre a classe médica um
impresso do modelo anexo a este pa
recer em que a propósito de determi
nado medicamento se propõe ao mé
dico determinado procedimento.
Numa primeira parte ( destinada a
ser preenchida pelo médico) prevê-se
a indicação do nome do médico, a
data, local da consulta e, sob uma
frase que se traduz na requisição de
uma embalagem do medicamento
para continuação do tratamento,
prevê-se a rubrica do documento pelo
médico.
Numa segunda parte, (a preencher
pelo doente) prevê-se que este cole
uma paleta de comprimidos do medi
camento em causa, no tal. impresso, e
preenchendo o nome completo, mo
rada, localidade e Código Postal rece
berá o doente gratuitamente, na sua
residência, uma embalagem do medi
camento uma vez que aí se diz "rece
berá na sua residência a continuação
do tratamento..." com o referido me
dicamento...
2. A análise destes procedimento
por parte do laboratório Tecnimede
suscita-nos do ponto de vista da ética
médica alguma meditação.
· Efectivamente, o que na prática
este processo procura alcançar é uma
pr('.lmoção do referido medicamento,
no caso concreto �uscitando junto do
médico que, pela entrega do docu
mento ao doente, lhe permita receber
gratuitamente uma embalagem do
medicamento.
Por outro lado, facultando ao
doente a sua identificação pessoal e a
divulgação de um leque possível de
doenças para cuja terapêutica o medi
camento está apto, está a permitir-se
a informação a terceiros de elementos
que podem estar cobertos por segredo
profissional.
3. Na verdade, e no que se refere
à primeira questão - a atribuição gra-
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tuita de um medicamento - recorde
mos que o Dec. Lei 72/91 de 8 de
Fevereiro (diploma dos medicamen
tos) no seu Capítulo V, que trata da
Publicidade, contém uma norma, a do
art.º 76.º que sob a epígrafe "Amos
tras gratuitas" diz:
"1 - As amostras gratuitas destinadas
à promoção dos medicamentos
só podem ser cedidas a pessoas
habilitadas a prescrever nas se
guintes condições:
a) Durante os dois anos seguin
tes contados da data da intro
dução no mercado;
b) Serem objecto de pedido
feito pelo destinatário;
c) Serem idênticas à apresenta
ção mais pequena que for co
mercializada;
d) Conterem a menção "amos
tra gratuita" e "proibida a
venda ao público" ou outras
semelhantes;
e) Serem acompanhadas de
uma cópia do resumo das
características do medica
mento.

2-

Deste preceito, numa perspectiva
jurídica, e legal, poderá dizer-se e
concluir-se que as amostras gratuitas
destinadas à promoção de medica
mentos só podem ser cedidas, in casu,
aos médicos (pessoas habilitadas a
prescrever) e, dentro do prazo de dois
anos contado da data da introdução
do medicamento no mercado e a pe
dido do destinatário, que é o próprio
médico. É o essencial.
A fórmula encontrada pela Tecni
mede no documento anexo é hábil,
poderá parecer pretender levar em
conta estes requisitos legais mas, no .
nosso entender não cumpre e de
frauda a Lei...
É que a norma do art.º 76.º é uma
norma restrita que restritivamente
deve ser interpretada.
Se a norma diz, e só permite, atri
buição gratuita de amostras (em de
terminadas circunstâncias) não é lí
cito concluir que é possível atribuir
gratuitamente medicamentos, não
sendo amostras, porque a Lei a esse
respeito nada diz. No nosso entender
essa é uma norma implícita na letra e
no espírito do art.º 76.º.
É que proibido o menos, está proi
bido o mais. Se só se pode dar amos-

tras·, num prazo de dois anos e a pe
dido do médico, fora destes casos não
é permitido dar o medicamento. As
sim, a atribuição gratuita de medica
mento, fora do caso previsto no art.º
76." não será permitida, norma que
se considera implícita nessa referida
disposição legal.
Ora, o documento da Tecnimede
prima facie não refere que seja amos
tra clínica pelo que desde logo cairá
fora dos limites legais.
Em segundo, e talvez a ignorância
seja nossa, não se sabe se se está den
tro ou fora do prazo de dois anos con
tado da ·introdução no mercado do
medicamento. Mas, mesmo que es
teja embora a sua requisição seja feita
pelo médico, ainda que, por hipótese,
de amostra se trate, a sua entrega não
é feita ao médico - não é cedido a
pessoa habilitada a prescrever - no
dizer da Lei.
Será talvez especioso da nossa
parte determo-nos neste pormenor,
quando é verdade que o destinatário
final do medicamento é o doente.
Será talvez! Mas há uma diferença
fundamental entre o processo pre
visto na Lei e o previsto pela Tecni
mede.
É que a atribuição da amostra ao
médico destina-se a permitir-lhe o co
nhecimento do medicamento. A atri
buição do medicamento como é feita
no caso em apreço destina-se ao seu
consumo pelo doente o que é um ob
jectivo diferente.
Se as premissas, e a anális_e, feitas,
parecem ser efectivamente as que re
sultam da confrontação dos factos
com os princípios legais temos para
nós como certo que o médico que co
labora com este procedimento está a
pactuar com uma desobediência à
Lei.
Se a obediência à Lei é um dever
geral de todos os cidadãos maior de
ver terão os médicos no cumprimento
das normas que de alguma maneira
têm que ver com a Saúde dos doentes
e da comunidade.
As normas que regem a prática da
comercialização dos medicamentos
são normas de interesse e ordem pú
blica uma vez que as mesmas se desti
nam a regulamentar aspectos e valo
res directamente relacionados com a
Saúde dos doentes e da comunidade.
Os médicos por mais forte razão de
vem-lhe obediência e assim o impõe

1
igualmente o n.º 1 do art." 6.º do Có
digo Deontológico em vigor na Or
dem dos Médicos.
4. Numa outra perspectiva, o es
quema proposto pela Tecnimede leva
o doente a apresentar a este laborató
rio a sua identificação completa.
E porque o medicamento é tera
pêutica de um determinado leque de
doenças a sua requisição com a identi
ficação do doente permite conhecer a
doença, ou possível doença, de que o
doente padece.
Ora, quer a identificação do doen
te, quer a doença de que padece são
elementos a coberto do segredo pro
fissional do médico nos termos do
art.º 68.º do já referido Código Deon
tológico.
É claro que se argumentará que é o
próprio doente que se dá a conhecer
e, por essa via, aceitando a requisição
do medicamento, à própria doença de
que sofre.
Mas, neste aspecto, o segredo pro
fissional é sagrado e um dever que ao
médico se impõe com muita firmeza.
O médico não pode, porque não
deve, por qualquer forma pactuar
com um procedimento que permita a
divulgação de factos que estão sujei
tos a segredo profissional.
Como tal, no nosso entender, os
médicos deverão abster-se de colabo
rar em casos como o presente sob
pena de estarem a pactuar com viola
ção de segredo profissional o que, na
maior parte dos casos, o próprio
doente nem sequer se aperceberá. Se
o fizer, estará a actuar duma forma
eticamente condenável porque viola
dora do segredo profissional.
5. Duas pequenas questões mais!
Surgidas no correr da pena...
É evidente que nos termos do art.º
62.º do referido becreto Lei 72/91,
de 8 de Fevereiro os fabricantes de
medicamentos só podem vender me
dicamentos directamente às farmá
cias. Com algumas excepções que não
comportam o caso em análise.
Bom, mas aqui não estamos a ven
der... estamos a dar... Mas, como,
dar, não é permitido segundo aquilo
que já vimos, menos permitido será
dar directamente aos doentes... Outra norma implícita.
Também o já, cansado de falar, do
cumento da Tecnimede, configura
uma requisição de um medicamento:
nos seus precisos termos.
Requisição que não é prescrição.
Mas o medicamento em causa é um
medicamento de prescrição obrigató
ria - dirigida às farmácias - pelo que
também aqui a Lei não estará a ser
cumprida...
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1
consciente?) de elementos a ele su
jeitos;
- Numa violação das normas que não
permitem aos laboratórios farma
cêuticos atribuir medicamentos di
rectamente aos doentes;
No não cumprimento das regras em
uso quanto a prescrição de medica
mentos.

6. Em geito de conclusão não po
demos deixar de considerar que
quanto ao procedimento da Tecni
mede no caso em apreço a colabora
ção dos médicos com o mesmo se tra
duz para estes:
Numa violação da Lei que só per
mite dar medicamentos, sob a
forma de amostras e em circunstân
cias que não estão provadas se veri
fiquem neste caso;
- Numa consequente violação das
normas éticas que impõem o res
peito pelas normas que regem os
direitos à Saúde dos doentes e da
comunidade, âmbito em que se de
fende enquadrarem-se as normas
sobre promoção de medicamentos;
- Numa violação de segredo profis
sional ao permitir a divulgação (in-

m

Pelo que, no nosso entender, se
deverão os mesmos médicos abster
se de colaborar no caso que foi ob
jecto de análise.
Lisboa, 6 de Maio de 1992
O CONSULTOR JURÍDICO
Pedro Bleck da Silva
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O VOLUNTARIADO NO TRATAMENTO
PALIATIVO DO CANCRO
• DR. MÁRIO BERN ARDO

Este trabalho foi realizado no âmbito do Sub-Comité de "Cuidados Paliativos
em Oncologia" do Programa da CEE "Europa Contra o Cancro" (Chairman:
Prof. J. Einhorn) em 1990-1991, para integração no seu Relatório Final.
INTRODUÇÃO
O voluntariado corresponde a uma
participação activa dos cidadãos na
vida das comunidades e tende a exer
cer-se através de formas organizadas,
ou associações, com a finalidade de
se conseguir uma melhor eficácia.
De uma forma geral as organiza
ções de voluntários procuram ajudar
as pessoas - no caso presente os doen
tes oncológicos - a melhorar a sua
qualidade de vida.
Ser voluntário é, principalmente,
um estado de espírito dos cidadãos
conscientes das suas responsabilida
des em relação à sociedade. É razoá
vel pensar que o voluntariado é um
fenómeno social muito antigo no de
senvolvimento da espécie humana e
que, desde sempre, o homem tem
procurado ajudar o seu semelhante
em situações de calamidade ou infor
túnio.
Tentaremos apresentar as linhas
gerais relativas à organização de um
programa de voluntariado para doen
tes oncológicos necessitados de trata
mento paliativo. Para além de todas
as medidas técnicas - cientificamente
suportadas - que são proporcionadas
pelos profissionais de saúde, o volun
tariado pode, nestes casos, através da
humanização e da solidariedade, con
tribuir de forma insubstituível para a
qualidade de vida dos doentes.

OBJECTIVOS
O principal objectivo de um pro
grama de voluntariado para o trata
mento paliativo do cancro consiste na
colaboração com os profissionais de
saúde (médicos, enfermeiros, assis
.tentes sociais) no sentido de melhorar
a qualidade de vida dos doentes e dos
familiares. Este objectivo pode ser
atingido utilizando os recursos huma
nos disponíveis (tempo, trabalho e
aptidões) de forma conecta e motiva
dora para os cidadãos envolvidos.
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É necessário clarificar desde já que
um programa de voluntariado não se
destina a diminuir a quantidade de tra
balhadores de saúde, substituindo-os
nas suas funções. O que se pretende
é cooperar com estes profissionais de
saúde (mais envolvidos nos aspectos
técnicos da assistência aos doentes)
proporcionando uma . humanização
dos cuidados, melhorando ou man
tendo um elevado nível de qualidade
de vida (a doentes e familiares), ou
de outra forma, procurando dar à as
sistência global prestada um "sabor a
casa e a amigos".

RECRUTAMENTO
Todas as pessoas têm a capacidade
geral de poderem exercer funções de
voluntariado. Quando se trata no en
tanto de trabalhar com doentes onco
lógicos, (e nestes os que não têm es
perança de cura) é necessário admitir
que apenas algumas pessoas têm o ne
cessário perfil para este trabalho. Isto
justifica que o recrutamento deste vo
luntariado não deva ser feito através
de anúncios à população em geral.
Na prática os novos voluntários são
recrutados principalmente através de
duas vias:
- em sessões públicas de progra
mas de educação para a saúde
(lições, palestras, entrevistas em
alguns órgãos de comunicação
social, etc.) há sempre algumas
pessoas que decidem procurar
organizações de voluntários para
se inscreverem;
- os actuais voluntários, quando
entusiasmados com o seu traba
lho, estabelecem contacto com
potenciais candidatos a novos vo
luntários.
Deve ser uma preocupação ao nível
do recrutamento conseguirem-se can
didatos de ambos os sexos, de dife-

rentes idades e de vários grupos pro
fissionais.

SELECÇÃO
As organizações de voluntários de
vem seleccionar adequadamente os
seus ·membros de entre os candidatos
disponíveis de forma a garantir, por
um lado, a eficácia das suas acções e,
por outro lado, para não sujeitar a
situações eventualmente difíceis pes
soas sem o necessário perfil.
O esquema geral para realizar a se
lecção dos voluntários tem, habitual
mente, duas fases:
resposta a um inquérito onde se
pretende ter uma primeira ava
liação das características pes
soais, profissionais e culturais
dos candidatos;
- entrevista com um psicólogo e
com um voluntário "senior".
Este processo de selecção pretende
identificar os candidatos com caracte
rísticas adequadas para o voluntaria
do. O que importa conhecer para
cada uma das pessoas aval_iadas é o
seguinte:
Motivação - a principal motivação
para um futuro voluntário é a vontade
de ajudar os outros mas é igualmente
aceitável o desejo de viver uma expe
riência formativa e espiritualmente
gratificante.
Não se devem aceitar candidatos a
voluntários que procurem, através
desta actividade, curar sentimentos
de culpa ou esquecer experiências ne
gativas anteriores quando em con
tacto com familiares ou amigos com
cancro.
Perfil pessoal e emocional - cada
voluntário deve ser emocionalmente
estável, ter boa capacidade de con
tacto com doentes, familiares e traba
lhadores de saúde (que no seu con
junto são pessoas com diferentes ní
veis sociais, educacionais, económi-
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cos e, ainda, com diferentes tendên
cias religiosas), capacidade para ouvir
os outros e compreendê-los, ser capaz
de trabalhar em grupo, disponibili
dade e flexibilidade para se adaptar a
tarefas variadas, sentido de humor e,
finalmente um sentimento de respon
sabilidade e confidencialidade para
todos os assuntos relacionados com os
doentes e familiares igual ao dos pro
fissionais.
Para evitar que os futuros voluntá
rios deixem de funcionar com eficácia
e entrem, eles próprios, em depressão
ou desgaste pessoal, deve evitar-se
admitir como voluntários pessoas com
problemas sociais, familiares, profis
sionais e emocionais de alguma im
portância. Devem igualmente excluir
-se pessoas que pretendam realizar,
através do voluntariado, acções de di
vulgação de ideias religiosas, políticas
ou, ainda, de terapêuticas não con
vencionais. Finalmente, não devem
ser admitidos doentes oncológicos
como voluntários para áreas de trata
mento paliativo, uma vez que o con
tacto exclusivo com casos incuráveis
lhes poderia ser prejudicial.

TREINO
Depois de seleccionados, os candi
datos a voluntários para tratamento
paliativo do cancro são treinados a
fim de receberem a informação neces
sária para a realização das suas tare
fas.
A primeira parte do treino consiste
num curso teórico, em tempo parcial
(para respeitar os horários laborais
dos voluntários) e com duração de 3
a 5 dias. O curso é ministrado pelos
supervisores do voluntariado, por al
guns voluntários "senior" e por alguns
trabalhadores de saúde (médicos, en
fermeiros e assistentes sociais) do
hospital.
O programa inclui as seguintes
áreas:
- O que é o cancro
- O que é um doente oncológico
(problemas físicos, fisiológi
cos, psicológicos, sociais, espi
rituais e religiosos)
- A família do doente oncológico
(aspectos psicológicos, sociais e
económicos)
- Tratamento paliativo do can
cro (função dos trabalhadores
de saúde e dos voluntários)
- Noções acerca do comporta
mento dos voluntários no traba
lho com doentes, no hospital
(contactos com doentes, familia
res, profissionais de saúde; hi
giene hospitalar e prevenção de
doenças infecciosas, etc.).

Após o curso os candidatos são co
locados em contacto com os doentes,
executando sucessivamente as tarefas
consideradas mais convenientes para
a sua formação e sempre com o apoio
de voluntários "senior". Este período
de treino dura de 3 a 4 semanas e, no
fim, é elaborada uma informação de
cada candidato. Procede-se em se
guida a uma avaliação final realizada
pelos supervisores do voluntariado da
instituição para decidir se o candidato
é definitivamente aceite e passa a ser
voluntário.

SUPERVISÃO
Após serem considerados aptos
para as funções do voluntariado no
tratamento paliativo do cancro os no
vos elementos começam a trabalhar
nas novas unidades a que se destinam.
O trabalho é sempre realizado por
uma equipa de voluntários que são
coordenados por um dos elementos
"senior". Este, por sua vez, organiza
as tarefas de acordo com os meios hu
manos de que dispõe ajudando os ele
mentos mais jovens a integrarem-se
correctamente na equipa. Todos estes
coordenadores ou responsáveis de
área são supervisados por um (ou
mais) elemento que se responsabiliza
por todo o voluntariado na institui
ção.
A experiência tem demonstrado
que os voluntários devem ser sempre
dirigidos por outros voluntários e
nunca pelos trabalhadores de saúde.
De qualquer forma o trabalho de am
bos os grupos deve ser sinérgico e
sempre bem articulado.
Ao longo do tempo devem ser or
ganizados programas de formação
para todos os voluntários. Estes pro
gramas podem ser estruturados de
formas diferentes (palestras, seminá
rios, mesas-redondas, aproveita
mento de meios audio-visuais, etc.)
mas o objectivo com que se realizam
é sempre o mesmo: actualizar os co
nhecimentos e motivar os voluntários
para as suas tarefas.
O trabalho efectuado deve ser pe
riodicamente avaliado pelo grupo
com o intuito de melhorar o nível de
execução e os resultados.

TAREFAS PARA O VOLUNTA
RIADO
Os voluntários podem desenvolver
actividades de apoio a doentes onco
lógicos e respectivas famílias em qual
quer dos regimes de tratamento palia
tivo (unidades de internamento, hos
pital de dia e assistência domiciliária).

Sem prejuízo de serem criadas ou
tras actividades, os voluntários têm,
habitualmente, oportunidade de tra
balhar nas seguintes:
- apoio afectivo e social aos doentes
e famílias
- serviço de refeições
- carrinho de compras
- cabeleireiro e manicure
- biblioteca
- serviço de café com leite
organização de actividades cultu
rais
organização de excursões
programas com diversões
transporte de doentes de casa ao
hospital
distribuição de flores
- festas comemorativas de datas reli
giosas
ajuda em actividades domésticas
(na assistência domiciliária).

CONCLUSÕES
A implementação da filosofia do
tratamento paliativo do cancro é
muito importante para garantir a
qualidade de vida aos doentes on
cológicos para os quais não é possí
vel esperar a cura.
Ao lado dos trabalhadores de
saúde (médicos, enfermeiros, assis
tentes sociais), os voluntários po
dem desempenhar um papel impor
tante na humanização dos cuidados
e no suporte global destes doentes.
A existência de voluntários. não
significa uma redução do número
de trabalhadores de saúde nas mes
mas instituições uma vez que os
seus objectivos e tarefas são muito
diferentes.
Finalmente, a experiência tem
demonstrado que os voluntários de
vem ter um esquema de organiza
ção e supervisão próprios e não de
vem depender dos profissionais de
saúde com quem trabalham.
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OPINIÂO

DOENTES OU UTENTES?
UM TEMA REVISITADO

• 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".
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 "d0ente" 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 ainda
difícil de prever. A macro-estratégia
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.
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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.
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
receu do vocabulário oficial a expres
são "doente". Os doentes foram "sa
neados" e substituídos pelos "uten
tes".
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
portes públicos - é mais um número
do passe social, alguém que entra e
sai anonimamente do autocarro. sern
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nenhum vínculo afectivo ou relação
pessoal com os responsáveis. Sabe
mos o que é o utente da televisão,
que conhece o locutor, mas que pàr
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
males.
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
dos.
Converter os doentes em meros
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 influêneia social dos médicos, mas sem nunca
conseguirem compreender a génese
desta influência. Nunca perceberam
que esta não se pode confundir em
nada com o poder 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_
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 necessidade 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.
Artigo do Dr. · Caldeira Fradique,
publicado na edição de Março da Re
vista da Ordem dos Médicos, mas
com lamentáveis erros de montagem.
Com pedidos de desculpa ao autor,
publica-se neste número o artigo cor
rectamente paginado.
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ASSOCIAÇAO
ALIANÇA PARA A SAUDE
• DR. JOAQUIM SÁ COUTO (Presidente)

PROPOSTAS PARA A LIBERALIZAÇÃO
E REFORMA DO SISTEMA DE SAÚDE
A Associação Aliança para a Saúde
(AAS) surgiu em finais de 1989 por
iniciativa de um grupo de médicos
que tinha completado a sua formação
no estrangeiro, nomeadamente nos
EUA, R.U., Rep. África do Sul e
RFA e que gostaria de ver o nível do
nosso sistema de saúde elevado ao
dos países mais desenvolvidos.
A AAS tem como objecto social, para
além de contribuir para a melhoria da
saúde em Portugal, o incentivo ao
desenvolvimento de iniciativas privadas
neste sector, tanto nas áreas da produção
como na prestação de serviços.
As propostas que hoje apresentamos a
esta Comissão de Saúde da AR impõem
-se, no nosso entender, por duas ordens
de razões:
1 - Porque o actual sistema é social
mente injusto.
2 - Porque é economicamente rui
noso.

Socialmente injusto porque discri
mina com base na condição económica
dos cidadãos.
Dado o racionamento imposto pelo
SNS o recurso ao sector privado não é
opção de luxo, antes é muitas vezes a
única opção. Única opção que o actual
sistema limita aos cidadãos com recur
sos próprios, possivelmente em violação
do espírito constitucional.
Economicamente ruinoso porque
canaliza para uma estrutura mastodôn
tica e inoperante os recursos que do
OGE podem ser devotados à saúde.
Acresce que é impossível compatibi
lizar as exigências de rigor e contenção
orçamentais, que a nossa adesão à UEM
implicam, com as pressões crescentes
sobre a procura de serviços de saúde.
Entre 1989 e 1990 foram internados
mais de 120 000 doentes e operados
mais de 60 000.
Números que só se compreeendem se
considerarmos que temos em Portugal o
mais baixo índice de dias de interna
mento/1000 habitantes e o mais baixo
índice de intervenções cirúrgicas/1000
habitantes de todos os países da CE.
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Dado o racionamento
imposto pelo SNS o
recurso ao sector
privado não é opção de
luxo, antes é muitas
vezes a única opção.
Única opção que
o actual sistema limita
aos cidadãos com
recursos próprios,
possivelmente em
violação do espírito
constitucional.
Economicamente
ruinoso porque canaliza
para uma estrutura
mastodôntica e
inoperante os recursos
que do OG E podem ser
devotados à saúde.

Também no consumo de serviços de
saúde caminhamos para uma desejável
convergência real. Tal movimento é
imparável se e à medida que continuar
o nosso desenvolvimento económico.
A este factor deve somar-se a taxa de
inflação da saúde que não deverá situar
se abaixo dos 20%.
Não seria portanto de espantar que
este ano o défice do M.S. atingisse de
novo valores elevados. Alguns analistas
apontam mesmo para verbas da ordem
dos 150 milhões de contos.
É neste contexto que devem ser
entendidas as nossas propostas.
No primeiro capítulo abordamos a
liberalização da prestação de serviços.
Quanto a nós é fundamental o reestabe
lecimento de regras de concorrência e de
mercado. Só assim se podem desenvol
ver as soluções que assegurem o melhor
binómio custo/benefício.
O Estado, como entidade financia
dora da saúde, pode e tem a obrigação
de adquirir serviços de saúde para os
beneficiários do sistema de saúde, no
mercado, ao mais baixo preço que asse
gure a qualidade desejável. No sector
privado ou no sector público, que de
vem posicionar-se concorrencialmente.
Só assim se assegura que não há es
banjamento.
No segundo capítulo propomos uma
reforma do sistema de financiamento.
O principal elemento desta reforma
deve ser a dissociação entre a presta
ção de serviços e o seu financiamento.
A política contrária tipificada no pró
prio SNS, é quanto a nós imoral.
Dêem-nos o dinheiro que nós tra
tamo-vos da saúde - não serve, quando
se concentra na mesma entidade a anga
riação de fundos e a determinação do
âmbito e do espectro dos serviços a
prestar.
O exemplo mais acabado desta situa
ção é o que se passa com os seguros de
acidentes de trabalho, regulamentados
ainda por legislação salazarista. A
vítima tem, por lei, de recorrer a servi
ços designados e por vezes explorados e
financiados pelas seguradoras que assim
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se colocam em situação de óbvio con
flito de interesse. Se fornecerem mais
e/ou melhores serviços pagam mais.
Propomos portanto que a lei venha a
consagrar a dissociação entre o financia
mento e a prestação de serviços como
princípio fundamental válido tanto para
o secto público como para o sector pri
vado.
Ainda no capítulo da reforma do
financiamento, sugerimos que seja cri
ado um regime de comparticipações
estatais inversamente proporcional aos
rendimentos individuais e/ou familiares
declarados no IRS e propomos di_versos
escalões que para esse efeito se pode
riam aplicar tanto no ambulatório como
no internamento.
Este regime de comparticipações
resulta da necessidade de assegurar
financiamentos alternativos.
Propomos ainda um faseamento do
programa de liberalização.
Facilitar o acesso à saúde pode e deve
traduzir-se num aumento do consumo de
actos médicos. Tal aumento é desejável
para ultrapassar a situação de subcon
sumo em que nos encontramos.
O referido faseamento (no tempo e no
espaço - regiões) permituá adequar as
verbas disponíveis às características do
mercado e em última análise determinar,
com segurança, quem e em que circuns
tâncias deve beneficiar das máximas
comparticipações estatais.
O sector privado da saúde precisa ele
próprio de profunda reforma e regula
mentação. A maioria das suas unidades
nem sequer tem vindo a beneficiar de
inspecções periódicas das entidades
sanitárias responsáveis.Tal é completa
mente inaceitável nos nossos dias.
Mais liberalização deve ser acompa
nhada de mais regulamentação.
Devido a esta parnorâmica é que no
capítulo sobre o sector privado pro
pomos que todas as suas unidades sejam
inicialmente classificadas como de
nível O, podendo de imediato pedir a
sua reclassificação e correspondente
subida de escalão de acordo com os
meios de que dispõem.
Quanto ao Serviço Nacional de Saúde
(SNS), recomendamos a total autonomia
administrativa e financeira das unidades
que o compõem, a exemplo do que já é
possível no Reino Unido.
O financiamento do sector público
deve ser efectuado de modo idêntico
ao do sector privado, para nível idên
tico de serviços.
Por fim propomos a privatização de
alguns hospitais distritais, concelhios
e centros de saúde.
Trata-se de uma solução com trans
parência, ao contrário da tão falada
"privatização da gestão de unidades
de saúde", que permitirá simultanea
mente um encaixe financeiro que po-

Qualquer programa
ambicioso para a
saúde deve conseguir
o máximo apoio
partidário possível.
Daí a sugestão de um
Plano anual a
apresentar à
Assembleia da
República aquando da
discussão do
orçamento na
especialidade.

A ideia de reestabelecer na saúde ele
mentos de concorrência e de mercado,
se bem que fundamental para o sector
privado, encontra também apoios por
parte dos que têm dedicado a sua car
reira ao serviço do sector público.
Destaco, pela influência que as suas
publicações tiveram sobre o nosso traba
lho, o nome do dr. Paulo Mendo, certa
mente um dos mais profundos conhece
dores dos problemas da saúde em
Portugal.
A complexidade técnica do sistema
de saúde tem obscurecido a simples rea
lidade de que, na essência, o problema
da sua reforma não é de carácter técnico
mas sim político. É nessa certeza que
hoje apresentamos este conjunto de pro
postas a esta Comissão de Saúde da
Assembleia da República. Haja vontade
política e encontrar-se-ão as soluções
técnicas, estas ou outras.
Não é por sermos um país relativa
mente pobre e periférico que devemos
estar condenados a um sistema de saúde
socializado. É antes por essa razão que
mais devemos racionalizar os recursos
disponíveis, beneficiando o mais ampla
mente possível dos elementos de con
corrência, mercado e iniciativa privada.

1. LIBERALIZAÇÃO
DA PRESTAÇAO DE
S�RVIÇOS
derá e deverá ser.utilizado para bene
ficiação da rede de hospitais do sector
público.
Qualquer programa ambicioso para a
saúde deve conseguir o máximo apoio
partidário possível. Daí a sugestão de
um Plano anual a apresentar à
Assembleia da República aquando da
discussão do orçamento na especiali
dade.
Neste plano seriam detalhados e actua
lizados diversos índices (tais como esca
lões de comparticipação e tabelas de
reembolso) cuja variação dependem da
disponibilidade orçamental e do nosso
grau de desenvolvimento económico.
O último capítulo aflora um dos pro
blemas mais preocupantes na área da
saúde. O facto -de que importamos mais
de 90% dos consumíveis, exportando
divisas e postos de trabalho que pode
riam ficar em Portugal.
Investimentos na área da produção
não têm surgido em parte porque é difí
cil conciliar a aquisição de equipamen
tos com prolongados períodos de amor
tização com o regime de concursos
públicos anuais. É mais fácil e menos
arriscado importar e distribuir.
Como parte de um processo de li
beralização da prestação de serviços
deve ser incentivado o desenvolvi
mento de projectos industriais.

Liberalizar a prestação de serviços de
saúde corresponde a reestabelecer o ele
mentos mercado/concorrência neste sec
tor.
Apesar da problemática específica da
saúde e da necessidade da intervenção e
regulamentação estatais, defendemos
que sem liberalização não é possível
atrair o investimento privado e conse
guir financiamentos alternativos.
A concorrência entre os diversos
prestadores de cuidados de saúde (inclu
indo o SNS) estimulará uma melhoria
global da qualidade e contribuirá para o
abaixamento dos custos por acto
médico.
Tal optimização permitirá um
aumento do volume de actos médicos
prestados per capita, para o mesmo pla
fond orçamental.
Consideramos elemento fundamental
do programa de liberalização que o
utente do sistema de saúde posssa livre
mente escolher o seu médico.
A liberdade de escolha deve esten
der-se tanto ao sector privado como
ao sector público, qualquer que seja
o plano de saúde.
A liberdade de escolha da Instituição
aonde o utente pretende ser assistido,
juntamente com a liberdade de escolha
do médico, é outro direito que deve ser
reestabelecido para respeito das regras
da concorrência e de mercado.
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2. REFORMA DO SISTEMA DE
FINANCIAMENTO

A AAS, a exemplo de programas
similares implementados no Reino
Unido, defende como princípio básico
' moralizador da prestação de serviços
que se proceda a uma total separação
entre o financiamento e a prestação de
serviços de saúde.
Tal princípio deve aplicar-se igual
mente ao sector p úblico e privado
(incluindo seguros de trabalho e de
doença).
Fundo Social da Saúde. Como meio
de implementar o princípio enunciado
sugerimos a criação de organismo pró
prio autónomo (ex. FSS), sob a tutela do
MS. Para este fundo seriam canalizadas
as verbas do OGE destinadas a financiar
os serviços de saúde.
Este organismo procederá ao reem
. bolso dos serviços prestados e execu
tará auditorias periódicas às Institui
ções convencionadas.
O reeembolso por serviços prestados
.a utentes em unidades não convenciona
das deverá ser feito directamente ao
utente, de acordo com os mesmos prin
cípios gerais.
Tabelas de Custos. A liberalização
que propomos determinará uma oferta
mais diversificada em termos de quanti
dade e de qualidade. A tal diversificação
de serviços corresponderá igual diversi
ficação de preços.
Necessário se tomará portanto definir
tabelas de custos básicos sobre as quais
recairá o cálculo da comparticipação
estatal.
As tabelas de custos deverão cobrir
todo o espectro de serviços a que o
utente recorre, tanto no ambulatório
como no internamento. Nomeadamente:
Ambulatório

Consultas
Exames compl. diag
Medicação

Internamento

De acordo com
os GDH's

Cirurgia ambulatória

De acordo com os GDH's

O nível técnico da Instituição aonde
são prestados os serviços (internamento)
deve ser tido em consideração para cál
culo dos custos -Factor técnico (FT)
Regime de Comparticipação. De
vido à necessidade de criar fontes de
financiamento alternativas, a AAS
tem vindo a defender que a compartici
pação estatal se faça na razão inversa
dos rendimentos individuais declara
dos no IRS. Tal política deve abran
ger tanto os cuidados ambulatórios
como o internamento e definirá esca
lões de comparticipação. Propomos 5
escalões (de E, a fü).
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Tabelas de Custos.
A liberalização que
propomos
determinará uma
oferta mais
diversificada em
termos de quantidade
e de qualidade. A tal
diversificação de
serviços
corresponderá igual
diversificação de
preços.

E1
E2
E3
E4
E5

Ambulatório

Internamento

100%
100%
50%
sem compart.
sem compart.

100%
90%
75%
50%
20%

A determinação dos rendimentos
individuais que classificarão os utentes
nos diversos escalões é um problema
meramente técnico que cai fora do
âmbito desta proposta.
Cartão de Utente. Concordamos
com a fórmula já avançada pelo MS de
instituir um cartão de utente.
Deste deve constar:
lndentificação
Escalção de compaticipação
Ambulatório, Internamento
Regime de isenção de taxas modera
doras
Apólice de seguro privada
Número, Validade
Subsistema de saúde
Concordamos genericamente com o
princípio das taxas moderadoras.
Naturalmente que estas só terão aplica
ção nos casos de comparticipação a
100% (E1 e Ez).
Dado que as taxas moderadoras se

destinam a racionalizar o consumo,
delas só devem estar isentos os grupos
identificados pelas instituições de saúde
pública como necessitando de acesso
permanente facilitado a serviços de
saúde.
Faseamento. Um programa de libera
lização como o que propomos terá de ser
faseado no tempo e possivelmente no
espaço (áreas geográficas). Tal fasea
mento deverá descriminar o tipo de ser
viços privados que serão abrangidos e o
grau de comparticipação estatal que nas
diversas fases será possível incluir.
Sugerimos 4 fases:
Fl

F2

50%
50% 75%
100% 100%

F3
100%
100%
100%
100%

F4

100%
100%
100%
100%
100%

Consultas
Ex. Diag.
Medicação
Internamento
Cir.Amb.

Na determinação da comparticipação
estatal nos custos dos serviços de saúde
seriam de acordo com esta proposta con
siderados os seguintes factores:
Custo Base (CB) - Obtido da tabela de
custos
Factor Técnico (FT) - Relativo á
Instituição e só aplicável a internamen
tos.
Escalão do Utente (E) - Dependente
dos rendimentos individuais
Faseamento (FS) - Só aplicável no
recurso ao sector privado.
Comparticipação = CB* FT* E* FS
Exemplo: Internamento em unidade
privada de nível médio, na primeria fase
de liberalização correspondente a um
custo de base 100. Utente do escalão 4.
Comparticipação estatal corresponderia
a 25.
Incentivos aos Seguros de Saúde.

Possibilidades a explorar:
Desenvolvimento de apólices tipo em
colaboração com o INS.
Criação de apólices de seguro combi
nando o seguro de trabalho com o
seguro de doença.
Redução das taxas moderadoras para
os portadores de seguros de doença.
Esta última medida destina-se a
incentivar a aquisição de seguros de
saúde mesmo por parte dos indivíduos
que teriam direito a comparticipações a
100%.
3. SECTOR PRIVADO

Actualmente o sector privado da
saúde desempenha uma actividade de
relevante interesse nacional.
Cerca de 14% de todos os interna
mentos são efectuados no sector pri
vado, assim como 25% de todas as
cirurgias.
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A ausência de colaboração entre
públicos e privados leva à repetição one
rosa de actos médicos que deve ser total
mente eliminada com vista a optimizar o
orçamento escasso que o país pode dis
ponibilizar para a saúde no actual está
dio de desenvolvimento económico.
Parceiros. A AAS tem chamado a
atenção para a existência de três entida
des distintas no sector privado:
Medicina Comercial
Organizações sem fins lucrativos
Medicina Liberal
A intervenção estatal deve colocar
estes diferentes parceiros em posição de
igualdade.
Classificação das Unidades Pri
vadas. A liberalização do sector e a
comparticipação pelos serviços presta
dos deve apoiar-se numa classificação
das unidades privadas de acordo com os
meios que estas dispõem.
Propomos que tal classificação inclua
os níveis de O a 3 e um estatuto autó
nomo para os centros de cirurgia ambu
latória:
Nível 3
Nível 2
Nível I
Nível O
CA

5. PROGRAMAS DE GARANTIA
DE QUALIDADE

A liberalização do
sector e a
comparticipação pelos
serviços prestados
deve apoiar-se numa
classificação das
unidades privadas de
acordo com os meios
que estas dispõem.

Equiparada a Hosp. Central
Equiparada a Hosp. Distrital
Equiparada a Hosp. Concelhio
Não classificada
Centro de Cirurgia Ambulatória

A classificação das unidades privadas
deverá ser feita por organismos a desig
nar pelo MS.
Ao nível técnico da unidade corres
ponderá um factor técnico (Ff), a ter em
consideração no cálculo das compartici
pações estatais.
Durante um período transitório será
de admitir a existência de unidades de
nível O, enquanto aguardam classifica
ção e têm oportunidade de renovar os
seus meios.
O reeembolso de utentes que recor
ram a unidades de nível O, propomos
que se faça por 50% do valor de GDH
médio. Factor técnico de 0,5.
Devem ser incluídos nesta classifica
ção os Centros de Cirurgia Ambulatória.
A sua utilização pode traduzir-se em
poupanças significativas para os utentes.
4. SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE
Autonomia. Propomos que as unida
des do SNS possam optar por uma total
autonomia de gestão.
Sugerimos a figura da "fundação", a
exemplo do que se passa no Reino
Unido e de acordo com a reforma inici
ada do NHS.
A classificação das unidades do SNS
deve ser feita de acordo com os equipa
mentos e meios de que estas dispõem,
de modo idêntico a critérios utilizados
para o sector privado.
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A implementação de programas de
garantia de qualidade na saúde torna-se
imperiosa à medida que se implementa a
liberalização da prestação de serviços.
A finalidade deste programa é asse
gurar que os utentes do sistema de saúde
recebem cuidados de qualidade assegu
rada, pelo menos acima de um nível
considerado como o mínimo exigível.
Com a utilização dos GDH's para
reembolso, mais premente se torna este
programa. É necessário assegurar que a
gestão das unidades de saúde não sacri
fica a qualidade dos serviços a conside
rações financeiras.
Para implementação deste programa
sugerimos a criação de organismo com
petente, com nível idêntico ao de uma
Direcção Geral, a funcionar sob a tutela
do Ministério da Saúde.
Poderá ainda caber a este organismo
a classificação das unidades de saúde
referida nos pontos anteriores.
6. PLANO ANUAL DE SAÚDE

A lienação de Património. Durante
os últimos anos verificou-se um cresci
mento extraordinário do número de uni
dades e camas do SNS.
Tal crescimento foi cerca de 14 ve
zes superior ao do sector privado, en
tre 1989 e 1990.
Com vista a criar um sector privado
representativo propomos que unidades
do SNS venham a ser privatizadas.
As unidades a privatizar deverão
estar adequadamente equipadas e ser
de construção recente.
O programa de privatizações deverá
ser faseado e sugerimos que venha a
englobar entre 25 a 30% do número total
de camas do SNS.
O processo de privatizações deve
limitar-se a Centros de Saúde, Hospitais
concelhios e distritais.
Defendemos que o SNS deve ser pre
servado embora redimensionado e com
novas regras de gestão.
Opomo-nos à chamada "privatização
da gestão de unidades de saúde".
A simples privatização atingirá os
mesmos objectivos, com ma'is transpa
rência e facilitando em simultâneo um
encaixe financeiro significativo.
As verbas obtidas através de aliena
ção de património devem ser canali
zadas para a modernização das unida
des do SNS.

Plano Anual. O plano anual deverá
ser apresentado pelo MS à Assembleia
da República, aquando da aprovação do
OGE, na especialidade.
Os objectivos deste plano será definir
para o ano em curso os seguintes parâ
metros:
Actualização das tabelas de custos
Escalões de comparticipações dos
utentes
Definição dos serviços com direito a
comparticipação
Análise do faseamento do projecto de
liberalização
Balanço do ano transacto
Projecções para o ano corrente
7. OUTROS INVESTIMENOS
A AAS tem defendido a necessidade
de investimentos em infra-estruturas
nacionais para a produção de bens e
equipamentos para o sector da saúde.
Tal desenvolvimento é fundame n
tal porque .à medida que uma maior
fatia do PIB é devotada à saúde seria
desejável que representasse consumo
de bens nacionais e não importados.
Comissão Inter-Ministerial. Pro
pomos a criação de uma comissão inter
-ministerial para a elaboração de progra
mas com os objectivos referidos no
ponto anterior.
O aparecimento de indústrias ligadas
à saúde prende-se com todo o projecto
de liberalização do mercado que avança
mos nesta proposta.

