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E m  d E S t a q u E

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos cuidados médicos

Artigo 33.º
(Condições de exercício)

1 — O médico deve exercer a sua profissão em 
condições que não prejudiquem a qualidade dos 
seus serviços e a especificidade da sua acção, 
não aceitando situações de interferência externa 
que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos 
clínicos e éticos e de actuar em conformidade 
com as leges artis.

 
2 — O médico tem o dever de comunicar à 
Ordem todas as tentativas de condicionar a 
liberdade do seu exercício ou de imposição de 
condições que prejudiquem os doentes.
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Portugal é um Estado quase Falhado. Daí necessitar de tutela externa.
Portugal falhou na definição de estratégias e objectivos, no aproveita-

mento do seu potencial atlântico, na defesa do nosso sector primário, na 
economia, nas finanças, na justiça, no combate à fraude, à corrupção e aos 
jobs for the boys e na cultura do rigor, do mérito e da responsabilização. 
Quiçá mais grave, está a claudicar na educação e, com uma campanha de-
liberadamente orquestrada e enviesada, está a colocar em causa o melhor 
serviço público português, o Serviço Nacional de Saúde.

De bolsos vazios, mas ainda com alguns laivos de petulante arrogância e 
estultícia, estendemos a mão à dispendiosa caridade alheia, fruto de erros su-
cessivos de décadas de governação por uma classe política maioritariamente 
sem classe, parca em formação e Princípios, que coloca os seus interesses 
individuais à frente das necessidades nacionais.

A crise financeira vai obrigar Portugal a repensar-se e reconstruir-se. 
Finalmente!

Embora reconhecendo que perdemos o pouco que ainda nos restava da 
nossa independência, sou daqueles que dá as boas vindas à Troika internacio-
nal. Precisamos que alguém nos imponha algumas regras.

Não vale a pena justificar os nossos males com “os outros” ou com a 
crise internacional. Parecemos crianças apanhadas em falta a desculpar-se 
com a “mosquita”… 

Globalmente somos um povo com muito baixo nível de literacia, acrítico, 
passivo, imediatista, sem sentido de cumprimento do dever e sem verdadeira 
cultura democrática e de cidadania, que se tem deixado governar por uma 
classe dirigente impreparada, oportunista e geralmente corrupta. Não vale a 
pena estarmos com eufemismos. É por estas características que estamos na 
bancarrota, com uma insustentável dívida pública, superior ao PIB.

A actual geração é talvez a mais comodista, egoísta e interesseira da 
história de Portugal. Cresceu à sombra das poupanças de pais e avós e viveu 
cómoda e descontraidamente, acima das suas possibilidades, à custa de em-
purrar para os seus filhos e netos uma monstruosa e criminosa dívida pú-
blica. Era impossível continuar assim. O saco tem fundo e já o rompemos… 

Que futuro para o 
Sistema Nacional de 

Saúde?

Com o aproximar 
de novas eleições e 

do novo ciclo 
Troikiano, que 

futuro para o nosso 
Sistema de Saúde?
A resposta talvez 

esteja no estudo da 
OCDE sobre 

sistemas de saúde, 
que mostra que 

a despesa pública 
portuguesa em 
saúde não tem 

grandes 
desperdícios, que 

será difícil ser muito 
mais eficiente e que, 

para os ganhos em 
saúde da população, 

os gastos até nem 
terão disparado.

E d i t o r i a L  



7  Abril | 2011 |

E d i t o r i a L  

Esta é uma das razões pelas quais, nas circunstâncias e desregulação actuais, algumas das parcerias público-privadas 
estão a contribuir para hipotecar ainda mais o futuro do país.

Portugal há muito que devia ter mudado de rumo. Infelizmente só o vai fazer no limite da sobrevivência e porque 
não tem outra alternativa. Todos vamos sofrer as consequências dos nossos erros colectivos, particularmente os 
mais desfavorecidos. Povo estranho este, que parece esquecido do seu passado, envergonhado da sua gesta, cansado 
dos seus quase nove séculos de história e desinteressado do seu futuro! Será que os portugueses vão acordar ou 
continuarão a pensar que podem viver em festa permanente, sem pagar a conta com juros?!...

Recomendo vivamente a leitura do livro “Um tratado sobre os nossos actuais descontentamentos”, de Tony Judt, 
um dos principais historiadores e pensadores contemporâneos, falecido precocemente em 2010 com esclerose 
lateral amiotrófica.

O texto que se segue, que subscrevo integralmente por se enquadrar perfeitamente na linha de raciocínio an-
terior, é constituído por frases e parágrafos retirados desse livro, conferindo-lhes o peso de um cientista mundial, 
professor das universidades de Cambridge, Oxford, Berkeley e Nova Iorque.

«Há algo profundamente errado na maneira como hoje vivemos.
…
A qualidade materialista e egoísta da vida contemporânea não é intrínseca à condição humana. Muito do que hoje parece 

‘natural’ remonta aos anos 80: a obsessão pela criação de riqueza, o culto da privatização e do sector privado, as crescentes 
disparidades entre ricos e pobres. E sobretudo a retórica que vem a par de tudo isto: admiração acrítica dos mercados sem 
entraves, desdém pelo sector público, a ilusão do crescimento ilimitado.

Não podemos continuar a viver assim. O pequeno crash de 2008 foi um aviso de que o capitalismo não-regulado é o 
pior inimigo de si mesmo: mais cedo ou mais tarde há-de ser vítima dos seus próprios excessos e para salvar-se recorrerá 
novamente ao Estado. Mas se nos limitarmos a apanhar os cacos e continuar como dantes, podemos esperar convulsões 
maiores nos próximos anos.

E, porém, parecemos incapazes de conceber alternativas. Também isso é novo. Até bastante recentemente, a vida pública 
nas sociedades liberais conduzia-se à sombra de um debate entre os defensores do ‘capitalismo’ e os seus críticos, geralmente 
identificados com alguma forma de ‘socialismo’. Nos anos 70 esse debate já tinha perdido muito do seu sentido para ambos os 
lados; mesmo assim, a distinção ‘esquerda-direita’ servia uma finalidade útil. Ela fornecia uma estaca para firmar o comentário 
crítico das questões contemporâneas.

…
O dilema europeu é um tanto diferente. Muitos países europeus há muito que praticam algo que se assemelha à social-

democracia: mas esqueceram-se de como preconizá-la. Os sociais-democratas de hoje pedem desculpa e estão à defesa. Têm 
deixado sem refutação os críticos que afirmam ser o modelo europeu demasiado caro ou economicamente ineficaz. E contudo 
o Estado-providência mantém a popularidade de sempre junto dos seus beneficiários. Em lado algum na Europa existe um 
eleitorado a favor da abolição dos serviços de saúde públicos, do ensino gratuito ou subsidiado ou da diminuição da prestação 
pública dos transportes e outros serviços essenciais.

…
Em toda a parte a doutrina de Washington foi saudada por chefes de claque ideológicos. Dos especuladores do ‘milagre irlandês’ 

(o boom da bolha imobiliária do ‘Tigre Céltico’) aos ultra-capitalistas da Europa ex-comunista. Até os ‘velhos europeus’ foram varridos 
a seguir. O projecto de mercado livre da União Europeia – a chamada ‘agenda de Lisboa’; os planos de privatização entusiásticos dos 
governos francês e alemão: todos faziam fé do que os seus críticos franceses descreviam como novo pensée unique.

Actualmente deu-se um despertar parcial. Para impedir bancarrotas nacionais e o colapso bancário em massa, os governos e 
bancos centrais fizeram notáveis inversões de política, espalhando liberalmente dinheiro público na procura de estabilidade económi-
ca e passando sem hesitação empresas falidas para o controlo do Estado. Um número espantoso de economistas do mercado livre, 
adoradores de Milton Friedman e dos seus colegas de Chicago, fizeram fila para penitenciar-se e jurar lealdade à memória de John 
Maynard Keynes.

…
Em suma, a necessidade prática de Estados fortes e governos intervencionistas é indiscutível.
…
Para a esmagadora maioria a desvantagem económica traduz-se em problemas de saúde, perda de oportunidade no 

ensino e – cada vez mais – os sintomas familiares da depressão: alcoolismo, obesidade, jogo e pequena criminalidade. Os 
desempregados ou subempregados vão perdendo as aptidões adquiridas, tornando-se cronicamente supérfluos à economia. A 
ansiedade e o stress, para não falar da doença e da morte prematura, costumam seguir-se.

…
Gastamos grandes somas em cuidados de saúde, mas a esperança de vida nos EUA permanece abaixo da Bósnia e só 

pouco acima da Albânia.»
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Neste enquadramento, com o aproximar de novas eleições e do novo 
ciclo Troikiano, que futuro para o nosso Sistema de Saúde?

A resposta talvez esteja no estudo da OCDE sobre sistemas de saúde, 
que mostra que a despesa pública portuguesa em saúde não tem grandes 
desperdícios, que será difícil ser muito mais eficiente e que, para os ganhos 
em saúde da população, os gastos até nem terão disparado.

Por outro lado, com um valor quase idêntico à média da OCDE, a per-
centagem da despesa pública nos gastos em saúde por parte dos portu-
gueses é das mais baixas entre os 30 países comparados (72%). 

Outro dado relevante diz respeito ao custo da burocracia dos siste-
mas de saúde: é maior onde predomina o recurso a seguros privados e só 
baixa quando a regulação  impede as seguradoras de seleccionar para elas 
os doentes mais saudáveis. 

Afinal, segundo a OCDE o que temos até nem está mal, se bem que ainda 
possa e deva melhorar. Nisso a Ordem dos Médicos deve empenhar-se acti-
vamente e com propostas construtivas.

Independentemente do Governo que resultar do próximo processo 
eleitoral, esperemos que não haja uma insistência no mesmo tipo de medi-
das que foram responsáveis pela crise financeira internacional. As causas da 
doença económica não podem agora ser vendidas como soluções de cura 
para a mesma doença, a não ser que alguém acredite que os princípios da 
homeopatia se podem generalizar à economia!

Seguramente que o futuro do Sistema Nacional de Saúde tem de passar 
pela manutenção de um Serviço Nacional de Saúde forte, bem organizado e 
com investimento adequado, única forma do Estado garantir, a custos con-
trolados, o cumprimentos dos princípios constitucionais da Saúde, a defesa 
da Qualidade do Sistema de Saúde e a manutenção de uma efectiva capaci-
dade de regulação do Sistema de Saúde.

John Maynard Keynes deve prevalecer sobre Milton Friedman.

E d i t o r i a L     



PROPOSTA DE
 ARQUIVAMENTO

1. O presente processo foi 
instaurado na sequência de uma 
participação da Exma. Senhora 
D. … por si apresentada em … 
em representação do seu pai, 
Exmo. Senhor …

2. A Participante alega, em 
resumo, o seguinte:

«Na sequência do interna-
mento do meu pai, no Hos-
pital…, venho por este meio 
dar conhecimento a Vª Exª e 
à Ordem que muito digna-
mente preside que o Médico 
Prof. Doutor…, quebrou o sigilo 
profissional e desrespeitou um 
dos direitos do doente (…) 
dando informações clínicas a 
pessoas que não têm o direito de 
acederem a elas.  Essas pessoas 
utilizaram essas informações 
para, no exterior, dizerem que 
sabiam tanto ou mais que os 
familiares directos (esposa, filho 
e filha) a respeito do estado 
clínico do doente(…)» 

Quebra do dever de 
segredo profissional
O dever de segredo médico faz parte do conjunto 
de normas que consubstancia «princípios éticos 
fundamentais, que são imutáveis nos tempos e 
nos lugares, encontrando-se fora e acima de con-
ceitos ideológicos ou políticos». Apresenta-se de 
seguida um processo em que se realça o facto 
de, perante uma acusação de quebra de segredo 
profissional, o ónus da prova recair sobre quem 
apresenta a queixa.

9

c o n S E L h o  d i S c i p L i n a r       

  Abril | 2011 |

Conselho 
Disciplinar 
Regional do Norte

p á g i n a  d o 
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3. Foi junto aos autos um ofício do Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital de … , datado de …, que anexava cópia 
integral do processo clínico do doente, Exmo. Senhor … , que aqui se 
dá por reproduzido.

4. Notificado para se pronunciar sobre o teor da referida 
participação, o médico participado, Exmo. Senhor Dr. … , negou tal 
acusação tendo respondido que «(…) nunca deu informação clínica 
de doentes a pessoas que não sejam familiares directos dos doentes 
e com o consentimento destes» e ainda que «Consultei o processo 
do doente no Hospital de …  e verifiquei que esse doente nunca foi 
assistido no meu Serviço, nem nunca foi assistido por mim. Assim 
sendo, nunca falei com esse doente nem nunca lhe prestei qualquer 
cuidado de saúde, bem como nunca falei com qualquer pessoa que 
fosse chegada ou afastada, pois nem sequer o conheço.»

5. Em face da resposta oferecida pelo médico participado 
a Participante foi notificada para informar quais os factos que 
fundamentam a acusação deduzida e indicar as respectivas provas.

6. Em resposta, a Participante, por via de requerimento datado 
de … , concretizou a acusação dizendo que «(…) informo que o Sr. 
Dr. … quebrou SIM o sigilo profissional, dando informações a um seu 
doente do Hospital de …  com o nome de … ».

7.  Ainda a Participante, por via de requerimento datado de … , e 
a convite do Exmo. Relator nomeado para os presentes autos, indicou 
a morada da referida testemunha.

8. Em … , na Sede deste Conselho Disciplinar, e na presença do 
Relator nomeado, teve lugar a inquirição do Exmo. Senhor …  que, 
sobre a matéria dos autos, declarou o seguinte:

«A testemunha declarou não conhecer pessoalmente, nem pelo 
nome, o arguido, Exmo. Senhor Dr. … Assim, não foi informado do 
estado de saúde do paciente, Exmo. Senhor … , pelo arguido, Exmo. 
Senhor Dr. …».

 9. Cumpre apreciar e decidir.
10.  Encontra-se aqui em causa uma queixa em que a Participante 

acusa o Médico Participado de quebra do dever de sigilo profissional, 
concretizando para tanto o alegado destinatário da informação clínica 
e o momento em que a mesma teria sido dada.

11.  O Senhor Dr. …  nega por completo os factos que lhe são 
imputados, afirmando que nem sequer conhece o doente em causa.

12.  O ónus da prova recai sobre a Participante.
13. A testemunha indicada pela Participante nega os factos 

constantes da acusação, afirmando também que não conhece o 
médico participado.

14.  Inexistindo provas dos factos participados, estes não poderão, 
naturalmente, ser dados como provados.

Em face do exposto, proponho o arquivamento do presente 
processo.

Porto, …   

O Relator,
Dr. Manuel Rodrigues e Rodrigues
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Plenário dos 
Conselhos Regionais
Realizou-se no dia 31 de Março de 2011, na sede 
da Ordem dos Médicos, em Lisboa, o primeiro 
Plenário dos Conselhos Regionais deste triénio. 
Ao contrário do que sucedeu nos últimos plenários, 
no dia 31 houve, durante algumas horas, o quórum 
necessário que permitiu que fossem aprovados 
documentos como o Relatório de Actividades do 
Conselho Nacional Executivo (CNE) de 2009, o 
Plano de Actividades e Orçamento do CNE de 
2010. Apesar da superveniente ausência de quórum, 
que impossibilitou a votação de outros pontos da 
ordem de trabalhos, o debate de ideias foi profícuo 
e foi possível avançar na análise do Plano de Acti-
vidades para 2011. Dessa troca de ideias, damos 
conta nesta edição, de forma resumida.

a c t u a L i d a d E      

nesta área. Numa clara demonstra-
ção de preocupação e acção por 
parte do Conselho Nacional Exe-
cutivo (CNE) quanto a esta temáti-
ca, José Manuel Silva informou que 
seria possível, ainda no decorrer 
dos trabalhos do plenário, que dois 
dos membros da mesa – o bastoná-
rio e Miguel Guimarães – tivessem 
que se ausentar para uma reunião 
na Assembleia da República (AR) 
com o intuito de evitar a votação 
apressada em sessão plenária da AR 
dos projectos referentes a prescri-
ção por DCI, uma legislação classi-
ficada como sendo ‘gravosa para o 
acto médico’.

Ainda nessa fase introdutória 
foram explicados os atrasos no 
envio da documentação do plená-
rio. A distribuição atempada dos 
documentos foi referida pela gene-

No primeiro Plenário dos Con-
selhos Regionais deste triénio, 
presidido por José Manuel Silva, 
presidente da Ordem dos Médicos 
(OM) Fernando Gomes, presiden-
te da Secção Regional do Centro 
(SRC), Miguel Guimarães, presiden-
te da Secção Regional do Norte 
(SRN) e Pereira Coelho, presidente 
da Secção regional do Sul (SRS), foi 
distribuído o texto da conferência 
de imprensa sobre ‘substituição de 
medicamentos prescritos por mé-
dicos nas farmácias’ que ocorrera 
na véspera (comunicado publicado 
na última edição da ROM). O basto-
nário da OM explicou aos Colegas 
o enquadramento dessa conferên-
cia, nomeadamente as audiências 
que foram pedidas aos grupos par-
lamentares e o desenvolvimento 
do trabalho da Direcção da Ordem 



a c t u a L i d a d E    
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ralidade dos delegados ao plenário 
como essencial à boa discussão da 
ordem de trabalhos, com opiniões 
formuladas em consciência e com 
espírito crítico e após uma cuidada 
análise. Foi proposto por João Le-
mos, do Distrito Médico de Beja, 
que o prazo mínimo para envio 
antecipado da documentação fos-
se até duas semanas antes da data 
da reunião. Em face da pertinência 
das críticas ficou o compromisso 
de que as mesmas serão tidas em 
conta para o melhoramento orga-
nizacional. Pereira Coelho realçou 
que, assumidos todos os atrasos, e 
apresentadas as devidas desculpas, 
não era de menosprezar a disfun-
ção de funcionamento dos CTT 
que agravou os atrasos e defendeu 
ser necessário equacionar outras 
formas de comunicação mais efi-
cazes. Referindo-se a esta como 
sendo uma ‘questão de respeito’, 
Miguel Guimarães sugeriu a manu-
tenção do envio por correio, a par 
do envio por email, nomeadamente 
porque existem colegas que não 
estão familiarizados com as novas 
tecnologias e porque podem existir 

dificuldades no envio de ficheiros 
muito grandes por via electrónica. 
Foi ainda sugerida a utilização da 
área privada do site para disponibi-
lização de documentos desta natu-
reza mas, dada a necessidade de re-
formular algumas questões técnicas, 
tal ainda não é possível. Para obviar 
a atrasos o presidente da OM defi-
niu que, de futuro, os documentos 
serão enviados à medida que forem 
ficando disponíveis e não apenas 
quando estiverem todos prontos 
e solicitou que os Colegas dessem 
indicação do seu email actualizado 
aos serviços da OM.

Ainda a propósito das questões 
formais e procedimentos, Manuel 
Nunes da SRC alertou o plenário 
que, para que estas reuniões sejam 
consequentes e respeitadoras da 
legalidade, e para que a OM possa 
responder às exigências legais, é ne-
cessário mudar comportamentos. 
«Temos que começar a desenvol-
ver critérios de rigor, formalidade e 
exigência no desenvolvimento dos 
trabalhos», afirmou, expressando 
a sua expectativa de melhoramen-
to de procedimentos para que se 
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evite que, mesmo quando se tem 
quórum, se acabe por não tomar 
decisões. «A Ordem não necessi-
ta de lamúrias pessoais, precisa de 
pragmatismo e de ser eficaz: é dis-
cutir, decidir e votar», concluiu.

Documentos aprovados em 
plenário

Verificado o quórum, estando 
presentes mais de 95 delegados, 
José Manuel Silva alertou para a 
necessidade de aprovar os docu-
mentos em atraso, nomeadamente 
as contas de 2009 pois a OM está 
em falta por não as ter ainda devi-
damente aprovadas. Os presidentes 
das três Secções Regionais presta-
ram informações à assembleia so-
bre a aprovação das contas de 2010 
pelas suas respectivas Secções.

No que se refere às actas de an-
teriores plenários, alguns delegados 
pronunciaram-se sobre algumas 
correcções a fazer, nomeadamen-
te devido a gralhas, que, não sendo 
significativas quanto a conteúdo, 
devem de qualquer das formas ser 
expurgadas dos documentos. No 
entanto, por ter sido requerida a 
transcrição integral das gravações 
para tornar as actas mais exactas e 
consonantes com a realidade, não 
foi possível aprovar essa documen-
tação.

Relativamente a este ponto, 
Pereira Coelho exprimiu o seu 
desagrado pela forma como al-
guns assuntos foram conduzidos e 
discutidos em reuniões passadas e 
garantiu a sua intenção de, «como 
recém-chegado» às funções de di-
rigente da OM, pugnar pela digni-
dade das discussões, facto que, em 
sua opinião, será um garante da 
existência de quórum.

Relativamente à apreciação e 
aprovação das Contas e Relatório 
de Actividades do Conselho Na-
cional Executivo de 2009 e 2010, 
Miguel Guimarães explicou que as 
auditorias independentes de contas 
se fazem há vários anos na OM e 
que em 2009 tal só não aconteceu 
porque não houve quórum nos ple-
nários. Tal como foi devidamente 

explicado, esta não é propriamente 
uma questão de existirem dúvidas 
mas simplesmente de ausência de 
quórum em plenários anteriores, o 
que tornou impossível aprovar as 
auditorias às contas da OM para 
esses anos (única razão formal pela 
qual as auditorias de 2009 e 2010 
ainda não tiveram lugar). Foi igual-
mente discutida a diferença entre 
uma auditoria de contas e uma au-
ditoria de procedimentos e gestão. 
Conforme explicou o presidente 
da OM, a votação de contas é uma 
confirmação de que tudo está cor-
recto em termos ‘contabilísticos’, 
algo que, aliás, já foi analisado pelo 
Técnico Oficial de Contas da OM e 
que não implica aprovação da ges-
tão. «As questões de gestão devem 
ser analisadas no momento da dis-
cussão do programa de acção e não 
posteriormente», frisou. No mesmo 
sentido, Miguel Guimarães salien-
tou que o orçamento e o plano de 
actividades é que são os momentos 
em que se aprova ‘que dinheiro se 
vai gastar e em que rubricas’.

Sujeito à votação o Relatório de 
Actividades do Conselho Nacional 
Executivo de 2009 o mesmo foi 
aprovado por maioria. O Plano de 
Actividades do Conselho Nacional 
Executivo de 2010, que por razões 
formais teve que ser votado neste 
Plenário, e o Orçamento do CNE 
para o mesmo ano foram igualmen-
te aprovados por maioria. Estes do-
cumentos não tinham sido aprova-
dos durante o ano respectivo por 
falta de quórum nos sucessivos Ple-
nários das Secções Regionais.

Sobre as Contas do Conselho 
Nacional Executivo foi expressa a 
vontade de alguns delegados em 
que haja uma análise económica 
que permita aferir com rigor os 
gastos e os ganhos do CNE, e que 
se passe a fazer o consolidado para 
que os relatórios sejam mais facil-
mente compreensíveis. «A OM é só 
uma e as contas têm que ser apre-
sentadas consolidadas como uma 
instituição una que é», independen-
temente das questões estatutárias 
e da autonomia das contas de cada 

Secção Regional, afirmou-se. 
Em concordância com a ela-
boração do ‘consolidado’ em 
termos internos, Fernando 
Gomes frisou que o mesmo 
não pode ser aprovado pelo 
Plenário (que não tem poder 
estatutário para aprovação ou 
alteração das contas das Sec-
ções Regionais) e propôs que 
de futuro fossem feitas audi-
torias de contas e de procedi-
mentos. Maria dos Prazeres, a 
nova tesoureira do CNE, não 
quis deixar de intervir para 
sublinhar o agradecimento 
devido aos Colegas que a pre-
cederam como tesoureiros 
pois, independentemente de 
discordâncias ou divergências 
de opinião, «o seu trabalho 
teve muito valor e é graças 
a ele que estamos aqui». Co-
locada a votação a proposta, 
o plenário aprovou por una-
nimidade que, de futuro, se 
passe a fazer o encontro de 
contas no final de cada ano e 
que se apresente o consolida-
do para informação do Plená-
rio dos Conselhos Regionais, 
bem como para total transpa-
rência das contas.

Plano de Actividades 
do CNE para 2011

O Plano de Actividades 
do Conselho Nacional Exe-
cutivo para o ano de 2011 foi 
amplamente debatido, nome-
adamente a criação e ope-
racionalização da estrutura 
de auditorias da OM, tendo 
alguns Colegas manifestado 
o seu desagrado pela designa-
ção no plano de um hospital 
específico. Foi explicado ser 
essa apenas a primeira audi-
toria.

Outro ponto comentado 
prendeu-se com o facto de ser 
citada a necessidade de reforço 
da importância dos cuidados 
de saúde primários, que foi 
considerada uma discrimina-
ção positiva da especialidade 
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da arte, da medicina e a qualidade 
dos cuidados prestados aos doen-
tes’. Considerando este ponto do 
plano de actividades muito oportu-
no, António Sarmento realçou que 
é mais importante ainda numa fase 
em que os cortes orçamentais que 
estão a ser feitos vão penalizar em 
primeiro lugar os doentes e depois 
os médicos. «Qualquer deficiência 
técnica ou de meios que exista nas 
estruturas de saúde vai converter 
pequenos erros em grandes erros 
e originar até novos erros, sendo 
que quem impõe os cortes não é 
responsabilizado, e são realmente 
os doentes que sofrem; E depois 
os médicos é que são responsabi-
lizados por isso e é o prestígio da 
medicina que é posto em causa». 
Neste enquadramento, António 
Sarmento felicitou o Conselho Na-
cional Executivo pelo facto do seu 
plano de actividades abordar uma 
questão tão essencial. José Manuel 
Silva aproveitou para informar o 
plenário das medidas concretas que 
estão já a ser tomadas pelo CNE, 
nomeadamente a existência de um 
email específico para que os con-
tactos sejam feitos por vias formais 
(divulgado na edição anterior da 
ROM, no editorial do presidente). 
Em função das participações que 
forem feitas ao CNE será feita uma 
análise dos problemas nos Distritos 
Médicos, que serão a primeira ins-

de Medicina Geral e Familiar que 
não foi bem recebida por todos os 
Colegas, nomeadamente especialis-
tas dessa área.

António Sarmento da SRN fe-
licitou o CNE pela elaboração de 
um plano de actividades «exaus-
tivo, praticável, bom» e não quis 
deixar de salientar o ponto em 
que se refere a institucionalização 
do diálogo permanente com os 
doentes e reforçou a seguinte re-
ferência do plano de actividades: 
‘neste âmbito e em parceria com 
os doentes será criada uma estru-
tura para receber participações de 
médicos relativas a situações em 
que sejam impostas pela tutela ou 
administração medidas e restrições 
que coloquem em causa o estado 
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tância de resolução das questões 
levantadas pelos médicos. Caso não 
seja possível resolver através dos 
Distritos Médicos, passará para as 
Secções Regionais e se, mesmo as-
sim, o problema se mantiver, o CNE 
intervirá formalmente, esclareceu 
o presidente da OM, assumindo o 
compromisso de responder a tudo 
o que for reportado pelos Colegas. 
Fernando Gomes, por seu lado, real-
çou a importância dos médicos as-
sumirem as suas responsabilidades 
denunciando as situações que põem 
em causa a qualidade da medicina.

Jorge Espírito Santo, da SRS, pe-
diu a palavra e começou por se re-
ferir a anteriores plenários em que 

as discussões se arrastavam e que 
«mais pareciam uma batalha campal 
do que um plenário de médicos», 
prosseguindo congratulando-se 
por o plano de actividades para 
2011 ser uma mudança em relação 
aos anteriores e realçou a impor-
tância de se colocar ênfase na de-
fesa da qualidade e na assumpção 
clara de que a OM deve ser um 
parceiro na elaboração de políticas 
de saúde bem como uma instância 
de controlo do cumprimento des-
sas mesmas políticas, pois «não nos 
serve de nada participar na produ-
ção de documentos – se isso vier a 
acontecer, pois a OM por agora é 
vista como um órgão de consulta 
– se não controlarmos quem exe-
cuta» as políticas consubstanciadas 
por esses documentos, explicou, 
aludindo aos médicos com funções 
políticas. «Temos que reafirmar que 
a Ordem não é um órgão de consul-
ta, é o órgão que regula a profissão 
médica em Portugal».

Isabel Ribeiro, da SRS, referiu a 
necessidade de modernizar a forma 
como se elabora os CV e a assem-
bleia foi elucidada que essa questão 
está já em análise por um grupo de 
trabalho da OM; Esta delegada ao 
plenário falou ainda sobre a mo-
dernização da OM e «uma nova 
maneira de estar mais interventiva, 
um papel mais activo de informação 
aos cidadãos», papel que o basto-
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nário considera que compe-
te aos Colégios, órgãos dos 
quais deve partir a iniciativa 
de elaborar esse tipo de in-
formação.

Debatido largamente o 
plano de actividades para 
2011, o qual recebeu elogios 
de diversos Colegas, Miguel 
Guimarães explicou que o 
plano foi proposto pelo presi-
dente da OM mas que foi am-
plamente debatido em CNE e 
que recebeu contributos das 
Secções Regionais.

Foram feitas algumas crí-
ticas construtivas de vários 
Colegas para melhoramento 
do plano de actividades, nome-
adamente no rigor e clareza do 
texto sendo o comentário mais 
generalizado o de que este é 
um documento que agradou 
em termos genéricos aos de-
legados nomeadamente «por-
que apresenta coerência com 
as propostas eleitorais e por-
que – caso se cumpra na sua 
maioria – trará uma nova ima-
gem de rigor e dignidade» para 
a Ordem dos Médicos. Na fase 
de votação deste documento, 
verificada a falta superveniente 
de quórum, o plenário acabou 
por ser suspenso, no entanto, o 
respectivo debate foi bastante 
profícuo.
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Proposta do BE para a Saúde 

Nem rosa pálido, nem 
laranja choque:
a resposta da esquerda 
para salvar o SNS

O SNS vive tempos muito difíceis. 
Cada dia que passa é mais difícil 
responder com qualidade e pron-
tidão às necessidades das pessoas 
que recorrem aos hospitais e cen-
tros de saúde. 

O PS, após seis anos a gover-
nar, deixou o SNS nos mínimos. Ao 
contrário, nunca como nestes anos 
de governo PS, a iniciativa priva-
da cresceu tanto, multiplicando-se 
como cogumelos os grandes hospi-
tais privados, prontos a receber os 
que não encontram resposta satis-
fatória no SNS. 

A diminuição da dotação orça-
mental para o SNS verificada nos 
últimos anos – e agora drastica-
mente agravada com a sucessão de 
cortes na despesa impostos pela 
dupla Teixeira dos Santos/Ana Jor-
ge – e a carência absoluta e relativa 
de profissionais – nuns casos por-
que a sua contratação está proibi-
da, noutros porque foi estimulada 
a sua debandada do SNS – tiveram 
consequências catastróficas para a 
organização e funcionamento dos 
serviços de saúde.

O fracasso da governação “so-
cialista” é evidente na estagnação 
das reformas promissoras que 
anunciou ou iniciou:

- a reforma hospitalar tradu-
ziu-se na produção de um texto 
frustrante, repleto de banalidades 
e lugares comuns, e na integração 

administrativa de hospitais próxi-
mos, sem qualquer avaliação dos 
resultados obtidos pelos centros 
hospitalares criados nos últimos 
anos; 

- a reforma dos cuidados primá-
rios parou, embrulhada na teia das 
burocracias e das resistências le-
vantadas pelas ARSs e ACES ao seu 
desenvolvimento e à autonomia das 
suas unidades;

- a rede de cuidados continua-
dos e integrados cresceu em ca-
mas mas ainda muito longe das ne-
cessidades do país, com marcadas 
assimetrias regionais e uma cultu-
ra de indiferenciação dos cuidados 
prestados que compromete a sua 
qualidade;

- a reforma da Saúde Mental 
foi prolixa em resoluções, decretos, 
portarias, despachos e nomeações 
mas, em termos práticos e mudan-
ças realizadas, muito pouco foi feito;

- a rede de referenciação on-
cológica, primeiro objectivo dos 
quatro coordenadores que dela se 
ocuparam ao longo deste período, 
continua como estava; 

- a rede nacional de urgências, 
que tanta controvérsia gerou, serve 
apenas para justificar e facilitar o 
encerramento dos SAPs e serviços 
equivalentes;

- a renovação da rede hospita-
lar só avançou onde havia negócio 
para oferecer aos grupos privados 

A ROM solicitou, na 
mesma data, a todos 

os partidos com 
assento parlamentar, 

o envio das 
propostas relativas 
à política de saúde 

no contexto das 
próximas eleições 
para a Assembleia 

da República. 
Divulgamos nesta 

edição as propostas 
eleitorais do 

BE e do PCP e 
publicaremos as 

restantes assim que 
nos sejam remetidas 

pelos respectivos 
partidos políticos. 
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e, mesmo assim, em 10 anos as PPP 
abriram apenas um hospital, o de 
Cascais;

- o Plano Nacional de Saú-
de 2011/2016 está por concluir e 
apresentar, continuando a sua ela-
boração confinada ao ministério da 
saúde;

- as carreiras dos profissionais de 
saúde foram revistas (em rigor, ape-
nas de alguns) mas continuam sem 
ser respeitadas e implementadas;

O governo é cor-de-rosa mas o 
balanço é negro, alimentando não 
apenas o descontentamento dos 
cidadãos mas, também – o que é 
gravíssimo, sobretudo num partido 
que se diz defensor do SNS e do 
Estado Social - uma intensa campa-
nha pela privatização do SNS, co-
mandada pelo PSD de Pedro Passos 
Coelho, com o CDS/PP a reboque. 

Na política de saúde, o PS só 
obteve resultados onde seria de-
sejável e socialmente mais justo 
que não os tivesse obtido: na di-
minuição da despesa pública com 
medicamentos. Toda a poupança 
conseguida foi obtida à custa do 
bolso dos cidadãos, aumentado as 
dificuldades de acesso aos medica-
mentos e acentuando as desigual-
dades sociais. 

Os números não enganam: em 
Janeiro de 2011, o SNS apenas 
comparticipava, em média, 60,2% do 
custo dos medicamentos, o que re-
presenta menos 15% que em 2010 
e menos 8,1% que em 2005, o ano 
de tomada de posse do primeiro 
governo liderado por José Sócrates. 
Comparando os meses de Janeiro 
de 2010 e 2011, o Estado pou-
pou 30 milhões de euros, mas 2/3 
dessa poupança foram feitos à cus-
ta dos cidadãos que pagaram mais 
21 milhões de euros pelos seus 
medicamentos, o que representa 
um aumento de 44% na despesa das 
famílias com medicamentos.

A crise que o país atravessa e 
as políticas de austeridade e cor-
tes orçamentais impostas pelo PS 
e defendidas pelo PSD e CDS/PP, 
conduzem ao colapso do SNS pre-

cisamente quando ele é mais preci-
so do que nunca.

O compromisso político 
do Bloco de Esquerda é claro: 
prestação, gestão e financia-
mento públicos do SNS. Para 
humanizar, desenvolver e mo-
dernizar o SNS, o Bloco de 
Esquerda propõe uma política 
de saúde que tenha por objec-
tivos:

1.fazer regressar ao SNS os 
médicos que saíram por aposen-
tação;

2.atribuir médico de família a 
todos os cidadãos que o preten-
dam;

3.acesso e assistência a tempo e 
horas no SNS;

4.promover a venda dos medi-
camentos genéricos, assegurando 
qualidade e segurança farmacoló-
gica,  rigor na prescrição médica e 
redução da despesa quer do estado 
quer dos cidadãos;

5.assegurar a estabilidade finan-
ceira do SNS através da elaboração 
de orçamentos de base zero e do 
desenvolvimento dos mecanismos 
de contratualização; 

O Bloco de Esquerda de-
fende as seguintes medidas e 
orientações para a política de 
saúde: 

Plano Nacional de Saúde: 
o PNS deve concentrar-se nos 
programas prioritários de maior 
impacto na morbilidade e mortali-
dade. O PNS 2011/2016 para além 
do debate público e aprovação go-
vernamental deve ser discutido e 
aprovado pelo Parlamento.

Parcerias Público-Privadas 
(PPP): rescisão dos respectivos 
contratos e responsabilização direc-
ta do MS pela sua conclusão e gestão. 
  
Gestão das unidades do SNS: 
administradores seleccionados por 
concurso e directores técnicos por 
eleição dos respectivos corpos pro-
fissionais (médicos, enfermeiros); 
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definidos na Carta dos Direitos de 
Acesso, aprovada pelo Parlamento. 
  
Urgência/emergência: instalar 
as Urgências Básicas em falta, re-
qualificar as Médico-Cirúrgicas e 
atribuir os meios técnicos e os es-
pecialistas necessários às Urgências 
Polivalentes para que estas possam 
cumprir integralmente a sua dife-
renciação. 

Rede de Cuidados Continua-
dos: agilizar o acesso e assegurar 
diferenciação na prestação de cui-
dados, crescimento de acordo com 
as necessidades e cobertura nacio-
nal; autonomizar a rede de cuida-
dos paliativos. 

Estatuto do Doente Crónico, 
que defina as responsabilidades do 
estado no apoio aos portadores 
de doença crónica (e deficiência) e 
respectivas famílias.

Medicamentos: prescrição ge-
neralizada por substância activa, ven-
da do genérico mais barato e direi-
to de escolha do doente; dispensa 
de medicamentos pelas farmácias 
dos hospitais aos doentes do am-
bulatório e urgência; encerramento 
das farmácias privadas instaladas 
em hospitais do SNS; aprovação de 
um formulário terapêutico para uso 
em ambulatório; revisão do sistema 
de comparticipações.

PMA: incluir a maternidade de 
substituição, para situações clínicas 
em que não seja possível o recurso 
a outra técnica de procriação. 

Integração da Medicina 
Dentária no SNS

Regulamentação das Medi-
cinas Não Convencionais  

Aprovação do testamento 
vital e legalização da morte 
assistida 
 

gestão participada por utentes e au-
tarquias, sujeita a avaliação periódica 
  
Sistemas Locais de Saúde, 
como modelo organizativo e fun-
cional do SNS, articulando unida-
des e integrando cuidados; gestão 
participada pelo Estado (central 
e local), prestadores e utentes. 
  
Recursos Humanos: revisão ou 
aplicação das carreiras técnico-
profissionais da saúde e aprovação 
da respectiva contratação colec-
tiva de trabalho, para os sectores 
público e privado; aprovação de 
quadros/mapa de pessoal por uni-
dade de saúde, preenchimento de 
todos os lugares e por concurso, 
proibição dos contratos precários 
e do recurso a empresas de aluguer 
de médicos e outros profissionais; 
promoção da exclusividade no sec-
tor público;

 
Falta de médicos no SNS: é 
urgente fazer regressar ao SNS os 
médicos que o deixaram por apo-
sentação. O BE propõe a contrata-
ção destes médicos por CIT, sendo 
permitida a acumulação da reforma 
com a remuneração devida por 
aquele contrato, quer tenha ou não 
havido antecipação da reforma. 

Centros de Saúde/Cuidados 
Primários: generalizar modelo 
USF e atribuir autonomia aos ACES, 
no contexto de uma política des-
centralizadora e de financiamento 
contratualizado.

 
Hospitais e redes de referen-
ciação: iniciar a construção das 
unidades previstas no programa de 
novos hospitais, acrescentando Seixal 
e Sintra; concluir a definição das re-
des de referenciação e aprovar plano/
calendário para a sua instalação.

Acesso a tempo e horas: apli-
car e cumprir em todas as unidades 
de saúde os tempos de atendimento 
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A situação do país é grave.  A da saúde 
e do seu Serviço Nacional de Saúde 
não é melhor. De facto não é possível 
falar da situação da saúde sem falar do 
país, como não é possível falar da po-
lítica de saúde sem a integrar na polí-
tica mais geral.
No ponto a que chegámos, não pode-
mos ignorar os efeitos profundos, na 
situação económica e social, de uma 
política de destruição de direitos so-
ciais, de ataque permanente ao Estado 
(apresentado como fonte de todos os 
males do país), de definhamento da 
produção nacional e recessão econó-
mica, de fomento do desemprego e 
das desigualdades sociais.
E tudo isso se reflecte, de uma forma 
ou de outra, na situação do sector da 
saúde. Não há boa política de saúde 
no meio de uma péssima política em 
geral!
As medidas mais importantes para a 
saúde em Portugal, são por isso me-
didas de carácter geral. É a elevação 
das condições de vida da população, 
diminuindo o desemprego, aumentan-
do salários e pensões; é a garantia de 
recursos financeiros e humanos para 
o bom funcionamento da administra-
ção pública e a sua correcta gestão; é 
a real democratização no acesso aos 
direitos, independentemente das dife-
renças económicas e sociais. 
Não nos podemos conformar com 
as medidas que a troika FMI/BCE/
Comissão Europeia quer impor e que 
a troika PS/PSD/CDS se apresta para 
aceitar. Corte nos salários, reformas, 
prestações, apoios sociais, investimen-
to, serviços públicos, etc.. Corte drás-
tico na saúde, seja no financiamento 
das unidades do SNS, nos recursos 
humanos, no investimento, nos apoios 
à população, com destaque para os 
medicamentos.

A situação hoje no Serviço Nacional 
de Saúde é dramática. Faltam médicos, 
enfermeiros e outros profissionais. 
Proliferam as empresas de forneci-
mento de mão-de-obra, mais caras 
para o Estado e cuja utilização nos 
serviços destrói o funcionamento das 
equipas, baixa a qualidade dos cuidados 
prestados, chegando a pôr em causa a 
segurança dos utentes, e é sem dúvida 
causadora de vultuosos desperdícios. 
As unidades de saúde estão à míngua 
de recursos básicos, como se vê nos 
casos de medicamentos que estão a 
ser pedidos aos doentes e suas fa-
mílias. A concentração de unidades, 
através de encerramentos sucessivos, 
apenas se destina na maior parte dos 
casos a poupar de forma forçada sem 
qualquer consideração pela garantia 
da qualidade dos cuidados ou pela 
sua proximidade das populações. Os 
profissionais e em concreto os médi-
cos, vêm as suas remunerações, o seu 
estatuto profissional, as suas perspec-
tivas de evolução, as suas reformas, as 
suas condições de trabalho, progressi-
vamente limitadas. 
Com a degradação do seu estatuto 
profissional, abriram-se de par em par, 
pela primeira vez na história do Servi-
ço Nacional de Saúde, as portas para 
a contratação pelo sector privado de 
muitos e qualificados médicos, que até 
há poucos anos atrás nunca equacio-
nariam abandonar o Serviço Nacional 
de Saúde e até o exercício em exclu-
sividade. 
A Ordem dos Médicos tem nestes 
dias especiais exigências de interven-
ção na defesa do exercício profissional 
livre dos médicos e portanto também 
da qualidade dos cuidados de saúde 
prestados. Quanto mais se acentuam 
as imposições gestionárias de carácter 
economicista, mais é preciso defender 
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particularmente insuportável o discur-
so do PS e do Governo de que está a 
defender o direito à saúde dos portu-
gueses e o Serviço Nacional de Saúde 
contra a sua privatização. A privatiza-
ção do Serviço Nacional de Saúde é 
hoje uma realidade em progresso, seja 
com o PS, seja com o PSD e CDS. 
O Governo PS avançou com a privati-
zação da gestão de hospitais públicos, 
induziu uma cada vez maior prestação 
de cuidados fora do Serviço Nacional 
de Saúde designadamente quando não 
há acesso em tempo útil, mesmo es-
tando muitas das suas capacidades e 
potencialidades por aproveitar, trans-
formou em regra o recurso à colo-
cação de mão-de-obra por empresas 
privadas, desenvolveu a rede de cuida-
dos continuados sem nenhuma preo-
cupação com o desenvolvimento da 
rede pública e mantém em aberto a 
utilização do modelo C (gestão priva-
da) nas unidades de saúde familiares. 
O PSD e o CDS fizeram-no tam-
bém quando estiveram no Governo 
e avançam agora com as habituais 
ideias neo-liberais: do co-pagamento 
das despesas de saúde (cada vez mais 
acentuado aliás com o Governo ac-
tual); o fim da universalidade dos cui-
dados do Serviço Nacional de Saúde, 
escondendo que para a generalidade 
da população e os mais pobres em 
particular terem cuidados de qualida-
de, é necessário que eles sejam iguais 
para todos; a ideia de remeter cada 
vez mais o Estado a mero financiador 
dos prestadores privados; a exigência 
permanente de novos cortes na saú-
de, muito para além do que é possível 
obter com melhorias na gestão.
Também na saúde Portugal precisa de 
outra política. É por isso que o PCP 
tem vindo a propor um conjunto de 
medidas que consagrem essa mu-
dança. É preciso considerar o finan-
ciamento da saúde como um investi-
mento e não como uma despesa de 
carácter supérfluo e dispensável. Um 
investimento não só na qualidade de 
vida das populações, como na produti-
vidade, no emprego e no crescimento 

económico.
Para garantir o direito à saúde de to-
dos os portugueses é indispensável 
reforçar o Serviço Nacional de Saúde. 
Isso faz-se combatendo o desperdício 
e a má gestão, em particular quando 
beneficia interesses privados; com um 
forte combate à promiscuidade entre 
o sector público e o privado. Exige o 
fim das parcerias público-privado e da 
gestão economicista dos hospitais pú-
blicos. Mas tem de integrar também o 
fim do subfinanciamento e o reforço 
de meios técnicos e humanos.
Os profissionais de saúde têm de ver 
garantidas, não só justas remunera-
ções, como também com vínculos e 
carreiras adequados à estabilidade 
dos serviços e à sua qualificação e for-
mação técnica e científica. 
É preciso travar o processo arbitrá-
rio de encerramentos apenas visando 
cortar na despesa pública, retomando 
o princípio da proximidade das po-
pulações como um dos aspectos a 
considerar na organização da rede de 
cuidados de saúde.
É preciso encetar uma verdadeira 
reforma dos cuidados primários de 
saúde, aproveitando justos princípios 
de maior autonomia de organização 
das equipas e dos profissionais, mas 
rejeitando a sua privatização e refor-
çando drasticamente os seus recursos 
humanos.
É indispensável uma nova política do 
medicamento que diminua os cus-
tos para os utentes, designadamente 
através da eliminação das taxas mo-
deradoras, da reposição de compar-
ticipações retiradas e da eliminação 
do mecanismo do preço de referên-
cia. É preciso aplicar a prescrição por 
DCI, tomando medidas para impedir 
a cartelização e a verticalização seja 
a partir da produção seja da venda 
a retalho.
Para uma boa política de saúde é 
indispensável uma mudança geral na 
política em geral, o abandono da 
política de direita e a sua substitui-
ção por uma política patriótica e de 
esquerda.

a autonomia profissional, técnica 
e científica dos médicos. Quan-
to mais se sobrepõem critérios 
administrativos indiferentes aos 
doentes e às suas necessidades 
aos critérios clínicos, mais se 
exige a defesa intransigente do 
exercício profissional da medi-
cina. A defesa do exercício livre 
e independente da medicina é 
assim uma batalha central para 
os médicos portugueses, sendo 
evidentemente decisiva para a 
prestação de cuidados de saúde 
de qualidade às populações.
Defender a profissão médica 
e defender o Serviço Nacional 
de Saúde são hoje duas faces da 
mesma luta essencial para ga-
rantir o acesso à saúde a todos 
os portugueses.
Entretanto há quem lucre com 
a destruição do Serviço Nacio-
nal de Saúde e absorva uma fatia 
crescente dos recursos públicos 
utilizados em saúde. Com a im-
plantação dos grupos privados 
da saúde, a fatia do Orçamento 
do Estado que lhes é atribuída é 
cada vez maior. É o que se passa 
com a entrega de hospitais pú-
blicos ao sector privado, através 
das parcerias público-privado, 
aliás lançadas pelo Governo 
PSD/CDS, que agora hipocri-
tamente as renegam. É o que 
se passa com o financiamento 
dos hospitais privados através 
da ADSE, cujos montantes o 
Ministério das Finanças se re-
cusa a divulgar, e de outros re-
cursos públicos (concentrando 
aliás cada vez mais uma oferta 
privada antes feita através de 
pequenos prestadores de cuida-
dos). Ou com as cedências aos 
poderosos interesses económi-
cos no sector dos medicamen-
tos, aumentando a despesa paga 
pelos utentes e acarinhando os 
lucros privados, designadamente 
da indústria farmacêutica.
É perante este cenário que é 
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O recente veto presidencial do di-
ploma governamental que previa a 
obrigatoriedade da prescrição de 
medicamentos por denominação 
comum internacional (DCI) e abria 
a porta à livre substituição dos me-
dicamentos nas farmácias, gerou um 
debate que, em muitos casos, ignora 
completamente os aspectos técni-
cos e se confina a uma interpreta-
ção política enviesada. Parece-nos 
útil clarificar a matéria em apreço. 
A prescrição por DCI encontra-se 

legislada em Portugal desde 2000, 
tendo sido regulamentada em 

2002 e tornada obrigatória 
para os medicamentos de 

que há genéricos no mer-
cado. Para a prescri-

ção eletrónica esta 
obrigatoriedade 

aplica-se tam-
bém aos me-

dicamentos 
inovado-

res ainda protegidos por patente. A 
atual legislação tem permitido, com 
o contributo essencial dos profis-
sionais de saúde, um notável cresci-
mento da quota de mercado dos ge-
néricos de 0,3% em 2001 para 19% 
em 2010. Esta evolução tem sido sig-
nificativamente mais rápida do que 
em países como Espanha ou Franca, 
onde as quotas atingidas em 2010 
não ultrapassam, respetivamente, 
10% e 13% em valor. A alteração 
contemplada no diploma recente-
mente remetido para promulgação 
é a proibição da indicação na pres-
crição, após a DCI, da marca e do 
nome da empresa que o comerciali-
za. Para que pudesse ser dispensado 
ao doente o medicamento concreto 
prescrito pelo médico, este teria que 
fazer uma justificação técnica e/ou 
clínica na prescrição. Este diploma 
enferma, em nossa opinião, de erros 
graves e traria, a ser implementado 
tal como proposto, consequências 
indesejáveis:
a) Ignora que os genéricos não 
são iguais entre si. Para o mesmo 
princípio ativo, os vários genéricos 
podem apresentar em relação ao 
original diferenças na biodisponi-

bilidade de 20% para baixo ou 

A prescrição por DCI

Foi publicado no Expresso do passado dia 12 de 
Março um artigo de opinião da autoria dos Adminis-
tradores do Health Cluster Portugal – João Lobo 
Antunes, Luís Portela e Manuel Sobrinho Simões 
- em que se debate a questão da prescrição de 
medicamentos por denominação comum interna-
cional. Pela sua relevância e actualidade, e com a 
autorização dos respectivos autores, publicamos 
nesta edição a reflexão destes três médicos.

João Lobo Antunes
Luís Portela

Manuel Sobrinho Simões
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para cima e, portanto, podem dife-
rir entre eles até 40%;
b) Desrespeita o papel do médico e 
a sua responsabilidade na prescrição 
de medicamentos; 
c) Põe em causa a confiança na rela-
ção médico/doente,
d) Cria condições para que haja au-
mento de erros na medicação e me-
nor adesão à terapêutica;
e) A escolha do medicamento para 
o doente passaria a ser feita na far-
mácia, tornando assim essa escolha 
mais dependente de critérios de na-
tureza comercial;
f) O mercado de genéricos deixaria 
de ser concorrencial, com todas as 
desvantagens que daí adviriam para 
os doentes e o SNS;
g) Não garantiria, nem aos doentes, 
nem ao Ministério da Saúde, que 
seria dispensado o medicamento 
com preço mais baixo;
h) Em vez de poupança, levaria à 
franca diminuição da atividade 
das empresas farmacêuticas na-
cionais, com eliminação das li-
cenças e fragilização do sector 
industrial farmacêutico, com 
impacto muito negativo ao 
nível do emprego numa ativi-
dade de alto valor acrescen-
tado para o país.
A prescrição por DCI não 
constitui prática generali-
zada em nenhum país da 
União Europeia. Também 
não existe nenhum país 
europeu que adote a si-
tuação que o diploma 
pretenderia instituir 
entre nós, com a trans-
ferência da responsa-
bilidade da escolha 
dos medicamentos 
dos médicos para 
as farmácias. Me-
rece a pena citar o 
que aconteceu recentemente 
no Reino Unido, com o Governo 
a tentar introduzir um mecanismo 
de substituição de medicamentos, o 
que foi objeto de avaliação e consul-
ta pública. As autoridades apercebe-
ram-se de que a substituição genéri-
ca acarretaria risco para a segurança 

dos doentes e surgiram fortes dúvi-
das quanto ao custo-efetividade da 
sua implementação. Por essas razões 
o Governo britânico decidiu não 
prosseguir com a substituição gené-
rica, optando por ponderar outras 
vias de promover os medicamen-
tos genéricos. Tal como foi decidido 
no Reino Unido, consideramos que 

deve ser mantido o atual 
r e g i m e 

l e g a l , 
em condições de es-
tabilidade e confiança para o desen-
volvimento do sector. As medidas 
essenciais para incentivar a prescri-
ção de genéricos em Portugal foram 
já tomadas, como demonstra o au-

mento consistente da quota 
de mercado desses medica-
mentos. Estamos convencidos 
de que as alterações à legisla-
ção que o diploma instituiria 
não trariam vantagens técni-
cas, nem científicas, nem para 
as políticas de saúde. 
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Não é fácil ser-se 
editor!

Lendo o último número da revista da Ordem dos 
Médicos, está patente que não é fácil ser-se editor!

Cansado Carvalho 
Médico Radiologista

Pela minha parte saúdo em 
primeiro lugar o pluralismo au-
mentado e tenciono recomeçar 
a escrever, com esperança de que 
não se repitam actos tristes de cen-
sura, dum passado recente.

No entanto, se quer o artigo 
original “O sentido do sexo” do Dr. 
William Clode quer a resposta in-
dignada sobre o mesmo do Dr. João 
Ribeiro contribuem para o meu en-
riquecimento - exactamente como 
o poderiam fazer um artigo dum 
partidário da “defesa da vida” e 
outro do “direito à autonomia do 
corpo da mulher” na questão do 
aborto – já o tom insultuoso e cho-
carreiro com que escreve a Colega 
Ana Matos Pires deveria, quanto a 
mim, conduzir à rejeição liminar do 
seu escrito “A ignorância também 
ofende”.

Por mais divergentes que sejam 
as opiniões entre deputados, por 
exemplo, cenas de insultos ou pu-
gilismo na Assembleia são pura e 
simplesmente inadmissíveis. O que 
escreve a Dra. Ana Matos Pires 

viola os mínimos da decência, cujo 
não respeito só nos leva a maus 
destinos.

Estas questões formais são bem 
mais importantes do que parecem, 
conforme experiência de socieda-
des que de democracia nos levam 
a palma há muito tempo.

Os maus exemplos dum Primei-
ro Ministro que se furta a um de-
bate ou dum Clube que tem “mau 
perder” – por mais razões que lhes 
assistam – não nos devem fazer 
baixar a guarda. Há mínimos de de-
coro que devem ser preservados, o 
que não acontece quando palavras 
como artigalho e exemplos como 
o da ingestão da primeira urina da 
manhã são utilizados por Ana Ma-
tos Pires. 

Voltando ao Editor, espero que 
o pluralismo a que me referi inicial-
mente se traduza num acréscimo 
de cartas e, desta forma, será ne-
cessário bastante maior esforço de 
condensação de alguns artigos.

Mas a nota final é claramente de 
elogio. Continue o bom trabalho.

Ao Editor da 
Revista da 

Ordem 
dos Médicos



Em nome da modernidade e do 
progresso aprovaram-se duas leis 
que constituem um ataque brutal 
contra a condição feminina: a lei da 
legalização do aborto, a pedido, até 
às 10 semanas, e a lei do divórcio “à 
la carte”. Passaram agora alguns anos 
sobre a entrada em vigor destas duas 
leis e os resultados já estão à vista. 
Convém olhar para eles e verificar 
os efeitos que tiveram para a sua 
principal destinatária: a mulher.

Começando pela lei da legaliza-
ção do aborto, a Direcção-Geral 
da Saúde divulgou números “pro-
visórios” de 2010: realizaram-se 
19 438, segundo dados ainda não 
definitivos e mais de 250 mulheres 
que interromperam a gravidez em 
2010 tinham feito três ou mais 
abortos anteriormente, sendo que 
destas quatro já tinham abortado 
mais de dez vezes. Perante estes 
dados, Miguel Oliveira e Silva calcula 
que 50% das mulheres que recorrem 
a um aborto não se dirigem à 
consulta posterior de planeamento 
familiar.

A lei de 1985, que tinha admitido 
o aborto nos casos limites e retirou 
a pena de prisão absurda que 
ameaçava uma mulher que num 
acto de desespero praticasse um 
aborto, foi substituída pela actual 
legislação de aborto livre e a pedido 
até às 10 semanas. Isto é, o aborto 
foi legalizado, transformado num 

“normal” método de contracepção, 
foi mesmo transformado num 
direito.

Espantosamente, no momento 
em que a ciência coloca nas 
farmácias uma imensa variedade 
de métodos contraceptivos que o 
Serviço Nacional de Saúde tornou 
gratuitos; e são divulgados como 
nunca métodos naturais, químicos, 
mecânicos, do dia seguinte ou do dia 
anterior; que a informação se tornou 
completamente acessível - é que se 
legalizou o aborto a pedido como 
se fosse um caminho para uma vida 
feliz e livre de compromissos. 

Legaliza-se, desdramatiza-se, ba-
naliza-se o que nunca pode ser 
banalizado, relativiza-se a vida humana. 
Qual é o problema? Diziam que o 
importante é impedir a culpa e viver 
feliz cada momento sem memória 
e sem futuro. Neste caminho 
moderno e descomprometido, tudo 
se torna descartável e efémero, 
até os afectos à vida humana. Duas 
noções desaparecem da vida e da 
sociedade portuguesa: a noção de 
responsabilidade pessoal de cada 
um perante si próprio e perante os 
outros; e a noção da felicidade da 
gravidez, a responsabilidade única de 
dar vida. 

A gravidez, ter filhos, trans-
formou-se no paradigma dominante 
da sociedade portuguesa, numa 
imagem terrível. Ter filhos passou 

Modernos e 
progressistas

Foi publicado no Jornal de Notícias de dia 3 de Abril 
o artigo de opinião que reproduzimos nesta edição e 
que analisa os efeitos sociais da aprovação da lei da le-
galização do aborto e da lei que a autora, Zita Seabra, 
designa como a lei do divórcio “à la carte”. Zita Seabra
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Neste caminho 
moderno e 
descomprometido, 
tudo se torna 
descartável e 
efémero, até os 
afectos à vida 
humana, como o 
aborto e o 
divórcio 
“à la carte”.
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critérios são estes que governam o 
país?

A lei do divórcio, aprovada 
no mesmo espírito, respondendo 
à mesma filosofia de vida, está 
igualmente a ter consequências 
dramáticas. O divórcio “à la carte”, na 
hora, o divórcio “simplex”, radicado 
na ideia de que o importante é ser 
feliz a cada momento, os outros que 
tratem de si, criando a sensação que 
a felicidade está na infantilização dos 
adultos, nos Peter Pan eternos, lança 
diariamente para a pobreza mães 
e filhos. Na anterior lei, o divórcio 
só era obtido uma vez regularizada 
a situação dos filhos. Agora, com 
esta lei, os filhos não são entrave. 
Na hora, o homem sai de casa, 
deixa filhos e mulher, empregada ou 
desempregada, tendo ela sacrificado 
ou não a sua vida profissional à 
família que queria construir. Ele 
divorcia-se legalmente bastando in-
vocar essa vontade. Ela e os filhos, 
para reaverem alguns direitos, têm 
de ir a tribunal.

Resultado: os tribunais estão 
completamente assoberbados de 
processos sem solução à vista, os 
filhos ficam sem pai e sem meios. 
Foi a lei mais brutalmente machista 
aprovada desde há muitos anos em 
Portugal por detrás de uma cortina 
de discursos de modernidade, 
de igualdade de género e de 
felicidades descartáveis ao virar de 
cada esquina.

A caminho das eleições e 
mergulhados em números da crise 
económica, num país endividado 
e sem futuro, corre-se o risco de 
esquecer que tudo está interligado 
e que dois conceitos (simplificando 
um pouco) estão na origem 
de tudo: ausência de ética e de 
responsabilidade na sociedade, na 
família e em cada português.

a ser visto como 
um impedimento à 
carreira  profissional, 
um impedimento ao 
prazer de viver livre 
e gozar a vida.

Os resultados 
começam a estar à 
vista e já não me refi-
ro ao envelhecimento 
dramático da po-
pulação portuguesa 
a níveis imbatíveis 
na Europa. Refiro-
me, sim, às palavras 
do Presidente da 
Comissão de Ética, o 
prof. Miguel Oliveira 
e Silva, um dos 
responsáveis pela 
actual lei, que acaba 
de propor a sua re-
visão, sublinhando o 
facto de mulheres 
terem recorrido a 
dois ou três abortos 
nestes breves anos 
de vigor da lei. 

Considera ele que, perante estes 
resultados, “não devemos continuar 
a pagar dos nossos impostos um 
segundo aborto recorrente a uma 
pessoa que, irresponsavelmente, 
após o primeiro, falta à consulta de 
planeamento familiar”. 

É importante, evidentemente, 
que seja o presidente da Comissão 
de Ética a reconhecê-lo mas não 
se pode deixar de questionar uma 
sociedade em que o aborto se 
transformou num direito, grátis 
e, como sublinha, pago pelos 
nossos impostos, banalizado e 
transformado em método de 
planeamento familiar, quando o 
abono de família é retirado a mais 
de um milhão de famílias em razão 
da austeridade que vivemos. Que 



27 Abril | 2011 |

o p i n i Ã o    

A conversa
Realmente gosto das coisas bem organizadas e de-
morei muitos anos a encontrar a forma de organiza-
ção que me satisfaz plenamente. Não é algo que se 
ensine na faculdade, nem vem escrito em livros ou 
artigos. Não será justo querer que os colegas mais 
novos que vêm estagiar comigo trabalhem da forma 
que encontrei como a que (para mim) é a melhor? Tiago Tribolet de Abreu

Assistente Hospitalar de Medicina 
Interna

Hospital do Espírito Santo-Évora 
E.P.E.

Figura 1:  O triângulo dos vários eixos da actividade de um médico

De manhã, o meu director de 
serviço entrou na sala dos médicos. 
Vinha acompanhado de uns colegas 
mais novos, que tinham um ar um 
pouco “nervosamente sorridente”.

- Bom dia! – disse o director – 
Venho com os novos internos.

Depois distribuiu-os.
Chegou perto de mim com uma 

jovem médica.
- Ficas aqui com o Dr. Tiago, que 

é bom rapaz. Ficas bem entregue.
Sorrimos, como é socialmen-

te obrigatório nestas ocasiões na 
nossa espécie. Ele foi-se embora e 
nós ficámos.

Convidei-a a sentar-se e disse-lhe:
- Vamos começar por termos “a 

conversa”.

1. “Quem és, de onde vens e para 
onde vais?”

Perguntei-lhe a idade.
Onde tinha nascido.
Onde tinha feito o ensino pri-

mário.

Onde tinha feito o ensino se-
cundário.

Em que faculdade de medicina se 
tinha formado.

Perguntei-lhe a média de curso.
Perguntei-lhe a nota do exame 

de entrada para a especialidade e 
a consequente posição na seriação 
daí resultante.

Perguntei-lhe se sabia a especia-
lidade para que queria entrar.

Nesta altura, a colega olhava para 
mim com um ar entre o interrogati-
vo, o desagradado e o temeroso.

2. Os triângulos da actividade 
médica

Depois disse-lhe:
- Vou explicar-te um pouco 

como vejo a organização da activi-
dade médica.

Peguei num papel e, ilustrando 
(Figura 1), comecei:

- A actividade de um bom médi-
co deve ser como um triângulo. 
Deve ter 3 eixos. O eixo da inves-



tigação, que quer dizer que 
um médico deve esforçar-se 
sempre por, dentro do ambi-
ente de trabalho em que se 
insere, fazer alguns trabalhos 
de investigação. Desde os ca-
sos clínicos, a trabalhos de re-
visão da casuística do serviço, 
trabalhos de revisão de temas, 
até trabalhos originais, se pos-
sível prospectivos, mesmo que 
simples e apenas observacionais. 
Deve apresentá-los em reuniões 
científicas e, quando merecem, 
enviá-los para publicação. Isto 
vai obrigá-lo a estudar o que já 
se sabe sobre o tema daquele 
trabalho, e a questionar-se so-
bre o que ainda não se sabe. 
Vai também levá-lo à avaliação 
crítica daquilo que ele próprio 
faz (ao rever os seus proces-
sos clínicos, por exemplo). Vai 
fazê-lo não parar no tempo, 
mas antes manter a mente ágil 
e questionante.

O eixo do ensino/apren-
dizagem, que se relaciona tam-
bém com esta importância de 
não parar no tempo. A palavra 
“doutor” vem directamente do 
latim “docere” que quer dizer 
“ensinar”. Ou seja, a nossa 
profissão está indelevelmente 
colada à actividade de ensino. 
Ensino dos doentes, de outros 
profissionais da saúde, de cole-
gas, do público… E também 

ensino de nós próprios: a aprendiza-
gem. Não devemos deixar de tentar 
aprender e, seja em que idade for, 
frequentar acções de formação, de 
preferência com avaliação.

Repara que pode haver médicos 
que só ensinam, são professores na 
faculdade e não vêem doentes nem 
fazem investigação. Ou médicos 
que se dedicam só à investigação, 
trabalham só no laboratório ou em 
ensaios clínicos e não ensinam nem 
vêem doentes. Ou médicos que só 
vêem doentes, e não fazem nenhuma 
das outras 2 coisas. Na minha opinião, 
nada disto é bom. O ideal seria con-
seguirmos trabalhar sempre os 3 
eixos, mesmo que algum esteja mais 
hipertrofiado que os outros.

A actividade assistencial é o eixo 
que, para muitos (políticos, adminis-
tradores, doentes, público em geral), 
seria o único do nosso trabalho. 
Pode ser, ele próprio, representado 
por outro triângulo (Figura 2). 

A tua actividade assistencial vai 
distribuir-se pela urgência, consulta 
e enfermaria. E, em cada um destes 
eixos tens tarefas a aprender.

3.O meu traço psiquiátrico
A colega estava agora um pouco 

menos temerosa. Apenas me ou-
via, vagamente interessada. Aquela 
distribuição do seu trabalho pela 
urgência, consulta e enfermaria já lhe 
parecia algo mais familiar e menos 
estranho do que o interrogatório ini-
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cial sobre a sua pessoa e a conversa 
vagamente exotérica sobre a investi-
gação e o ensino/aprendizagem.

Decidi passar à nova agitação de 
águas.

- Sabes, eu tenho um pequeno 
problema psiquiátrico.

Agora tinha de novo a sua aten-
ção. Endireitou-se e afastou ligeira-
mente a cadeira.

- Sou um pouco obsessivo-
compulsivo. Gosto das coisas feitas 
à “minha” maneira. Não quero com 
isto dizer que a “minha” maneira é 
a melhor, apenas que é a “minha” 
maneira, aquela que eu mais gosto 
e que funciona melhor para mim. 
Enquanto trabalhares comigo, vou 
querer que faças as coisas dessa 
forma. Hás-de trabalhar com outros 
colegas, e aprenderás a “sua” ma-
neira de fazer as coisas. E um dia, 
formarás a “tua” própria maneira de 
trabalhar. Mas, enquanto trabalhares 
comigo, gostava que fizesses as coi-
sas como te vou explicar.

Apontei o triângulo da “activi-
dade assistencial” (Figura 2).

- Na consulta e na enfermaria, 
tenho a forma como gosto de fazer 
as primeiras consultas, as consul-
tas seguintes, a nota de entrada, o 
diário clínico e a nota de alta. Tenho 
a forma como gosto que o proces-
so clínico esteja organizado, com 
uma folha de problemas, uma folha 
de registo de exames pedidos, uma 
folha de análises preenchida, uma 
folha de temperatura e parâmet-
ros vitais. E tenho também uma 
forma como acho que a terapêuti-
ca deve ser organizada na sua folha 
própria. Vou tentar, pouco a pouco, 
ensinar-te como fazeres tudo isto 
à “minha” maneira, até o passares 
a fazer assim também.

Dei-lhe o papel em que tinha 
desenhado os triângulos. Guar-
dou-o no bolso da bata. Não sei se 
olhará mais para ele. E fomos ver 
os doentes.

4.Conclusão
Já abordei com vários internos, 

no final dos estágios, esta minha 
“conversa” inicial, “a matar”, que Figura 2:  O triângulo da actividade assistencial
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tenho com todos no primeiro dia. 
Muitos riem ao falar dela, e gosto de 
os ouvir falar entre si sobre o assunto. 
Também gosto quando um interno 
que já esteja comigo há algum tempo, 
“recebe” um novo interno que chega 
e, à “sua” maneira, também tem com 
ele uma primeira “conversa”. Claro 
que é uma “conversa” muito diferente 
da minha, mas acaba por também ter 
partes de apresentação mútua e de 
informação sobre como funcionam as 
coisas.

Todos confessam que a “con-
versa” foi um embate e que os 
pôs inicialmente de pé atrás. Penso 
muitas vezes se devia mudar. Ou 
o “timing” da conversa (tê-la mais 
tarde e não logo no primeiro dia, 
ou ir abordando os vários pontos 
ao longo do estágio), ou mesmo 
o seu conteúdo (para quê pergun-
tar aquelas coisas todas sobre o 
interno, ou dar aquela seca sobre 
os triângulos e o ser obsessivo-
compulsivo?).

Mas ainda não encontrei melhor 
solução.

É importante para mim saber 
um pouco quem é o interno, de 
onde vem e para onde vai. Claro 
que não fico a ”conhecê-lo” com 
aquele questionário, mas juro que 
fico perto! Experimentem!

E, eu realmente gosto das coisas 
bem organizadas e demorei muitos 

anos a encontrar a forma de orga-
nização que me satisfaz plenamente. 
Não é algo que se ensine na facul-
dade, nem vem escrito em livros 
ou artigos. Não será justo querer 
que os colegas mais novos que 
vêm estagiar comigo trabalhem da 
forma que encontrei como a que 
(para mim) é a melhor? Deverei 
dizer-lhes isso só ao fim de alguns 
dias ou semanas?

No final dos estágios é para 
mim uma enorme satisfação ver os 
internos a fazerem consultas e or-
ganizarem processos (com notas 
de entrada, diários clínicos e notas 
de alta) de uma forma organizada 
e semelhante. Todos pegamos num 
processo e sabemos exactamente 
onde procurar a informação que 
precisamos. Os processos dos 
doentes a meu cargo estão orga-
nizados da mesma forma, sejam feitos 
por mim ou pelos meus internos.

Quando terminam o estágio de 
Medicina Interna e seguem viagem 
(para a sua especialidade ou para o 
estágio seguinte) levam com eles 
um modelo organizativo da sua ac-
tividade que (espero) modelarão 
à sua imagem até obterem a “sua” 
maneira de fazer as coisas. E talvez 
um dia organizem a sua própria 
“conversa” para os internos que 
venham a receber. Espero que seja 
melhor que a minha.
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Eduardo Cortesão escreveu em 
1921 na Seara Nova:

Cada vez mais o trabalho governa 
o mundo, dá coesão e carácter aos 
povos e gera o tipo das futuras socie-
dades…

O que exige é educação para e 
pelo trabalho, produzir para educar 
e pela educação.

A resolução dos dois maiores 
problemas, o educativo e o económi-
co, faz-se concomitantemente.

Li estas palavras num livro es-
crito pelo Prof. Gonçalves Ferreira, 
intitulado “15 anos da História Re-
cente de Portugal (1970-1984)”, que 
vos aconselho a ler para melhor 
conhecer as vicissitudes a que tem 
sido submetida a Saúde dos portu-
gueses, e a sucessão de variações 
políticas, a que tem sido exposto o 
Sistema ou se quisermos o Serviço 
Nacional de Saúde.

Muitas vezes tenho dito que a 
Saúde não tem ideologias, tem um 
intuito, conseguir os maiores benefí-
cios com os menores custos.

Invocando novamente as pala-
vras de Jaime Cortesão, sem dúvi-
da Trabalho, Educação e Qualidade 
são uma tríade indispensável nas 
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Carreiras Médicas. Outro ponto 
fundamental é a Independência Insti-
tucional. Espero que algumas efe-
mérides que vos apontarei ao longo 
desta peregrinação, sejam demonstra-
tivas da sua necessidade. Em termos 
históricos poderíamos dizer que as 
carreiras médicas em Portugal nasce-
ram em 1479.

Sisto IV concede a D. João II a 
bula para a edificação e sustento de 
um grande Hospital. O que movia o 
Príncipe Perfeito:

- A reunião dos pequenos Hos-
pitais Pios;

- Fixação e ensino dos Médicos;
Era de facto um Príncipe Perfeito 

pois há quinhentos anos preocupava-se 
com uma necessidade da Sociedade, 
o ensino dos Médicos, aspecto que 
nos tempos mais recentes tem sido 
objecto de esquecimento do poder 
político.

O passo seguinte será provavel-
mente o regulamento do Hospital 
de Todos os Santos de D. Manuel I, 
que no artigo 165º ordena no seu 
parágrafo que o Cirurgião que há-de 
viver dentro do Hospital leia cada 
dia uma lição aos seus dois moços 
que há-de ter e que hão de ser pagos 

Ainda 
as carreiras médicas

As carreiras Médicas foram e serão sempre um 
problema, no passado, no presente e seguramente 
no futuro.
De certo modo representam a ânsia de perfeição 
que existe no Médico versus o seu semelhante.

José Manuel Mendes 
de Almeida

o p i n i Ã o    



das rendas do Hospital, para apren-
derem a teoria e a prática e poderão 
ficar ensinados para o dito Hospital.

Aparentemente este regulamen-
to caiu no esquecimento.

Mais uma vez tenho que lhes 
pedir desculpa pela influência da 
Cirurgia na minha exposição e a 
evocação da Regia Escola de Cirurgia 
de Lisboa.

Mas não posso negar o que sou.
Vamos dar um salto até meados 

do século XVIII em que aparece 
Manuel Constâncio e aproveitar o 
livro do Dr. Mário Carmona sobre 
o Real Hospital de Todos os Santos, 
leitura indispensável a quem quiser 
conhecer, a evolução da Cirurgia 
Portuguesa.

Os Mestres trabalhavam de 
manhã e davam aulas de tarde.

Conforme disse Serrano:
 - Só depois de Constâncio, 

um português enfim, ganhava foros 
de cidade a anatomia em Portugal.

Aconteceu por essa altura o 
reconhecimento de ser necessário 
em vez de importar estrangeiros, 
irem os próprios nacionais aper-
feiçoarem-se fora do país. Assim Ri-
beiro Sanches no seu Método para 
aprender a Medicina, em 1763, dizia 
que era impossível estabelecer-se o 
estudo da Anatomia em Portugal en-
quanto não fossem enviadas seis ou 
sete estudantes para aprenderem 

em Leiden, Göttingen, Edimburgo ou 
Paris e para o estudo da Cirurgia o 
mesmo, aconselhando também que 
fosse o lente de Anatomia a ensi-
nar operações com demonstrações 
cirúrgicas.

Considerava preferível que fossem 
os próprios portugueses a saírem de 
Portugal para aprenderem as ciên-
cias do que chamar estrangeiros 
assalariados. Longos anos se têm 
passado mas esta necessidade de 
formação contínua em íntima ligação 
com o exterior parece continuar a 
não ser percebido pela sociedade 
política.

Exemplos recentes demons-
tram-no:

1.A incapacidade de a tutela for-
necer os meios necessários;

2.O poder político querer inter-
ferir na liberdade individual de cada 
um obter a sua formação contínua.

Mas vamos saltar mais um século 
para chegar ao momento em que 
aparentemente nasceram as Carrei-
ras Médicas em Portugal.

Em 29 de Dezembro de 1836, 
por decreto era dada uma nova or-
ganização às Escolas Médico-Cirúr-
gicas de Lisboa e do Porto procu-
rando garantir a contribuição para 
o ensino.

Dizia no seu artº 117º:
As escolas Médico-Cirúrgicas de 

Lisboa e Porto terão o seu assento, 
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Muitas vezes tenho 
dito que a Saúde 
não tem ideologias, 
tem um intuito, con-
seguir os maiores 
benefícios com os 
menores custos.
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a primeira no Hospital de S. José 
e a segunda no de Stº António.

Atribuía ao conselho da es-
cola a autoridade em tudo o que 
fosse relativo aos trabalhos clíni-
cos.

Criava o governo Médico e o 
governo Económico.

Ficou o Hospital tendo dois 
governos distintos.

Estou citando parágrafos do 
livro:

“O Hospital Real de S. José 
e anexos, de José Curry de Câ-
mara Cabral, publicado em 1915, 
que acrescentava, ficou o Hospi-
tal tendo dois governos distintos 
exercido por pessoas que têm a 
sua conta a defesa de interesses 
de ordem diversa.

Do erro e absurdo adminis-
trativo em que se baseia esta nova 
organização me ocuparei em outro 
lugar mais oportuno.”

Penso que ainda hoje não 
saímos deste labirinto, continuan-
do a ser necessário repensar o 
caminho.

Neste percurso outra data 
tem importância na história das 
Carreiras Médicas.

20 de Novembro de 1851 
um decreto Régio, ao fim de 287 
anos de vida, dava independência 
e administração própria ao Hos-
pital de S. José e anexos confi-
ando a um Enfermeiro-Mor a sua 
orientação.

Iniciou-se então a vida 
própria dos Hospitais, hoje seria-
mente ameaçada.

Aparentemente terá sido 
João Ferraz de Macedo, lente 
substituto da Escola Médico-
Cirúrgica de Lisboa e Enfer-
meiro-Mor que primeiro pensou 
na oficialização da carreira e for-
mação e em 1890 funda o Inter-
nato mas destinado aos alunos 
de 4º e 5º anos da Faculdade.

Os primeiros terão sido Câ-
mara Pestana e Moreira Júnior.

Dois nomes que atestam o 
interesse da iniciativa.

Pouco depois foi permitida 
prática em cada enfermaria de 

um quintanista, com a designação 
de interno e dum quartanista com a 
designação de externo.

Também foi promulgado um regu-
lamento com o título de provisório 
em que era arbitrada remuneração 
pecuniária para os internos e que 
submetia internos e externos a um 
chefe, Médico do quadro dos Hospi-
tais, e dava-lhe a designação de em-
pregados superiores.

Teve vida efémera, 14 anos, pois 
em 1904 Curry Cabral dissolve a 
corporação de internos e externos.

Houve greves e protestos mas 
nada o demoveu, pois o seu pensar 
como diz Jaime Celestino da Costa 
era muito mais laboratorial, não 
vendo a vantagem clínica desta for-
mação.

Em 1911, em Dezembro, citando 
Reinaldo dos Santos, na sua con-
ferência na S.C.M.L. como seu Presi-
dente, homenageando a memória de 
Alberto Mac Bride, diz ter sido ele 
que nessa data iniciou novamente a 
luta pelo Internato.

E em 1912 sob sua sugestão 
é com direcção de Stromp que é 
restabelecido o Internato tendo 
sido Alberto Mac Bride que redigiu 
a sua regulamentação e bases de 
concursos.

Veio para ficar e em 1940 sob a 
direcção de Moreira Júnior e com 
Alberto Mac Bride como secretário 
geral comemorou-se o seu primeiro 
cinquentenário.

Mas como escrevia José Gentil 
em 1928 nunca houve em Portu-
gal verdadeiramente internos no 
sentido americano, Halstediano ou 
francês, l’Internat, pois nunca existiu 
residência como foi criado no de-
creto de D. Manuel I.

Mais uma vez desculpem por 
voltar à cirurgia, e farei base do ar-
tigo de Jaime Celestino da Costa, 
na Revista Portuguesa de Cirurgia, 
intitulado Evolução da Cirurgia Por-
tuguesa no século XX.

Atribui ele importância funda-
mental a José Gentil nomeado Di-
rector do Banco de S. José em 1922, 
cargo que ocupou até 1930, e que 
nesse período de tempo terá trans-
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formado a Cirurgia portuguesa.
Dizia José Gentil, ao escrever 

sobre os Serviços de S. José, em Ja-
neiro de 1928:

“O Hospital não tem na reali-
dade Internos, no sentido que se 
liga à palavra, em toda a parte, o 
que recruta sob esse nome são uns 
Assistentes de categorias diferentes 
dos do quadro”.

Dissertando sobre o internato e 
as suas vantagens acrescentava ser 
necessário o Hospital ter serviços 
clínicos bem organizados, bons labo-
ratórios acessíveis à prática desses 
Médicos, uma boa biblioteca, um 
arquivo organizado observações 
de todos os doentes, conferências, 
lições ou cursos em que os Médi-
cos do quadro transmitissem aos 
que chegam de novo à profissão os 
conhecimentos adquiridos.

Em troca o jovem Interno daria 
ao Hospital todo o trabalho auxiliar 
necessário ao seu corpo clínico, sob 
a forma de história, exames físicos, 
diário, análises sumárias e urgentes, 
pensos e tratamentos que excedem 
a competência da enfermagem, etc.

Voltaremos a este assunto mais 
adiante pois esta visão de interno 
tinha um pouco de instrumento de 
trabalho.

Mas também chamava a atenção 
para um problema fundamental da 
carreira médica e escrevia:

“um dos problemas que mais in-
teressa ao corpo Clínico do Hospi-
tal é o recrutamento dos seus pares, 
escolha dos Médicos que vão de 
novo fazer parte dele… o preenchi-
mento das vagas existentes, catego-
rias e habilitações dos concorrentes, 
programas de concursos, etc,… de-
veriam ser largamente estudados e 
debatidos.”

De então para cá este problema 
só se agravou como veremos daqui 
a pouco.

Estamos entrando na nossa era, 
pois eu próprio entrei para o Inter-
nato dos Hospitais Civis de Lisboa 
em 11 Abril de 1957, data cumprida 
anualmente sem qualquer desvio, 
com concursos marcados a tempo e 
horas, sem alterações anuais e com 

Júris soberanos.
Houve um pequeno episódio de 

Internato em modelo americano, 
no Instituto Português de Oncologia 
em Lisboa, orientado pelo Francisco 
Gentil Martins, num período em 
que o Instituto não estava inte-
grado no Ministério da Saúde mas 
não teve continuidade, pois propor-
cionava exclusivamente formação 
oncológica, não tendo possibilidade 
de penetração noutras instituições 
hospitalares.

Houve também Internatos no 
Hospital de Santo António no Porto, 
nos Hospitais da Universidade de 
Coimbra e no Hospital de Santa 
Marta enquanto Hospital escolar.

Era de facto o internato dos Hos-
pitais que marcava e era o fundamento 
de todo o percurso na vida hospitalar.

Terminava com um título, que 
teve várias designações, mas que 
ficou para sempre Cirurgiões dos 
Hospitais e Médico dos Hospitais 
como nos tempos de D. Manuel I.

Recordo sempre as palavras de 
João Cid dos Santos, João Rafael 
Bello de Moraes e Jaime Celestino 
da Costa dizendo que era o título 
mais difícil de se conseguir e funda-
mental para a carreira académica. 
Até à década de 60 do século XX 
todos os Professores da Faculdade 
de Medicina ostentavam esse título, 
o que demonstrava quão impor-
tante era.
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Deu-se então a primeira 
ruptura, com a inauguração 
dos Hospitais Universitários 
de Santa Maria em Lisboa e S. 
João no Porto. 

Com o tempo os Mestres 
com carreira hospitalar brilhan-
te foram sendo substituídos por 
outros sem as mesmas carac-
terísticas.

Nesses Hospitais de carrei-
ra académica passou a domi-
nar a hospitalar, nunca mais se 
acertando o passo.

Várias tentativas houve 
para promover um sistema 
de equiparação entre as duas 
carreiras, nunca se conseguindo.

Sendo a base de trabalho 
os Médicos hospitalares, a tu-
multuosa crescente do volume 
assistencial trouxe-lhes pro-
gressivamente o domínio do 
Hospital.

O documento das carreiras, 
fundamental na organização da 
assistência médica, veio trazer 
uma nova época, com os seus 
defeitos e virtudes sendo 
nestes tempos que correm 
instrumento de controvérsia à 
espera de solução.

Surgiu-nos então um ven-
daval, o período sem fim do 
pós 25 de Abril.

Foi a promoção da medio-
cridade.
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O primeiro passo foram os 
concursos de integração, per-
mitindo a entrada para lugares 
de trabalho importante Médicos, 
que até já haviam abandonado 
a carreira hospitalar.

Recordo uma ida à Presi- 
dência da República com uma 
Comissão de que também fa-
ziam parte o Prof. Fernando 
Nogueira, o Barros Veloso e 
outros em que pedíamos a 
não autorização desses con-
cursos. Eu era na altura Direc-
tor do Hospital de Santa Marta 
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eleito daquele modo 
louco de todo o pes-
soal a votar. Nada 
conseguimos.

Seguiu-se-lhe a 
segunda desgraça, 
os concursos cur-
riculares com júris 
quase ad Hoc, com 
predomínio dos 
velhos de segunda 
linha, sem soberania, 
permanentemente 
contestados levando 
anos a resolverem-se.

Deram cabo de 
toda a juventude, 
negando-lhe a com-
petitividade, a justiça 
e a capacidade de 
poderem ser escolhi-
dos os melhores.

Tiraram à Di-
recção Médica dos 
Serviços a sua auto-

ridade, perverteram o seu acesso.
Atingiu-se o máximo da incom-

petência permitindo que um Direc-
tor de Serviço pudesse não ter o 
máximo grau da Carreira.

Ultimamente já se foi mais longe 
num Serviço Académico, o Direc-
tor poderá não ter o máximo grau 
Académico se for considerado ne-
cessário, a Academia que tem esse 
poder que lho atribua, antes de as-
sumir as funções.

Já há anos critiquei a faculdade 
Nova de Medicina, ao permitir que o 
Dr. Manuel Eugénio Machado Mace-

do concorresse ao grau Académico, 
com uma tese quase pré-histórica, 
perdoem-me a frase, quando o que 
devia era atribuir-lhe o título de 
Professor Catedrático ou se quises-
sem Honoris Causa.

Veio a agravar a guerra do Ultra-
mar, foi mais um factor negativo. 
Gerações sucessivas de Médicos 
partiram em período de formação, 
regressando de certo modo autodi-
dactas, sem métodos de trabalho, 
contribuindo para o menor grau de 
competência, com más consequên-
cias em várias gerações.

Hoje o que estamos é numa 
situação complicada e indefinida. 
Com a introdução da privatização, 
e autorização da contratação livre 
pela Direcção poderá resultar, se 
obedecer a princípios sérios e 
bem definidos não permitindo 
situações confusas ou de protec-
cionismos.

Seriedade, educação, trabalho e 
mérito devem ser os princípios que 
devem reger as Carreiras Médicas. 
A última palavra deverá ser da Or-
dem. Tem havido muitos escritos, 
mas sem orientação comum e con-
strutiva.

A melhoria do já deteriorado 
Sistema Nacional de Saúde passa 
seguramente pela melhor qualidade 
do acto médico, que só poderá ser 
consequência de melhor ensino pré 
e pós graduado.
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1. As avaliações anuais
No final de cada ano de estágio 

o interno é avaliado. É produzido um 
relatório de actividades que costuma 
andar entre 80 e 150 páginas. Esse 
relatório é discutido por uma comis-
são que inclui o seu orientador de 
formação e dois elementos externos, 
também eles orientadores. Esta co-
missão elabora e efectua um conjun-
to de perguntas teóricas referentes 
às áreas que foram objecto de está-
gio durante o ano em avaliação. Estas 
provas ocupam, habitualmente, três 
a quatro horas, trabalho burocrático 
incluído. É atribuída uma classificação. 
Esta classificação, bem como a tota-
lidade deste processo avaliativo, tem 
legalmente peso zero na avaliação 
final do internato. “Serve de treino 
para o exame final” é o argumento 
habitualmente usado para a justifica-
ção destas provas. Serão quatro pro-
vas intercalares por interno (a última, 
no fim do último ano de internato, 
realiza-se dois a quatro meses antes 
do exame final). Façam-se as contas 
em número de internos, orientado-
res, papel, e de horas dispendidas 
no processo. Ao fim de quatro anos, 
repito.

2. O processo de construção de 
júris de exame final

O Colégio de Especialidade de 
MGF, de acordo com as Coordena-
ções do Internato, constrói os Júris 
de exame. Estes júris têm quatro ele-
mentos fixos e um móvel – o orien-
tador de cada interno a avaliar. São 
ainda nomeados dois membros su-
plentes para o júri fixo. Não são co-
nhecidos critérios de nomeação dos 
elementos dos júris; sabe-se apenas 
que, uma vez nomeado, a probabilida-
de de um médico voltar a ser nomea-
do para outro júri é muito elevada. 
Fui nomeado como elemento fixo 
três vezes: em 2007, 2009 e 2011, não 
contando com as nomeações móveis 
resultantes da minha actividade como 
orientador. Uma colega que comigo 
partilhou o júri de Fevereiro de 2011 
foi nomeada para quatro júris em 
três anos. Estas nomeações ocorrem 
sem qualquer contacto prévio com o 
médico. Nunca recebi um telefonema, 
uma carta, uma mensagem de correio 
electrónico, uma SMS. Os elementos 
dos júris “aparecem” nomeados, nor-
malmente em “mapas” produzidos 
pela ACSS, aparentemente homo-
logados pelo Ministério da Saúde. 

Avaliações do 
Internato Médico de 
Medicina Geral e 
Familiar: necessidade 
de mudança
A especialidade de MGF apresenta um programa 
formativo estruturado, que culmina num proces-
so avaliativo bem definido, à semelhança do que 
ocorre com as restantes especialidades médicas. 
A avaliação que leva à atribuição do título de 
especialista sofre, contudo, de uma série de pro-
blemas que exigem revisão crítica.

Armando Brito de Sá
Médico de família

Professor da Faculdade de Medicina 
de Lisboa
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O elemento nomeado toma 
muitas vezes conhecimento da 
sua nomeação através de um 
fax contendo o referido mapa, 
que “aparece” no seu centro 
de saúde. Este conhecimento 
faz-se habitualmente cerca de 
um mês antes das datas previs-
tas para as provas. O elemento 
nomeado não pode furtar-se a 
participar, excepto em caso de 
doença.

3. O processo de prepara-
ção de provas

É marcada uma reunião 
em que estão presentes os 
quatro elementos do júri fixo, 
os dois elementos suplentes 
e os orientadores dos inter-
nos a avaliar. No júri em que 
estive presente este ano havia 
seis candidatos. Doze mé-
dicos na reunião, portanto. 
Durante uma tarde lêem-se 
os aspectos regulamentares, 
sorteia-se a ordem de avalia-
ção dos candidatos, ordena-se 
as intervenções dos elemen-
tos do júri e marcam-se os 
dias das provas. Depois cada 
membro do júri leva os currí-
culos para casa para ler. Este 
ano o número de páginas total 
ultrapassava as 1800. Em 2009 
o peso total de currículos foi 
de XX. Há quem use trolleys 
ou carrinhos de supermerca-
do para o transporte. Alguns 
membros do júri preferem le-
var CDs com os ficheiros em 
PDF. É menos agressivo para o 
aparelho músculo-esquelético, 
apesar de poderem surgir do-
res nas costas desencadeadas 
pelas horas passadas ao com-
putador. Para a leitura e clas-
sificação dos currículos estão 
formalmente atribuídos dois 
dias por currículo. Este tem-
po não é habitualmente usado, 
preferindo os membros dos 
júris entrar por noites e fins 
de semana e reservar menos 
dias de trabalho para leitura.

4. Os currículos

Os documentos curriculares 
apresentados pelos candidatos evo-
luíram desde a década de 80 do sé-
culo passado. Começaram por ser 
documentos relativamente simples. 
A partir de certa altura os candida-
tos perceberam que quem introdu-
zia maior detalhe e maior quanti-
dade de elementos descritivos era 
mais valorizado. Como resultado 
os currículos passaram a ter cen-
tenas de páginas. Ao longo dos anos 
têm surgido “normas” e “recomen-
dações” para a elaboração de cur-
rículos. Em 2006 é publicada a mais 
recente Portaria que regulamenta 
o internato médico e que enumera 
os aspectos que devem ser clas-
sificados num currículo. Estes as-
pectos encontram-se divididos em 
sete áreas. Mais tarde, o Colégio 
de MGF publica um documento de 
dez páginas onde particulariza com 
detalhe molecular os elementos 
a classificar, com base na referida 
Portaria, e qual a pontuação a atri-
buir, incluindo métodos de cálculo 
das classificações. Não se tratando 
de um documento de utilização 
obrigatória, logo na sua Introdução 
diz-se que “a não utilização dos cri-
térios aqui definidos implica a co-
responsabilização colectiva do júri 
pela elaboração do instrumento de 
avaliação, sua aplicação e resultados 
daí decorrentes”. Naturalmente os 
internos, na posse destes documen-
tos, procuram maximizar os seus 
resultados. Os currículos, assim, ao 
invés de traduzirem um percurso 
pessoal, constituem uma sucessão 
de volumes semelhantes saídos de 
uma linha de montagem. Quem se 
afaste do pensamento vigente e 
“superiormente” determinado é 
penalizado.

5. As provas
Cada interno é submetido a 

três provas. A prova curricular dura 
cerca de três horas (burocracia 
incluída). Não havendo um esque-
ma fixo para esta prova, é habitual 
o presidente do júri efectuar uma 
apresentação do candidato com 
base na informação que consta do 

currículo. Depois o júri discute por-
menores relevantes do trajecto do 
candidato e com implicações para a 
sua vida futura, incluindo por vezes 
aspectos fulcrais como a impressão 
do currículo a dois espaços ou es-
paço e meio.

A prova prática dura um dia in-
teiro. Sorteia-se um paciente entre 
três. Aos três pacientes é pedido 
que se apresentem no centro de 
saúde às oito da manhã. Um fica, 
os outros vão-se embora. O pa-
ciente é interrogado e observado 
e redigida a história (um processo 
que começa pelas oito horas e ter-
mina à hora de almoço – omito os 
pormenores, vários e todos regula-
mentados). Esta história é lida pelo 
interno e discutida de tarde (duas a 
três horas, incluindo burocracia). O 
júri costuma discutir duas histórias 
numa tarde. 

A prova teórica dura até três 
horas (burocracia incluída). Fazem-
se à roda de quinze perguntas. Após 
cada pergunta o candidato pode 
organizar as ideias em papel. Alguns 
candidatos podem demorar dez 
minutos nessa tarefa. 

Cada prova é objecto de uma 
acta. Por cada prova entenda-se 
cada prova curricular, cada prova 
prática e cada prova teórica. De 
cada um dos internos. Com assina-
turas ou rubricas em todas as folhas, 
de todas as actas, de cada classifica-
ção dada individualmente por cada 
membro do júri, de todas as folhas 
com o texto de todas as perguntas 
efectuadas nas provas curricular e 
teórica. A partir de 2010 as actas 
são produzidas informaticamente 
no sítio da ACSS na internet, fican-
do as actas lá gravadas. Isto não 
evita, contudo, a obrigatoriedade 
de produção das cópias em papel 
(com as regulamentares assinaturas, 
rubricas e afins). Todo este material 
será entregue pelo presidente do 
júri e arquivado na Coordenação 
do Internato.

6. Estimativa de recursos
O júri em que participei para 

as provas de Fevereiro de 2011 in-

o p i n i Ã o
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reduzido. Quando se comparam as 
avaliações anuais com o exame final 
é evidente a duplicação de esfor-
ços, agravada pelo conhecimento 
de que todo o exercício avaliativo 
intercalar é inconsequente. Em de-
fesa deste modelo é argumentado 
que a avaliação intercalar serve de 
treino para o exame final, e que 
deste modo é possível identificar 
precocemente problemas formati-
vos e corrigi-los o mais cedo pos-
sível. Deverá então ser perguntado 
qual o papel do orientador, nome-
adamente na preparação do inter-
no, na identificação e sinalização 
de dificuldades formativas e, final-
mente, na validação do processo 
formativo. O currículo está de tal 
forma regulamentado que qualquer 
tentativa de personalização é puni-
da, consistindo a prova curricular 

cluía quatro médicos de família (júri 
fixo) que estiveram ausentes do 
seu serviço normal três semanas 
úteis. Dois suplentes faltaram uma 
tarde. Seis orientadores estiveram 
ausentes dois dias cada um. Conta-
bilizadas reuniões e provas foram 
setenta e cinco dias de trabalho 
médico que não se realizaram para 
se efectuar a avaliação final de seis 
internos.

Neste momento há perto de 
quinhentos internos em formação 
só na zona sul de Portugal. A man-
ter-se o presente modelo avaliativo, 
e tomando como base de cálculo 
os tempos descritos anteriormen-
te, a avaliação desses quinhentos 
médicos resultará em 8.250 dias 
completos de trabalho desviados 
das actividades clínicas nos próxi-
mos quatro anos. Cerca de 1500 
cidadãos deslocar-se-ão a uma uni-
dade de saúde para serem sortea-
dos para provas. E isto apenas na 
zona sul. Não são contabilizados os 
recursos humanos e materiais as-
sociados à organização, produção, 
processamento e armazenamento 
de toda a informação e respectivos 
documentos.

7. Análise crítica
Os actuais exames de saída de 

especialidade evoluem a partir do 
propósito de se conseguir um pro-
cesso avaliativo válido, justo e credí-
vel. Creio que estes objectivos são 
conseguidos, mas tal ocorre à custa 
de um notório exagero processual, 
que traz consequências para todos 
os envolvidos e para o sistema de 
saúde.

a) Consequências para os inter-
nos

Um período relevante do tem-
po de formação é consumido a 
produzir relatórios que, uma vez 
avaliados, deixam de ter qualquer 
utilidade. O seu conteúdo é parcial-
mente constituído por dados fac-
tuais (caracterização do enquadra-
mento da prática, por exemplo) que 
são invariavelmente produzidos por 
transcrição de outros documentos, 
com valor formativo e avaliativo 
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mais numa liturgia que num 
processo avaliativo. A intensi-
dade, morosidade e comple-
xidade destas provas torna-as, 
do ponto de vista do interno, 
num rito de passagem raiando 
o psicodrama, cuja utilidade é 
discutível.

b) Consequências para os 
elementos dos júris

A nomeação para júris de 
exame final, como atrás de-
monstrado, tem um impacto 
marcado na vida profissional 
e pessoal dos seus membros. 
Pelo menos na zona sul, onde 
exerço, o Colégio de Medi-
cina Geral e Familiar, com o 
acordo das Coordenações 
do Internato, aparentemente 
identifica um conjunto de mé-
dicos, membros do Colégio de 
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MGF, entre todos os inscritos 
na Secção Regional do Sul, que 
têm as competências por ele 
consideradas adequadas para 
a tarefa e que a eles recorre 
de forma sistemática, com to-
tal indiferença pela perturba-
ção que causa nas suas vidas. 
Este processo de nomeação 
é uma imposição unilateral, 
que desrespeita a vida profis-
sional e pessoal de Colegas, 
nomeados sem o seu conhe-
cimento, de forma insidiosa, 
que se vêem repentinamente 
confrontados com a políti-
ca do facto consumado e da 
ameaça velada de retaliações 
profissionais e legais caso não 
cumpram. É esta a recompen-
sa por lhes serem reconheci-
das competências que outros 
ou não têm ou nunca tiveram 
a oportunidade de revelar. 
Trata-se de um abuso do po-
der conferido pelas funções e 
competências do Colégio, ao 
arrepio dos mais elementares 
deveres deontológicos para 
com Colegas.

c) Consequências para o 
sistema de saúde

Durante os períodos de 
exames um considerável nú-
mero de profissionais encon-
tra-se afastado das suas acti-
vidade clínica habitual, com 
redução do acesso aos servi-
ços pelos pacientes e sobre-
carga de trabalho para os mé-
dicos que permanecem no seu 
posto. O volume de actividade 
clínica perdida é marcado. Se 
tomarmos como exemplo os 
8.250 dias referidos atrás, e 
numa perspectiva conserva-
dora de 15 consultas por dia, 
na zona sul não deverão ser 
realizadas cerca de 123.000 
consultas nos próximos qua-

tro anos como resultado directo 
das provas de exame. A logística 
envolvida na montagem de algumas 
de dezenas de júris duas vezes por 
ano é, naturalmente, pesada.

Conclusões e sugestões
O modelo vigente de avaliação 

do internato médico de medicina 
geral e familiar é desnecessaria-
mente pesado e complexo. Pertur-
ba significativamente a vida pro-
fissional e pessoal de centenas de 
médicos e impõe uma pesada carga 
indirecta sobre os serviços. A não 
valorização das avaliações anuais 
põe em causa o papel do orienta-
dor de formação e levanta interro-
gações quanto à sua utilidade efec-
tiva. A complexidade e morosidade 
das provas, ainda que ancoradas em 
princípios pedagógicos aceitáveis, 
traduzem um claríssimo excesso 
de zelo, a que se adiciona o lastro 
de uma tradição administrativa bu-
rocrática que assume que todos 
são desonestos até prova em con-
trário. Quanto cotejamos o modelo 
português de avaliação de futuros 
especialistas com o de alguns países 
de referência em nenhum caso en-
contramos algo que remotamente 
se lhe assemelhe em complexidade 
e carga de trabalho.

Após vários anos de estabili-
zação do modelo acima descrito 
faz sentido a sua revisão e simpli-
ficação. Da experiência acumulada 
identificam-se instrumentos cujo 
saldo é positivo, nomeadamente 
a utilização de critérios específi-
cos e quantificáveis para diversas 
áreas. As avaliações anuais têm-se 
revelado adequadas à identificação 
de problemas formativos. Os rela-
tórios são excessivos, enfermando 
dos mesmos problemas dos currí-
culos, mas será seguramente pos-
sível encontrar um modelo mais 
simples que cumpra os mesmos 

objectivos. As comissões de avalia-
ção intercalar, ao serem compostas 
por elementos externos ao pro-
cesso de orientação, garantem o 
distanciamento necessário a uma 
avaliação isenta. A avaliação final 
de conhecimentos propriamente 
dita pode ser realizada através de 
métodos mais simples, nomeada-
mente exames escritos de escolha 
múltipla – essa possibilidade, aliás, 
já está contemplada no Regulamen-
to do Internato Médico (Portaria 
183/2006 de 22 de Fevereiro).

Havendo o reconhecimento de 
que o orientador de formação tem 
competência para certificar que o 
interno cumpriu as tarefas curri-
culares, é possível caminhar para 
o desaparecimento do exame final 
como o conhecemos: este passaria 
a ser constituído por uma prova de 
avaliação de conhecimentos, de âm-
bito nacional, escrita, muito prova-
velmente de escolha múltipla, com 
a simples classificação de apto/não 
apto. Poderiam propor-se a este 
exame os internos portadores do 
certificado de cumprimento das 
tarefas curriculares, emitido pelo 
seu orientador e validado pelas 
Coordenações do Internato. Por 
economia de espaço não se discute 
aqui a metodologia de construção e 
validação das perguntas a usar nos 
exames.

É possível avaliar e certificar 
as competências médicas de um 
modo mais simples e eficiente que 
o actual, sem perda de qualidade 
dessa avaliação. É dever dos orga-
nismos competentes, na Ordem 
dos Médicos e no Ministério da 
Saúde, pôr termo à presente situ-
ação e encontrar soluções equili-
bradas para a avaliação dos nossos 
Colegas que terminam o Internato 
Médico.

E como estão as avaliações nas 
restantes especialidades?



39 Abril | 2011 |

Maria João Teles
Interna de MGF 

USF Camélias – ACES Gaia

Ana Isabel Silva
Interna de MGF 

USF Nova Salus – ACES Gaia

As exigências da sociedade mo-
derna fazem com que a actividade 
profissional possa ocupar grande 
parte do tempo de cada indivíduo 
e da sua convivência social. Tanto 
pode ser gratificante, como pode 
também ser uma importante fon-
te de stress e insatisfação (1,3). O 
trabalho pode dar origem ao pra-
zer, à realização pessoal e à eman-
cipação, mas também pode origi-
nar o que há de pior na vida de 
uma pessoa, inclusive o suicídio.

A Síndrome de Burnout não é 
mais que o resultado final da ex-
posição crónica a níveis elevados 
de stress no trabalho. Pode afectar 
todo o tipo de trabalhadores, mas 
as profissões com maior exigência 
na relação interpessoal, maior res-
ponsabilidade e tomada de deci-
sões críticas, são as mais susceptí-
veis, tendo sido reconhecido como 
um risco ocupacional para profis-
sões orientadas para as pessoas, 
como cuidados de saúde, educação 
e serviços humanos (2,3).

Existe acordo de que esta Sín-

drome apresenta uma organização 
tripartida. Um componente de 
exaustão emocional, caracteriza-
do pela falta de energia emocional 
e por sentimentos de frustração 
e de tensão. Um componente de 
despersonalização, caracterizado 
por respostas distanciadas por 
parte dos profissionais em rela-
ção aos seus utentes, tratando-os 
como objectos e não como sujei-
tos. E, por último, um componente 
de baixa realização profissional, 
que se traduz numa tendência à 
auto-avaliação negativa, com senti-
mentos de diminuição de compe-
tência e do sucesso profissionais.

Também é aceite que o bur-
nout pode ocorrer, tanto a nível 
individual como colectivo, que é 
uma experiência psicológica que 
envolve sentimentos, atitudes, mo-
tivos e expectativas, e que é tam-
bém uma experiência negativa que 
pode levar a problemas, distress, 
desconforto, disfunção ou conse-
quências negativas (4).

Quantos de nós já não expe-

Síndrome de Burnout  
uma reflexão

Em tempos de crise, vale a pena fazer uma reflexão 
sobre a Síndrome de Burnout… Numa época em 
que arranjar emprego é cada vez mais difícil, assim 
como mantê-lo, os profissionais de diversas áre-
as vêem-se obrigados a vivenciar um stress diário, 
quer por exigência do patronato, quer da própria 
sociedade em que estamos inseridos, responsáveis 
pelas vítimas de uma competição predatória.

o p i n i Ã o    
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rienciámos em algum momento 
pelo menos uma das três caracte-
rísticas que constituem a Síndro-
me? Quantos de nós não temos 
colegas ou utentes com alguma 
manifestação do burnout? 

A maioria dos sistemas de saú-
de negligencia, erradamente, as 
patologias do foro mental relativa-
mente às doenças físicas. A saúde 
mental, à semelhança da saúde físi-
ca, deve ser alvo de promoção, da 
mesma forma que se deve intervir 
na prevenção da doença mental. 

Na nossa opinião justifica-se 
cada vez mais estar atento tanto 
aos nossos sentimentos, pensamen-
tos e atitudes, bem como às dos 
nossos colegas e utentes, tendo em 
conta que a Síndrome de Burnout 
existe e, actualmente, apresenta 
uma tendência crescente.

Neste sentido, outro aspecto a 
considerar são as formas de apre-
sentação. As manifestações clínicas 
do burnout são inicialmente subtis, 
mas tendem a piorar e a tornar-
se mais evidentes com o passar 
do tempo. Os sinais e sintomas 
podem ser físicos, emocionais e 
mentais (2,4). A exaustão física é 
evidenciada por baixa energia, fa-
diga crónica, fraqueza, cansaço, au-
mento da susceptibilidade para do-
enças, dores de cabeça frequentes, 
náuseas, tensão muscular, dor de 
costas, queixas somáticas diversas 
e perturbações do sono. A exaus-
tão emocional torna-se notória 
quando uma pessoa sente que tem 
muito pouco para dar aos outros, 
podendo envolver sentimentos de 
depressão, desajuda ou desespe-
rança, aumento da tensão e con-
flitualidade, aumento dos estados 
afectivos negativos (como angús-
tia, impaciência e irritabilidade) e 
diminuição dos estados afectivos 
positivos (como amizade, consi-
deração e cortesia). A exaustão 
mental pode envolver insatisfação 
e atitudes negativas relativamente 
a si próprio, ao trabalho e à vida 
em geral.

E as consequências? Como se 
pode imaginar, tanto podem ser 

mínimas como devastadoras, afec-
tando múltiplas categorias, nomea-
damente a emocional, a atitudinal, 
a comportamental, a somática e a 
interpessoal (1). A categoria emo-
cional inclui o uso de mecanismos 
de distanciamento emocional, 
sentimentos de solidão, alienação, 
ansiedade, impotência ou omni-
potência. A categoria atitudinal 
descreve o desenvolvimento de 
atitudes negativas, cinismo, apatia 
e hostilidade. Os comportamen-
tos observados incluem agressivi-
dade, isolamento, mudanças brus-
cas de humor e irritabilidade. Os 
indicadores somáticos incluem 
alterações cardiovasculares, res-
piratórias, imunológicas, sexuais, 
digestivas, musculares, do sistema 
nervoso e psíquicas. A nível inter-
pessoal salientam-se as alterações 
da relação com os colegas, supe-
riores e utentes e a deterioração 
da vida familiar e social.

Pode ainda ter implicações so-
ciais, uma vez que os custos são 
consideráveis devido a elevadas 
taxas de insatisfação, absentismo, 
perda de produtividade, consumo 
de cuidados de saúde, rotatividade 
e reforma antecipada.

Será que ainda existem dúvi-
das se se justifica ou não avaliar 
a presença de burnout? É aceite 
um questionário de avaliação, o 
Maslach Burnout Inventory, que 
é constituído por três subescalas 
(exaustão emocional, desperso-
nalização e realização pessoal no 
trabalho) que avaliam prováveis 
manifestações do burnout. Porque 
não usá-lo? É tão simples como o 
indivíduo responder a uma série 
de enunciados sobre os sentimen-
tos e pensamentos relativamente à 
sua interacção com o trabalho.

Para não fugir à regra das pato-
logias humanas, quanto mais pre-
coce for o diagnóstico, maior é a 
probabilidade de sucesso do trata-
mento, que pode ser realizado tan-
to a nível individual, apelando aos 
recursos pessoais, como institucio-
nal, aumentando a disponibilidade 
de suporte social, organizacional e 

“Apercebi-me, 
ao longo do meu 

exercício diário, que 
por vezes as 
pessoas são 

vítimas de incêndio 
tal como os 

edifícios; sujeitas 
ao efeito da tensão 

produzida pelo 
nosso mundo 

complexo, os seus 
recursos 
internos 

consomem-se, 
como sob acção das 

chamas, não 
deixando senão um 
imenso vazio, ainda 

que o invólucro 
exterior pareça 
mais ou menos 

intacto” 
Freudenberg, 1980



o p i n i Ã o    

pessoal. Em geral, estas situações 
são tratadas no contexto do Médi-
co de Família, havendo necessidade 
de referenciar aos cuidados secun-
dários apenas em casos especiais, 
como casos limite e persistência 
ou agravamento da sintomatologia. 
Portanto, uma formação adequada 
dos profissionais dos Cuidados de 
Saúde Primários na área da saúde 
mental seria um grande contribu-
to para uma identificação e inter-
venção precoces em situações de 
burnout.

Neste sentido, na nossa opinião, 
e tendo em conta as proporções 
que a Síndrome está a atingir, com 
todas as suas consequências, vale a 
pena apostar em medidas preven-
tivas e no diagnóstico precoce.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) existem sete 
acções com capacidade preventiva 
do burnout: “evitar fazer exigências 
demasiado elevadas aos prestado-
res de cuidados; assegurar que to-
dos os trabalhadores têm alguma 
tarefa compensadora; treinar os 
prestadores de cuidados em ges-
tão de tempo e técnicas de rela-
xamento; alterar os empregos que 
estão a dar provas de ser muito 
stressantes; encorajar a formação 
de grupos de suporte; considerar 
a possibilidade de empregos em 
part-time e encorajar os traba-
lhadores a participar nas decisões 
que os afectam”.

A título de conclusão desta 
nossa reflexão, podemos afirmar 
que, tendo em conta o conheci-
mento actual sobre esta doença, a 
Síndrome de Burnout parece dela-
pidar o património físico e psíqui-
co e, em especial, o prazer de viver 
de qualquer trabalhador dedicado, 
honesto e responsável. A promo-
ção do bem-estar emocional, psi-
cológico e físico, ao longo de todo 
o exercício da actividade profissio-
nal, é a prevenção mais eficaz do 
burnout. Com esta nossa opinião 
e postura face a este problema, 
queremos alertar para a impor-
tância da realização de um diag-
nóstico correcto e precoce, bem 
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como uma intervenção pertinente 
e adopção de estratégias a nível da 
prevenção primária eficazes, para 
que o burnout não se torne uma 
realidade cada vez mais constante, 
mas sim um mito.
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E isso tem sido obcecação do homem ao longo dos séculos: Quando não ca-
paz de governar a natureza, pelo menos modificá-la, adaptando-a o mais pos-
sível a si próprio e dela tirando o maior proveito. Todavia, e tal como Fídeas 
que não criava o mármore mas apenas conseguia alisá-lo, modificar-lhe a 
forma e o volume e daí construir uma estátua, não uma alteração substancial 
da natureza mas tão somente um artefacto técnico, por mais bela que fosse 
a estátua, tal como Fídeas, também o homem, por mais transformações que 
tenha introduzido na natureza, não poderá dizer que é capaz de a governar. 
Quando em algum tempo parece ter realizado alterações substanciais, eis 
que a natureza irrompe em toda a sua força, lembrando aos mortais que o 
poder do Olimpo se não reduz ao domínio do fogo.
Nesta figuração, também a evolução do homem na arte ou técnica de des-
cobrir novos medicamentos, na arte ou técnica de saber utilizá-los, na beleza 
da estátua que foi construindo quando conseguiu diminuir a mortalidade 
infantil, modificar a qualidade de vida do adulto ou do idoso, ou prolongar a 
esperança média de vida!...
Mas é então que nos vem à lembrança a segunda parte do mito de Pro-
meteu:
Enfurecido com o roubo do fogo e tentando impedir os intentos de Pro-
meteu, Zeus, o pai dos deuses do Olimpo, envia à terra Pandora, que Hefes-
to modela em barro, Ateneia veste sumptuosamente, as Graças enchem de 
jóias, Horas cobre de flores e a quem Afrodite comunica a sua beleza. Só que, 
na passagem, Hermes transmite-lhe a sua maldade e falta de inteligência. Daí 
o mito que Pandora seja uma fonte de todos os bens, ao mesmo tempo que 
possa representar exemplo de todos os males, uma vez aberta a sua caixa.
Assim a farmacologia e a terapêutica, aberta a caixa de Pandora, onde se 
foram acumulando os medicamentos que os mortais foram desenvolvendo. 
Não a imortalidade, esperança utópica que chegou a ser procurada no elixir 
da eterna juventude, mas o aumento da esperança de vida e de uma melhor 
qualidade de vida. Todavia, sempre uma farmacologia e uma terapêutica 
passíveis da maldição de Hermes, isto é, com os seus riscos.
Assim o entendimento da farmacologia e da terapêutica como a arte/ciência 
de “curar”, no sentido agora latino de “curatio”, “cuidado” ou “serviço pres-
tado”, em oposição a “descuido” ou “incúria”.

A prescrição médica 
no relacionamento 
médico-doente ao 
longo dos tempos

Conta a lenda que Prometeu conseguiu roubar o 
fogo do Olimpo para o entregar aos mortais. Do-
minado o fogo, os mortais ficariam proprietários 
de uma prerrogativa divina, a de poder governar a 
natureza.

Frederico Teixeira
Professor Catedrático Jubilado 

da Faculdade de Medicina 
de Coimbra

Académico Titular da Academia 
Nacional de Medicina de Portugal
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Texto 
correspondente a 
uma conferência 
proferida na reunião 
da Academia 
Nacional de 
Medicina de 
Portugal no passado 
dia 18 de Março, 
em Lisboa
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Senhores Académicos:

É evidente que para falar na “pres-
crição médica ao longo dos tempos” 
se terá de recordar todo o caminho 
da história da medicina e, nela, da 
história dos fármacos, certos de 
que, desde os tempos mais primiti-
vos, estes existiram, fosse qual fosse 
a sua natureza e a reacção instintiva, 
instintivo-mágica ou mágico-teúr-
gica que presidisse à sua utilização. 
Uma utilização de iniciativa própria 
ou sugerida pelas tradições culturais 
mágico-religiosas do grupo social 
em que vivia.
Se a doença era entendida como um 
castigo de Deus ou dos deuses, a ac-

ção de espíritos hostis ou a penetra-
ção de algo de estranho no corpo, 
lógico será deduzir que a reacção 
contra tal doença implicasse sempre, 
e desde logo, práticas mágicas. Que 
tais práticas fossem acompanhadas 
por sacrifícios animais, ritos mágicos 
e ofertas votivas. Que a utilização de 
elementos da natureza (água, fogo, 
terra, por exemplo), produtos ve-
getais, etc. tenha também sido ime-
diato. Que a utilização de tais ele-
mentos viesse a ganhar progressiva 
importância comparativamente às 
evocações mágicas ou que as duas 
surgissem em paralelo… é também 
lógico compreender-se.
Mais difícil será o conhecimento 

E o médico não é o indivíduo que diagnostica e prognostica. Já o terá sido no 
passado, mas hoje e bem vistas as coisas sempre, é aquele humano, mortal, 
que, poderá curar, mas o que faz sempre é cuidar… cuidar com cuidado 
(sem “descuido”), não vão soltar-se da caixa de Pandora as maldades de 
Hermes… as reacções adversas!...
É neste pressuposto que irei falar na “prescrição médica no relacionamento 
médico-doente ao longo dos tempos”, um pouco trazendo para aqui as pa-
lavras de Agostinho da Silva quando diz:
“Platão tinha recebido de Sócrates a lição suprema de que a filosofia não é 
para ensinar mas sim para provocar, para fazer aos outros perguntas que os 
embaracem e os leve, depois, pelo pensamento, a desembaraçarem-se tanto 
quanto possível”.
Todavia, tal como Karl Popper nos seus diálogos com Konrad Lorenz, direi 
sempre que “infelizmente não sabemos muito, mas esforçar-me-ei o mais 
possível …”
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A Deusa Circe oferecendo 
uma poção mágica. Pintura 
ática proveniente da ilha de 
Eubea, Grécia.
(Museu Nacional de Ate-
nas, Grécia)

Oferta ritual
(Fresco de uma casa de 

Pompeia)
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acerca do modo de selecção de tais 
elementos: De modo instintivo e, 
depois, instintivo-intuitivo, tal como 
foram sendo escolhidos os alimen-
tos, obedecendo à “teoria da avidez” 
ou “teoria das necessidades” para o 
organismo, bem evidente nas diver-
sas espécies animais? Conjugando 
efeitos mágicos, associando os “po-
deres” à forma, ao odor, ao gosto? 
Ao efeito inebriante, alucinogénico, 
purgativo, etc. que entretanto se foi 
verificando em alguns dos alimentos 
e daí induzindo o seu interesse te-
rapêutico?
Será interessante lembrar que a 
palavra “pharmakon”, tão usada na 
epopeia homérica com o significa-
do de “agente mágico” – “agente 
mágico” capaz de anular o estado 
preternatural e restituir a ordem 
divina da natureza -, já na própria 
Ilíada começa a tomar o significado 
de “remédio médico”, ainda conser-
vando algum sentido mágico, mas 
começando a deixar de o ser. Isto é, 
um conceito misto de “agente mági-
co” e de “remédio terapêutico” tão 
ao gosto da cultura lírica da Grécia 
Antiga, embora depois, na prática da 
medicina hipocrática, venha já a apa-
recer como “remédio médico” com 
total ausência de transcendental.
Pelo exposto resumidamente, em ter-
mos de prescrição de tais meios tera-
pêuticos, fácil será compreender que 
ela tenha inicialmente surgido espon-
tânea e individual, naquilo que hoje 
chamaríamos de “auto-medicação. 

Depois, absorvidos os 
conhecimentos instin-
tivo-intuitivos pela cul-
tura dos respectivos 
grupos sociais, a pres-
crição terá sido assu-
mida também pelos 
sacerdotes do templo 
(os “asclepíades” dos 
templos de Asclépio, 
ou “terapeutas”, do 
grego, “therapeutis”, 
no significado de “os 
que curam”, no senti-
do de servir ou cuidar 
de um deus), quase 
sempre em simultâ-
neo com ritos ou ce-
rimónias mágicas e/
ou religiosas¸ primei-
ramente apenas como 
agentes complemen-
tares e de que só os 
sacerdotes conheciam 
os poderes, benéficos 
ou maléficos; depois, 
já como “remédios” 
que os sacerdotes seleccionavam, 
conheciam, preparavam e eles pró-
prios administravam, mas de que 
mantinham segredo.
Não existia ainda nenhum conceito 
de “médico” (nas civilizações meso-
potâmica e mediterrânica, origem 
das nossas civilizações ocidentais, 
este conceito só virá a estabelecer-
se com a medicina hipocrática). Mas 
há já aí algum conceito de “prescri-
tor”. De alguém que, por processos 

intuitivos ou intuitivo-mágicos, 
desenvolve e cultiva na escola 
do templo o “pharmakon”, que 
depois aplica ao doente, a “pa-
naceia” (do grego “panakeia” 
- deusa dos medicamentos, 
como Asclépio, também filha 
de Apolo – e, por via do latim, 
de “panacea”), no significado 
de “remédio composto e que 
servia para todos os males ou 
doenças”.
Os princípios éticos que nor-
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medicamento. “Arte médica” con-
sagrada no exame do doente, no 
perspectivar da natureza, gravidade 
e prognóstico da sua doença.
De notar, porém, que ao introduzir 
aquele conceito de “tékhne iatriké”, 
agora não mágica ou teúrgica mas 
intuitivo-racional, Hipócrates a ro-
deou desde logo por um princípio 
ético responsabilizante, que virá a 
manter-se válido ao longo dos sécu-
los e até aos nossos dias: o “primum 
non nocere” (em primeiro lugar, 
não prejudicar), quando no “Corpus 
Hippocratium” diz: “Estabelecerei o 
regime dos doentes da maneira que 
lhes seja mais proveitosa, segundo as 
minhas faculdades e o meu enten-
der, evitando todo o mal e toda a 
injustiça” e, a seguir, “Não levarei em 
qualquer casa em que entre outro 
objectivo que não seja o bem dos 
enfermos…”.
Este assumir ético da responsabili-
zação médica virá a ser consagra-
do entre os actualmente definidos 
“quatro princípios da Bioética” com 
os nomes de “princípio de não ma-
leficência” e “princípio de benefi-
cência”. Dois princípios éticos que 
perdurarão, que serão absorvidos 
sob um âmbito filosófico mais lato 
ao longo do helenismo e, depois, por 
todas as variantes do humanismo 
cristão, desde Espinosa a S. Tomás 
de Aquino. Dois princípios éticos 
que virão mais tarde a incluir-se na 
designação genérica de “paterna-
lismo médico”, linguagem hoje por 
vezes utilizada com carácter diminu-
tivo em contraponto ao que, após o 
movimento iluminista, já no século 
XVIII o racionalismo de Kant, ao 
defender “a liberdade fundamental 
do indivíduo se poder orientar a 
si próprio”, com isso ter criado as 
bases do “princípio de autonomia”, 
por sua vez base do hoje tão defen-
dido “consentimento informado” ou 
“consentimento esclarecido”.
Como se disse, na cultura hipocráti-
ca (séculos V e IV a.C.) e, mais tarde 
na cultura galénica (131-201 a.C.), a 
receita médica manter-se-á durante 
séculos como o culminar do acto 
médico e, por isso, sempre prati-

teiam estas práticas, esta “pres-
crição”, se os havia, seriam 
unicamente os da soberania 
mágico-teúrgica dos sacerdo-
tes do templo e outros nunca 
foram explicitados antes de Hi-
pócrates. Os únicos critérios 
deontológicos de tais prescrito-
res, quando não sob a protec-
ção dos templos de Asclépio, 
como acontecia na Grécia (ve-
ja-se a magnitude e o poder dos 
Templos de Epidauro e de Cós), 
seriam apenas o temor das pe-
nas punitivas que algumas civili-
zações estabeleceram (vejam-se 
algumas punições judaicas; veja-se 
o Código de Hammurabi).
Na sequência da liberdade de 

pensamento da Escola de Pitá-
goras de Crotona (580-489 a.C.) e 
com a contribuição dos princípios 
filosóficos sobre a constituição do 
mundo e da vida, de Empédocles de 
Agrigento (500-430 a.C.), baseada 
na “harmonia dos humores”, nos 
quatro elementos – terra, ar, fogo e 
água – e seus respectivos atributos 
– quente e frio, húmido e seco -, que 
mais tarde viriam a ser designados 
como os “simples” (os “elementos 
simples”), a escola hipocrática, de-
senvolvida a partir dos séculos V e 
IV a.C., irá iniciar um outro período, 
em que a medicina se despe da rou-
pagem empírico-mágica ou teúrgica, 
pelo menos parcialmente porque o 
“juramento hipocrático” começa 
ainda por “Juro por Apolo, Asclépio, 
Hígia (Higieia) e Panaceia”. Será já o 
tempo da medicina intuitivo-racio-
nal. O medicamento é agora algo 
exterior ao corpo, algo que pode ter 
acção favorável ou desfavorável, algo 
que conduz à “kátharsis”, no sentido 
de purgação, de consequências puri-
ficadoras da matéria alterada, isto é, 
da doença.
E se, tal como os mesopotâmicos e 
os egípcios, também os médicos hi-
pocráticos preparavam pessoalmen-
te os seus fármacos e pessoalmente 
os administravam, Hipócrates ini-
ciou tal prática como uma verdadei-
ra “tékhne iatriké”. A “arte médica” 
de preparar, prescrever e aplicar o 
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cada pelo próprio médico, conhe-
cedor das “virtudes” ou “dinâmica” 
(no grego, “dýnamis”) das substân-
cias que se propunha utilizar como 
“remédios”: Inicialmente, utilizando 
substâncias “simples”, na filosofia das 
coisas contrárias (“contraria contra-
ris curantur”) ou “teoria dos opos-
tos” de Galeno. Depois, na pers-
pectiva de “potenciar tais virtudes”, 
associando tais substâncias, convicto 
de que cada “simples” mesmo em 
associação actuasse individualmente, 
per si, ou que, em consequência da 
associação proposta, desse origem a 
produtos com novas “dýnamis” ou 
virtualidades. 
Será o iniciar da prática da polime-
dicação ou, até, no começo do que 
será a polifarmácia numa mesma 
preparação. Todavia, ainda consagra-
ção da preparação e aplicação pelo 
Mestre (“magister”).
Daí à catalogação de tais associações 
em textos escritos e o seu ensino 
aos respectivos discípulos, futuros 
“médicos”, terá sido um passo.
Será interessante referir que a pri-
meira grande farmacopeia poderá 
ter sido o Cânone de Avicena, em 
que o último dos seus cinco livros 
(mantido como de estudo obriga-
tório nas Universidades, entretan-
to surgidas, até ao Renascimento 
com o nome de “matéria médica”) 
se dedica ao estudo, preparação e 
proposta dos “remédios”. E que 
será a partir daí que a produ-
ção e manipulação dos fárma-
cos tenha começado a passar 
da exclusiva produção 
médica para a produção 
por outrem, na mesma 
“oficina” e com a supervi-
são próxima do médico, ou 
em outra, por um menester, 
oficial eminentemente práti-
co, com estatuto social e cul-
tural inferior ao do médico. 
Será o nascer da “botica” e 
do “boticário”, do que agora, 
já a outro nível, se designa 
por “farmácia” e por “farma-
cêutico”.
Esta evolução está teste-
munhada no mundo árabe 

na primeira metade do século IX, 
donde terá passado para o mundo 
ocidental latino após a respectiva 
ocupação por aqueles povos, com 
referências a tal no século XI, com 
boticas públicas no sul de Itália, de 
França e da Península Hispânica. Des-
pontará, assim, nos anos 1.000 depois 
de Cristo, o verdadeiro significado de 
“prescrição”: Uma prescrição para 
uma “preparação magistral” quan-
do o médico (magister) descreve 
ao menester, ao oficial, ao boticário, 
todos os constituintes que preten-
de ver incluídos, suas quantidades, 
modo de preparação, embalagem, 
etc., ou uma prescrição para “pre-
paração oficinal” quando o médico 
identifica, por um número ou por 
um nome, uma preparação já catalo-
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“Estabelecerei o regime dos doentes da 
maneira que lhes seja mais proveitosa, 

segundo as minhas faculdades e o meu 
entender, evitando todo o mal e toda a 
injustiça. . . “    
(5º Mandamento)

“Não levarei em qualquer casa que 
entre outro objectivo que não seja o 
bem dos enfermos. . . .“  
(8º Mandamento)
Hipócrates
(Cós, 460 a.C. – Tessália, 377 a.C.)

(National Library of Medicine)
               Washington
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gada em algum livro (“farmacopeia”) 
ou até já manipulada e embalada na 
“oficina”.
Será talvez daí que resulta a palavra 
“receita” (do latim, “recipe” ou, talvez 
melhor, “recepta”, e aqui no sentido 
de “recebe” o por mim prescrito, 
com carácter imperativo) e em con-
sequência, embora haja outras inter-
pretações, a sinaléptica ainda hoje 
utilizada em todos os “papéis de re-

ceita”, quando esta se inicia com 
a sigla “Re.”, “Re/.” ou “R/”.
O iniciar da prática de escrita 

pelo médico de um documento 
depois entregue ao doente 
para que este se dirigisse 
à “botica” onde lhe era 
preparado, manipulado e 
colocado em embalagem 
apropriada o produto fi-
nal prescrito, não ilibava 
o médico da responsabili-
zação ética hipocrática. Tal 
responsabilização, talvez 
“paternalismo médico” 
porquanto garantia de 
confiança entre o médi-
co e o doente, mas com 
certeza também sinal de 
autoridade superior, exi-
gia que, após receber o 
produto das mãos do bo-
ticário, o doente voltasse 
ao médico para que este 

o conferisse, lho aplicasse ou então 
o instruísse pessoalmente sobre o 
modo de o fazer. 
Só mais tarde esta responsabiliza-
ção médica afrouxou e a dispensa 
do medicamento por parte do far-
macêutico directamente ao doen-
te para que este o utilizasse se foi 
estabelecendo ou tornando prá-
tica regulamentada, à medida que 
as duas profissões, de médico e de 
farmacêutico, foram sendo definidas 
e bem individualizadas nas suas res-
pectivas competências. 
Em Portugal, poderá dizer-se que 
tal ocorre desde finais do Séc. XIV 
(1392), com a criação de um exame 
de habilitações para o exercício da 
profissão de boticário, nem sempre 
respeitado. Todavia, só em 1461, D. 
Afonso VI promulga a primeira “Lei 
sobre o exercício das profissões em 
Portugal”, lei que define e delimita 
o exercício das profissões de saúde, 
como: medicina (médicos, ao tempo 
ainda designados por físicos), cirur-
gia (cirurgiões) e farmácia (ao tempo 
botica, boticários). Determinava essa 
Lei que daí em diante nenhum físi-
co e cirurgião fizesse a preparação 
dos medicamentos ou os vendesse 
aos doentes nos locais onde exis-
tisse boticário, e aos boticários não 
fossem permitidos actos da compe-
tência dos médicos e dos cirurgiões. 
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Aos médicos compete o exame dos 
doentes e a prescrição do remédio. 
Aos boticários fica reservada a con-
servação dos “simples” e a prepara-
ção das mezinhas.
Será interessante e esclarecedor 
desta responsabilização ética (e já 
de disciplina deontológica a cumprir 
por um e por outro) citar aqui um 
enxerto do “Regimento do Esprital 
de Todolos Santos de El-Rey Nosso 
Senhor de Lisboa”, publicado em 
1504:
Ressaltam destes regulamentos reais 
dois comportamentos muito impor-
tantes para o conceito de prescrição 
médica nessa época (plena época do 
Renascimento):
Por um lado, uma separação clara de 
tarefas entre o Físico e o Boticário, 
mas nunca esquecendo a respon-
sabilização ético-profissional do 
médico em tudo o que ao doente 
diz respeito.
Por extensão, e apesar daquela separa-
ção de tarefas, consagra-se ali o princí-
pio da “receita médica obrigatória” 
para todas as “mezinhas”.
É possível que estes diversos regu-
lamentos nem sempre fossem cor-
rectamente aplicados, uma vez que 
em 1561 foi necessária a publicação 
de um Alvará Régio que muito clara-
mente “proíbe aos físicos de prepa-
rarem e venderem as mezinhas e 
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aos boticários de terem concluios 
com eles”.
Se com tal legislação se pretendia 
disciplina e ética no relacionamento 
profissional, certo é que com ela 
se virá a introduzir no processo de 
prescrição médica uma dimensão 
ético-deontológica tão forte que se 
mantém válida actualmente.
Não vamos demorar-nos em re-
ferências ao extraordinário desen-
volvimento da farmacologia e da 
terapêutica em consequência dos 
descobrimentos e da importação dos 
conhecimentos dos novos mundos.
Sob o ponto de vista de “prescrição 
médica”, apenas se enriqueceu o 
arsenal terapêutico que não pro-
priamente a arte de prescrever. Por 
parte do boticário, as suas com-
petências mantêm-se e serão fáceis 
de extrapolar a partir da designação 
adoptada na Reforma Pombalina da 
Universidade de Coimbra (e estamos 
nos inícios do século XVIII), quando 
nela o Marquês de Pombal cria o 
“Dispensário Farmacêutico”, nome 
dado à botica do recém-instituído 
Hospital Escolar, “Dispensário” com 
funções de ensino, de botica para o 
hospital e botica pública.
Algo muito importante virá, porém, 
a intrometer-se nesta prática de pres-
crição e relacionamento médico-far-
macêutico na segunda metade do 
século XVIII e, depois, ao longo do 
século XIX. Serão as descobertas 
consequentes à revolução industrial 
e à revolução química, já não simples 
período iatroquímico medieval, mas 
período de introdução de medica-
mentos de natureza química cientifi-
camente avaliados ou resultantes de 
transformações químicas diversas, 
também cientificamente desenvolvi-
das. É a oferta pelos químicos de uma 
medicação que só eles conhecem e 
dominam e põem à disposição dos 
médicos para que estes a utilizem. 
É o aparecimento de “droguistas” a 
substituir os “boticários”, o apare-
cimento de grandes “drogarias” a 
caminhar para o estabelecimento da 
“Indústria Farmacêutica”.
É o fim da iniciativa dos médicos no 
estudo e definição dos princípios e 

na oficina 

“E com o dito Fizico 
será prezeente à ve-
zitação o Boticário 
do Esprital e  feita a  
vezitação (…) or-
denará as mezinhas 
de cada hum, (…) 
ao Boticário do dito 
Esprital, o qual tra-
erá consigo huma 
imenta comprida da 
folha de papel (…) 
na qual o dito Fizico 
assentará as recep-
tas q ordenar para 
cada hum doente 
em título aparta-
do, por que humas 
mezinhas serem 
tam desvairadas das 
outras, nos parece 
bem estarem asy 
apartadas em títulos 
por sy//”

Do “Regimento do Esprital 

de Todolos Santos de El-Rey 

Nosso Senhor de Lisboa”, 

publicado em 1504
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das mezinhas a prescrever, iniciativa 
médica substituída pouco a pouco 
pela importação de conhecimentos 
de outros profissionais que até 
sugerem as indicações terapêuticas 
e avisam dos riscos.
A prescrição médica deixa de es-
tar à distância do relacionamento 
médico-doente, nem sequer do 
relacionamento médico-doente-far-
macêutico-doente, mas passa a ter 
um percurso muito mais longo e 
complexo. A receita começa a ser 
pensada antes do médico ter conhe-
cimento da sua existência, e é-lhe 
apresentada quase apenas para que 
assuma a responsabilização de a 
prescrever: Responsabilização ética, 

perante o seu doente; responsabi-
lização ético-deontológica, perante 
os seus pares; responsabilização 
ético-profissional, perante as estru-
turas de saúde em que se insira. 
Forçosamente, será o tempo dos 
grandes conflitos éticos quando o 
médico, por um lado, tem dúvidas, 
agora dúvidas científicas e não sim-
plesmente dúvidas intuitivo-racio-
nais, sobre se o que vai prescrever 
seja o bem dos doentes, dentro do 
paternalismo médico que se lhe 
impõe e a que se habituara; e, por 
outro lado, conflito ético porque o 
doente começa a deixar de confiar 
cegamente e dizer “O Senhor Dou-
tor é que sabe”, para questionar 
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 “Defendemos e 
mandamos que 

nenhu Boticairo 
naão dee meezinhas 
(…) sem recepta de 
Fisiquo assinada por 
ele (…) e na mesma 
Recepta porá o tall 

Boticairo o preço 
da dita meezinha 

per sua letra e naão 
per breve as quaes 
Receptas porá em 
fio e goardará tee 
serem vistas per o 
dito nosso Fisiquo 

Moor  as quaes ele 
verá (…) pera se 
saber (…) se os 
ditos Boticairos 

levaão seus preços 
ordenados das ditas 

meezinhas e asy 
se for caso que se 
Aconteça alguum 

perigo aos doemtes 
se he por culpa do 
Fiziquo e qual foy 

o Fiziquo e o con-
trairo de qualquer 
destas sobreditas 
cousas fizer avera 
aquelas penas que 

atrás ficam decrara-
das”.

Do “Regimento do Físico-Mor, 

de 25 de Fevereiro de 1521

Laboratório de Alquimia de Francisco 
 (Pintura de Johannes Stradanus,1570)
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muitas vezes “o porquê de tal medi-
cação” ou “porque não tal medica-
ção”. O doente vai-se afirmando na 
sua “liberdade, igualdade e frater-
nidade” da pós-revolução francesa, 
ou na “liberdade de se orientar a si 
próprio”, “princípio de autonomia” 
que desponta com o racionalismo 
de Kant. 
Conflitos éticos a que se vão soman-
do os conflitos ético-deontológicos 
entre os médicos e os farmacêuti-
cos, uns querendo manter distâncias 
profissionais, mesmo quando outros 
evoluem da botica de manuseamento 
de mezinhas para a farmácia cientí-
fica que reivindica papel próprio 
na saúde pública e no controlo da 
qualidade dos medicamentos.
Conflitos éticos que se complicam 
quando entre o médico que pres-
creve e o farmacêutico que dispensa 
se intromete mais um parceiro so-
cial, a indústria farmacêutica:
 Para o médico que prescreve, vão 
sendo abandonadas as “prescrições 
magistrais” e as “prescrições ofi-
cinais”, à medida que lhe chegam 
para prescrição as “especialidades 
farmacêuticas” – “especialidades far-
macêuticas” de patente registada na 
O.M.S. através de uma “designação 
comum internacional” (“DCI”), por 
vezes também designada por “nome 
genérico do produto químico” (em 
regra abreviatura da respectiva com-
posição química) e propostas para 
comercialização sob nomes de fanta-
sia (sejam quando “marcas originais” 
contendo o produto investigado, ou 
“marcas-cópias” daquele produto). 
Para o farmacêutico que dispensa, 
vão-se tornando desnecessárias 
estruturas de manipulação de fár-
macos, enquanto se vai tornando in-
suportável a avalanche das centenas 
ou milhares de embalagens que tem 
de encomendar e gerir para cumpri-
mento da receita médica e dispensa 
ao doente. 
E, como se não bastassem para gerir 
os conflitos ético-profissionais cria-
dos (e só a estes exclusivamente 
me refiro) entre os vértices deste 
quadrado à volta do qual gira a “pres-
crição médica” – médico, doente, 

51  Abril | 2011 |

farmacêutico e in-
dústria farmacêu-
tica -, outro par-
ceiro social se 
veio intrometer, 
o Estado:
Sob os princípios 
de “o bem co-
mum” de Wilhelm 
Sayer e, depois, 
de “o bem so-
cial”, origi-nário 
das filosofias de 
Karl Marx e Jean 
Paul Sartre, aci-
ma do interesse 
dos indivíduos 
estará a defesa 
dos “direitos do 
homem e do ci-
dadão”. Doutrina 
que colhe, que se estende à me-
dicina e que levou os governos de 
diversos países a tender ou camin-
har para a socialização da medicina, 
seja qual for a variante ou roupa-
gem com que esta socialização se 
revestiu. Aí a inclusão do que mais 
tarde entre nós se viria a autono-
mizar (autonomia muito relativa) 
com o nome de “política do medi-
camento”.

Em letra de forma, tal “política” 
caminhou no sentido regulamenta-
dor de tais problemáticas, dizendo-se 

Farmácia do Séc. XVIII
(Fac. Ciências Farmacêuticas, 

Paris-Luxemburgo)

Von Liebig (1803-1873) 
no seu laboratório de Giessen.

Aguarela de Wilhelm Trautschold, 
1840
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prática, a liberdade/direito de pre-
scrição do médico subordina-se aos 
princípios do “bem social” (o que 
nem sempre é sinónimo de “bem 
comum”). Ao mesmo tempo, per-
mite-se ou obriga-se o farmacêutico 
à substituição do receitado pelo 
médico, invocando o direito de de-
cisão do doente. Uma interpretação 
errada e errónea do princípio de au-
tonomia e da pseudo-declaração de 
consentimento, porque não esclare-
cido, através da assinatura que o far-
macêutico solicita ao doente para 
poder proceder a tal substituição. 
Conflitos éticos de dimensões 
ainda mais imprevisíveis quando na 
evolução da prescrição médica se 
pretende passar de “prescrições 
magistrais”, “preparações oficinais” 
e, depois, de “especialidades far-
macêuticas” (com um nome de fan-
tasia - de “marca” ou de “cópia - ou 
nome de medicamento genérico 
- obrigatoriamente referenciado 
pela DCI seguida do nome da firma 
produtora), para a obrigatoriedade 
de prescrição apenas pela “designa-
ção comum internacional” ou “pres-
crição por DCI”.
Antes, a prescrição médica, na sua 
forma e no seu conteúdo, na res-
pectiva dispensa e depois na aplica-
ção, era incluída na “arte médica” 

como uma parte de pleno direito 
da consulta médica. Sob o ponto 
de vista ético do relacionamento 
médico-doente, uma prescrição du-
plamente responsabilizante para o 
médico e para o doente, se não através 
de um “consentimento esclarecido 
e expresso”, pelo menos através do 
“consentimento presumido” da con-
fiança depositada no médico.
 Agora, ficando a respectiva dispensa 
totalmente fora do controlo médico 
(quando não do próprio controlo 
farmacêutico), tal prescrição ficaria 
(se tal lei tivesse sido aprovada) for-
çosamente fora da responsabilização 
ética daquele sempre necessário 
diálogo médico-doente, base do 
sucesso da “tékne iatriké” , da “arte 
médica”. 
Em teoria… até que pode pare-
cer tudo correcto: proporcionar ao 
doente o melhor medicamento em 
termos de eficácia e segurança e o 
mais barato; exigir que a indústria 
farmacêutica investigue e disponibi-
lize os medicamentos necessários, 
mas ao mais baixo preço possível; 
propor que os médicos prescrevam 
medicamentos com o máximo de 
rigor e de racionalidade, mas que se-
jam sempre os de mais baixo custo; 
pedir que os farmacêuticos sejam 
parceiros colaborantes nesta maqui-
naria tão complexa!...
Na prática… uma caixa de Pandora 
que arrepia abrir, seja qual for o par-
ceiro que a tem em suas mãos!...

Senhores Académicos,
Permitam-me que termine citando 
de novo as palavras de Agostinho da 
Silva que no início transcrevi:

“Platão tinha recebido de Só-
crates a lição suprema de que 
a filosofia não é para ensinar 
mas sim para provocar, para 
fazer aos outros perguntas 
que os embaracem e os leve, 
depois, pelo pensamento, a 
desembaraçarem-se tanto 
quanto possível”.

sempre na defesa dos superi-
ores interesses dos doentes. 
Na prática, como parte com-
prometida e interessada por 
causa da cedência gratuita dos 
medicamentos aos doentes 
internados ou da compartici-
pação nos custos com os me-
dicamentos prescritos no am-
bulatório – uma nova linguagem 
que se intrometerá também na 
prescrição médica -, os gover-
nos começam a manifestar-se 
não já como moderadores que 
devem ser, mas como partici-
pantes em tais conflitos ético-
profissionais, quando não mes-
mo deles factor desencadeante 
ou agravante. 
Com efeito, é por esta altura 
que vão aparecer os medi-
camentos genéricos… e os 
conflitos éticos, justificados 
ou empolados ou até sem 
justificação, vão estabelecer-
se, inclusivamente dentro da 
própria indústria farmacêutica. 
Mas tais conflitos atingem di-
mensões estranhas quando se 
pretende limitar a “liberdade 
de prescrição do médico”, 
não aconselhando mas for-
çando mesmo à prescrição de 
tais medicamentos. Com tal 
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FARMÁCIA EM SALZBURG
         (em funcionamento)
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O acervo histórico da Faculdade 
de Medicina de Coimbra (FMC) 
comporta, como é natural, um 
elevado número de microscópios na 
sua maioria, adquiridos já no século 
XX mas já hoje ultrapassados, em 
grande parte destinados ao ensino 
prático das disciplinas laboratoriais 
com maior relevo nos Institutos 
de Histologia e Embriologia e de 
Anatomia Patológica. Como seria 
lógico, o nosso maior interesse 
incidiu nos mais antigos, não apenas 
porque são muito significativos para 
a história do ensino e da investigação 
na FMC, mas também pela sua 
raridade e pelo seu valor intrínseco. 
Muitos destes microscópios 
estão em condições satisfatórias. 
Infelizmente, cotejando os registos 
de há algumas décadas, constatamos 
a falta de um número significativo de 
exemplares.

Não é nossa intenção fazer a 
história dos microscópios (1,2,3). 
Sabe-se que a palavra microscópio 
foi criada em 1624, na Academia de 
Lincei (Itália) da qual faziam parte 
Galileu, Cesi e Stelluti no início do 
séc. XVII e que os primeiros eram 
constituídos por uma única lente 
de aumento, depois designados de 
microscópios simples ou lupas. Anos 
depois surgiram os microscópios 
compostos com o sistema óptico 
constituído por duas ou mais lentes. 

No passado, Séneca (séc. I d.C.) 
e sobretudo Roger Bacon (séc. 
XIII) assinalaram o aumento da 

observação dos objectos “através 
de um pequeno segmento de 
esfera de vidro ou cristal cujo 
plano é colocado sobre ele” (3) e a 
tradição diz  que Nero (54-68 d,C.) 
teria utilizado uma esmeralda para 
obter o mesmo efeito. Foi entre 
1590 e 1610 que surgiu o primeiro 
microscópio com duas lentes, 
fabricado pelos holandeses Hans e 
Zaccharis Jansen. Era constituído 
por um tubo de 2 polegadas de 
diâmetro e 12 de cumprimento 
contendo as duas lentes (2). Desde 
então os aperfeiçoamentos foram 
surgindo à medida que a curiosidade 
e o interesse científico foram 
sendo maiores. Assinalam-se, como 
exemplos, os aperfeiçoamentos 
introduzidos por Drebbel e 
Musschenbrook (1621), Giuseppe 
Campani (1635), Robert Hooke 
(1635-1703), Malpighi (1661) e 
William Homberg (1715). Contudo, 
o nome de Antoni van Leeuwenhoek 
(1632-1723), de Leiden, é o mais 
evocado e o mais famoso, não só 
por ter concebido e fabricado novas 
lentes que permitiam uma ampliação 
de cerca de 300 vezes, montadas num 
suporte simples, mas também por 
ter efectuado e divulgado numerosas 
observações (protozoários, bac-
térias, espermatozóides, glóbulos 
vermelhos) na Royal Society of 
London, sem que contudo tivesse tido 
previamente qualquer preparação 
cientifica. Calcula-se que tenha 
fabricado cerca de 500 microscópios, 

Os  microscópios  
da  Faculdade  
de  Medicina  de  
Coimbra
Breve resenha histórica

A. Poiares Baptista 
Professor Catedrático jubilado

da FMC

A. Rasteiro
Professor Associado jubilado da FMC

M. Marta Mendes 
Mestre em Museologia da FMC
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Fig.1 – Microscópio E. Culpeper, ofere-
cido à Faculdade em 1731

Fig. 3 – Microscópio Michet (Paris, 
1764-1794)
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museológico nacional que esteve na 
exposição Europália, em Bruxelas 
no ano de 1991, e figura no catálogo 
referente à exposição, em 1997, 
da “Colecção de Instrumentos do 
Real Gabinete de Física”, intitulado 
”O Engenho e a Arte”(5). Este 
tipo de microscópio tornou-se 
popular, tendo sido fabricado, 
com pequenas modificações, por 
todos os fabricantes durante uma 
centena de anos. É conhecido 
pela designação “common three-
pillar microscope”. No mesmo 
catálogo vem reproduzido um outro 
microscópio do mesmo tipo e da 
mesma época, do acervo do Colégio 
do Nobres de Lisboa, fundado em 
1761 pelo Marquês de Pombal e 
transferido para Coimbra em 1773. 
Foi fabricado em 1745, por George 
Sterrop (Londres). 

dos quais se conhecem hoje apenas 9 
exemplares autênticos (4). Inúmeras 
réplicas foram feitas; refira-se, por 
exemplo, a do Professor Luís de 
Pina (1901-1972) para o museu da 
Faculdade de Medicina do Porto. 
Nos anos seguintes, o progressivo 
interesse cientifico pelos estudos 
do “infinitamente pequeno”, em 
oposição ao “infinitamente grande”, 
originou, como sempre tem 
acontecido na ciência, sucessivos 
e rápidos aperfeiçoamentos 
técnico-científicos, a partir 
de meados do século XVIII. 
Numerosos foram os fabricantes, 
especialmente na Inglaterra, em 
França e na Alemanha, muitos com 
duração efémera, outros que são 
ainda hoje referências. Mencionemos, 
de entre muitos outros, Edmund 
Culpeper (1660-1740), John Cuff 
(1708-1772), Dellebarre (1777), 
George Adams (1750), Giovanni 
Amici (1784), James Smith (1843), 
R.& J.Beck (1867), Nachet (1860), 
Carl Zeiss (1816), Ernest Leitz 
(1869) e C. Reichert (1876).

No historial dos microscópios 
da Faculdade de Medicina de 
Coimbra devemos começar por 
destacar o mais antigo, talvez o 
primeiro microscópio introduzido 
em Portugal. 

É o microscópio composto 
monocular (fig.1), montado num tripé 
(“tripode microscope”) fabricado 
por Edmund Culpeper, de Londres, 
oferecido à Faculdade de Medicina 
de Coimbra em 1731, pelo médico 
Jacob de Castro Sarmento, conforme 
está gravado na placa metálica que 
o acompanha: “Jacob de Castro 
Sarmento medicus lusitanus, regallis 
Colegii, medicorum londinesium 
collega, regine que Societatis socius, 
donavit Academiae conimbrigenci, 
in usum medicinae professorum 
ad observationes botanicas et 
anatomicas conficiendas. Anno 
MDCCXXXI (Culpeper Londinens, 
invenit et facit)”*1 Este microscópio 
tem estado desde há anos no 
Museu de Física da Universidade de 
Coimbra, hoje integrado no Museu 
da Ciência. Fez parte do material 

* Este médico (1691-1762), natural de 
Bragança, filho de cristãos-novos que 
haviam sido acusados de judaísmo e 
julgados pela Inquisição de Évora, era 
formado por Coimbra (1711-1717). 
Emigrara para Inglaterra em 1721, 
aquando das vagas de prisões de vá-
rios médicos cristãos-novos. Alcançou 
posição de destaque na classe médica 
de Londres, tendo mantido contudo 
estreita ligação com o meio intelec-
tual português, nomeadamente com o 
Marquês de Pombal. Era um fervoroso 
adepto das teorias de Newton.

Fig.2 – Geraldino de Brites (1885-
1941)
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Muito certamente estes 
microscópios devem ter sido 
utilizados sobretudo como objec-
tos de curiosidade (6), como men-
ciona o folheto que acompanha 
o “microscópio de bolso” Clarck 
(1830?) que permite observar “any 
small living insect”, “any insect”, “any 
transparent objects”, “examining 
animalculae and crystallization of 
salts”.

Foi durante o séc. XIX que 
se desenvolveu o interesse pela 
microscopia como meio de estudo e 
que o microscópio se tornou como 
que um sinal de modernidade e de 
progresso, razão pela qual figuram 
em numerosos retratos de famosos 
cientistas (Louis Pasteur, Robert 
Koch, Ramon Cajal, Emile Roux, R. 
Virchow, A. Civatte, ...) como utensílio 
identificador da sua área de estudo. 
Também entre nós há fotografias de 
professores debruçados sobre um 
microscópio: Geraldino de Brites 
(fig.2), Charles Lepierre, Marques 
dos Santos, Michel Mosinger, Renato 
Trincão.

Julgamos ter sido Jerónimo José 
de Mello (1792-1867), professor de 
Fisiologia e Histologia na Faculdade 
de Medicina, quem iniciou, em 
1853, em Coimbra, a prática de 

exames microscópicos, estudando 
os “humores e tecidos, sangue, 
esperma, vasos capilares, tecido 
renal, nervos, gânglios nervosos, 
músculos. Fez notar a diferença 
entre glóbulos volumosos e elípticos 
da rã e os dos mamíferos” (7). 
Utilizou um microscópio cedido por 
May Figueira, então ainda seu aluno, 
segundo nota existente no Arquivo 
da Universidade*. É muito provável 
que um dos dois microscópios que 
Jerónimo José de Mello assinala no 
catálogo do “Gabinete de Physiologia 
Experimental”, de 1865, e um dos 
quais ainda existente na Faculdade, 
seja o microscópio Lerebours & 
Secretan cedido pelo seu aluno. 
Assinalemos que Geraldino de 
Brites refere que “em 1867-1868 já 
os alunos tinham 12 microscópios 
à sua disposição, número excessivo 
nalguns anos, deficiente noutros” 
(8) consoante o número de alunos 
matriculados.

Nem sempre é fácil determinar 
o ano de fabrico dos microscópios 
e datar a sua aquisição, porque não 
possuímos os respectivos catálogos 
ou os documentos da compra. Em 
relação aos mais antigos temos 
algumas indicações nas listas dos 
microscópios publicadas por alguns 
professores, em especial por Costa 
Simões e Geraldino de Brites. 
Com frequência recorremos a 
alguns livros da especialidade, com 
destaque para o consagrado “The 
Billings Microscope Collection of 
the Medical Museum” do Instituto 
de Patologia das Forças Armadas, 
em Washington (9). 

Desde já devemos sublinhar 
que os exemplares mais antigos 
pertencem ao acervo do Instituto de 
Histologia e Embriologia, adquiridos 
pelos Professores Costa Simões 
(1819-1903), Filomeno da Câmara 
(1884-1914) e Geraldino de Brites 
(1882-1941). Durante a regência do 
Prof. João Duarte de Oliveira (1914-
1922) não foi feita nenhuma compra 
pelo que resultou uma acentuada 
degradação do equipamento do 
“que pomposamente se continuara a 
chamar Laboratório de Histologia”(8). 

* May Figueira (1829-1913), forma-
do em Coimbra (1855) e doutorado 
em Bruxelas, foi professor na Escola 
Médica de Lisboa. É considerado o in-
trodutor dos estudos de microscopia 
em Portugal. Sabe-se que adquiriu um 
primeiro microscópio em Paris, em 3 
de Setembro de 1853

Fig. 4 – Microscópio George Adams 
(Londres, 1750-1795)

Fig. 6 – Microscópio “químico” Nachet (Paris, 1851)
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A lista do material publicada em 
1873, por Costa Simões (10) indica 
12 microscópios e a publicada por 
Geraldino de Brites (11), em 1929, e 
respeitante aos anos de 1863 a 1922, 
um total de 47, alguns dos quais com 
mais de 30 anos*.

Procurando dar uma certa 
ordenação por fabricantes e anos 
de fabrico, devemos começar por 
mencionar os mais antigos, todos 
simples monoculares: Michet (Paris, 
1764-1794) (fig.3), de grandes 
dimensões, assente numa pesada base 
em ferro, George Adams (Londres, 
1750-1795) (fig.4) e o “pocket 
microscope”de Clarck (Londres, 
c.1830?) (fig.5), estes dois últimos 
indicados na lista de 1873 como 
antigos “para confrontação com os 
aperfeiçoamentos modernos”. Da 
mesma lista existem 2 microscópios 
simples, de dissecção (Raspail, 
Quekett), formados essencialmente 
por uma lente e um suporte de 
madeira como uma palmatória. 
De modelo diferente e maior é o 
exemplar posterior, de Field (1881).

De assinalar também um 
microscópio composto, monocular, 
do fabricante alemão em Paris, 
Edmund Hartnack (1826-1891), 
“pequeno modelo n.º 8”. Do 
período de 1850-1890 existem 
7 microscópios compostos e 
monoculares de Nachet et Fils, 
de Paris, de modelos diversos. 
Desta mesma marca e da mesma 
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época há um único microscópio 
composto binocular, ”para imagens 
stereoscópicas”. Realcemos também, 
deste mesmo fabricante, dois 
exemplares (Instituto de Histologia e 
Embriologia, Instituto de Fisiologia) do 
microscópio composto monocular 
invertido (fig.6), também chamado 
“microscópio químico”, cujo fabrico 
se iniciou em 1851 e se manteve 
durante cerca de 25 anos. Neste 
curioso tipo de microscópio, 
concebido anteriormente por 
Ch. Chevalier, (Paris, 1834) e 
Lawrence Smith (Louisiana, 1850), a 
objectiva está situada sob a platina 
procurando evitar a dificuldade 
da visão resultante da acumulação 
dos vapores dos ácidos e fluidos 
corrosivos em que eram imersos 
alguns dos objectos a examinar. De 
referir que na lista de 1873, Costa 
Simões indica haver um “aparelho 
photographico Nachet, adaptado 
ao microscópio grande modelo, 
do mesmo construtor” mas que 
infelizmente não encontramos. De 
A. Chevalier e sucessores, existem 
três microscópios compostos e 
monoculares, dois dos quais com 
duas objectivas, destinados aos 
estudantes (A. Chevalier - “L’étudiant 
micrographe”, Paris, 1882). De 
notar, por curiosidade, que dois 
dos microscópios para alunos estão 

ainda equipados 
de “para-buées” 
(fig.7) que Geral-
dino de Brites 
havia adquirido, 
em 1925, para 
todos os 21 
microscópios pa-
ra alunos, “como 
tentativa de 
melhorar as 
c o n d i ç õ e s 
h i g i é n i c a s 
do trabalho” 
c o n f o r m e 
j u s t i f i c a 

em nota 
apensa: 

* A lista de Costa Simões indica 1 
Hartnack, 7 Nachet, 3 A Chevalier e 
1 Reichert. A lista de Geraldino de 
Brites menciona, além de alguns dos 
anteriores, 16 adquiridos por Filome-
no da Câmara (16 Reichert, dos quais 
13 para alunos) e 2 modelos grandes 
Leitz e Zeiss. 

Fig. 5 – O “pocket microscope”  Clar-
ck (Londres, c. 1830)

Fig. 7 – Microscópio para alunos com  
“para-buée” A. Chevalier 
(Paris, c. 1882)

Fig. 8 – Microscópio Lerebours & 
Secretan (Paris, c. 1846), cedido em 
1865, por May Figueira,a seu mestre 
J. José de Melo
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que muito folgava de prestar aquelle 
serviço à nossa Universidade. Teve 
parte importante na aquisição 
do microscópio o sr. dr. Jacintho 
António de Sousa, distinto professor 
da Faculdade de Philosophia, a cuja 
intervenção se devem os bons ofícios 
do sábio physiologista inglez. O sr dr. 
Viegas, exímio professor de physica 
dos imponderáveis, deu noticia 
circunstanciada do microscópio no 
jornal o Instituto, volume X, pág.81”. 
Acrescentamos que há duas caixas 
com quarenta peças acessórias. 
De sublinhar que o fabrico destes 
microscópios, iniciado em 1847, 
manteve-se durante uma centena de 
anos.

A referir um microscópio 
composto monocular, anterior a 
1910, do fabricante P. Lemerdeley, 
de Paris, do qual não encontramos 
referências.

Foi nos finais do séc. XIX e 
sobretudo durante o séc. XX que 
foram adquiridos um maior número 
de microscópios para o ensino, de 
diversos modelos e de conhecidas 
marcas e que fazem também 
parte do espólio da Faculdade 
por estarem já fora de uso: Ernest 
Leitz (21 exemplares), Carl Zeiss 
(14 exemplares), Zeiss-Winkel 
(11 exemplares) e Carl Reichert 
(29 exemplares). A estes devemos 
acrescentar alguns de marca 
japonesa (Kyowa, Nikon, Olympus), 
também já não utilizados. 

Como é natural existem um 
certo número de modelos mais 
completos e mais complexos, 
destinados a exames mais precisos 
e à investigação. São exemplos os 
vários microscópios do modelo 
Ortholux Leitz Wetzlar, os 
grandes modelos Reichert, Wild 
e Nikon. Destaquemos os dois 
exemplares (Institutos de Histologia 
e Embriologia e de Anatomia 
Patológica) do modelo Ultraphoto 
Carl Zeiss, de grandes dimensões, 
assentes em mesas próprias, 
adquiridos em 1956, aquando da 
inauguração do novo edifício da 
Faculdade, e que durante muitos 
anos foram de frequente utilização.

“Temos tido com frequência alunos 
em estado patológico que constitui 
um perigo para os outros alunos 
e para o pessoal docente. Um 
tuberculoso durante o trabalho 
projecta com a sua tossícula bacilos 
sobre as partes do microscópio com 
que trabalharão outros alunos”(8).

Datado muito prova-velmente 
da mesma época (1846-1853) é o 
microscópio monocular, composto, 
de Lerebours & Secretan* (fig.8), 
de estrutura simples, de 26 cm de 
altura, formado essencialmente por 
um tubo com uma cremalheira 
simples, sem platina saliente e de 

base circular. Como indicamos 
acima, é provável que seja 
o microscópio cedido por 
May Figueira. Do mesmo 

fabricante há um outro 
microscópio composto (ca-

tálogo de 1853), que, como 
menciona o folheto junto, é do 

tipo “système Amici, pouvant à 
volonté servir horizontalement 

et verticalement” (fig.9), sistema 
copiado de Giovanni Amici (1827), 

colocado sobre uma caixa contendo 
diversos acessórios.

Relevemos o grande modelo do 
“famoso microscópio”, composto, 
binocular, de Smith & Beck (c 1850) 
(fig.10). A seu respeito achamos 
interessante, pois denota a novidade 
e a importância da introdução dos 
microscópios, transcrever a nota 
de Bernardo Mirabeau, sobre o 
Gabinete criado por Costa Simões, 
no livro “A memória histórica e 
commemorativa da Faculdade”(12): 
”Possue o gabinete douze mi-
croscópios de diversa graduação, e 
alguns de construção bem acabada; 

sobreleva porém de todos, 
e até se aponta como dos 
melhores instrumentos, que 

d’aquelle género se conhecem, 
o microscópio binocular de 

Smith and Beck que a Faculdade 
adquiriu em 1861. Foi construído em 

Londres sob as vistas do respeitável 
physiologista inglez William 
B. Carpentier, que de bom 
grado se promptificou a vigiar 
a construcção, acrescentando 

* Na tampa de caixa que o contem há 
a indicação: Maison Lerebours & Se-
cretan. Secretan Successeur. Opticien 
de S.M.l’Empereur, de l’Observatoire 
de la Marine. Magasins : 13, Place du 
Pont Neuf. Ateliers : 73, rue di Fau-
bourg St Jacques – Paris ».
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Fig. 10 Microscópio 
Smith & Beck 
– (Londres), adquirido 
pela FMC em 1861



A microscopia electrónica 
foi introduzida na Faculdade em 
1969, pelo Instituto de Histologia 
e Embriologia, na regência do Prof. 
Tavares de Sousa, com a aquisição 
do microscópio JEOL (JEM-508), 
substituído, em 1982, pelos actuais, 
o de transmissão (JEOL-JEM-1005) 
e o de varrimento (JEOL-T330).

Embora não pertençam ao 
acervo histórico da Faculdade, 
mas ao antigo “Museu Nacional da 
Ciência e da Técnica Prof. Mário 
Silva”, agora ao cuidado do Museu 
da Ciência da Universidade, achamos 
dever mencionar os microscópios 
compostos monoculares dos mea-
dos do séc. XIX, Carl Zeiss, Nachet 
e C.W. Dewey (Optician of the 
Queen - London”) e o composto 
binocular R & J. Beck (c.1868). 
Estes dois últimos são do espólio 
de Carlos França (1877-1926), que 
foi professor de Bacteriologia na 
Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Como é natural existem 
também elevado número dos mais 
variados acessórios relacionados 
com a microscopia, como os 
dois curiosos conjuntos do 
“indispensável de Ranvier” (1814) 
cada qual constituído por um 
bucal de vidro contendo pequenos 
frascos com reagentes, numerosos 
e variados modelos de micrótomos, 
acessórios de microfotografia, etc, 
etc, de diferentes épocas e marcas. 
Mencionemos também os vários 
modelos de lâmpadas de iluminação 
da Leitz, de W. Seibert e de Burton, 
e o curioso modelo de Carl Zeiss, 
constituído apenas por um globo de 
vidro cheio de água, num suporte de 
madeira, à semelhança dos utilizados 
nos primórdios da microscopia.

Assinalemos os vários pro-
jectores de lâminas (Leitz, Carl 
Zeiss) de arco voltaico e, no Instituto 
de Anatomia Patológica, a curiosa 
e volumosa aparelhagem para 
projecção, fotografias e observação 
simultânea de lâminas por 9 pessoas, 
fabricado pela firma “Tchnicon 
Chromatography” de New York 
(1947), da marca “Scopicon”. Consta 
de uma mesa redonda com 9 ecrãs 

de visualização da lâmina montada 
num microscópio acoplado. Sabemos 
que o aparelho teve muito pouco 
uso, por ser volumoso, incomodo, de 
difícil manejo, com um complicado 
sistema de iluminação por lâmpada de 
mercúrio de alta pressão, obrigando 
a um sistema de arrefecimento não 
menos complicado.
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Fig. 9 – Modelo Amici, Lerebours & 
Secretan (Paris, 1853)



C
cio da Medicina e que vão de umas 
brincadeiras, com mais ou menos 
graça, até várias formas de convívio, 
muitas delas à volta de uma mesa.» 
O autor justifica assim o título: “É 
por isso que o livro tem o título Nas 
Margens da Medicina o que, se por 
um lado me vinculou a que tudo gi-
rasse em torno desta disciplina, pelo 
outro, não me estreitou os seus ho-
rizontes, deixando-me espaço para, a 
partir dela, me espraiar no relato de 
acontecimentos variados, gerados na 
sua órbita.» Na obra ora apresenta-
da, está bem vincada a visão pessoal 
do autor, como médico, do nobre 
exercício da Medicina, do relevante 
contributo do trabalho em equipa, 
da formação e, não menos importan-
te, da liderança nas organizações de 
saúde. José Manuel Silva, presenciou 
este lançamento, tendo efectuado 
uma breve intervenção em que afir-
mou que «a sala repleta é o melhor 
currículo do autor» e manifestado o 
desejo de ver nascer outras obras 
nomeadamente, porque não, alguma 
dedicada à gastronomia.

Esta apresentação terminou com 
Barros Veloso ao piano, a cantora Katt 
Tate e Gonçalo Sousa em harmónica 
que brindaram a assistência com um 
conjunto de canções de jazz. 

     u L t u r aCC
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O Arquivo Nacional da Tor-
re do Tombo recebeu cerca de 
um milhar de convidados para a 
cerimónia do lançamento do li-
vro «Nas Margens da Medicina», 
da autoria do médico Álvaro 
Eiras de Carvalho. Na apresen-
tação do livro e do autor inter-
vieram diversas personalidades, 
que presidiram ao evento: José 
Manuel da Silva, bastonário da 
Ordem dos Médicos; António 
José Barros Veloso, presidente 
da Mesa da Assembleia Regional 
do Sul da OM, a quem coube a 
dissertação sobre o autor e a 
obra; e António Baptista Lopes, 
editor da Âncora Editora e res-
ponsável pela publicação.

Barros Veloso, que assina o 
prefácio da obra e que conviveu 
desde os primórdios da sua car-
reira profissional com o autor, 
apresentou Álvaro Carvalho 
com palavras simples, dese-
nhando-lhe um quadro humano 

Nas margens 
da Medicina
No passado dia 31 de Março, no Auditório da Torre 
do Tombo, foi lançada a mais recente obra de Álvaro 
Carvalho: Nas Margens da Medicina. A apresentação 
ficou a cargo de António José Barros Veloso que no 
prefácio deste livro afirma sobre o autor: «Álvaro 
Carvalho foi, na sua geração, um dos elos fortes 
que permitiram manter a cadeia de cultura, de éti-
ca e de saberes que são património da Medicina 
portuguesa».

onde os atributos da amizade, 
lealdade, dedicação, empenho 
e honestidade se misturam 

de forma equitativa e perene. Para 
o orador, depois de «uma corrente 
de afectos», acentua-se nesta segun-
da obra a veia memorialista e auto-
biográfica do autor.

Já no prefácio, Barros Veloso re-
feria que, depois da publicação do 
«Rio de Memórias – Uma Corrente 
de Afectos» era: «…imperioso que 
contasse o resto: os anos da cidade, 
a formação médica, o exercício da 
profissão, os novos personagens que 
com ele se cruzaram, as pequenas 
e grandes experiências que lhe iam 
modelando a visão da vida.» Na se-
quência afirma: «Este segundo livro é 
exactamente isso: a crónica dum per-
curso pelos hospitais e pela Medicina, 
dos encontros e desencontros, das 
histórias trágicas, dos diagnósticos 
brilhantes, dos casos insólitos, das 
anedotas. Tudo isso misturado, como 
não podia deixar de ser, com muitas 
actividades gastronómicas.»

Falando sobre a sua obra, Álvaro 
Carvalho explica: «É verdade que, 
nesta sucessão de crónicas, passo do 
relato de situações clínicas sérias para 
acontecimentos que, só de forma in-
directa, se relacionam com o exercí-
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Vai realizar-se uma viagem de 10 dias, entre 8 e 17 de Setembro 
de 2011, em regime de pensão completa à Rota da Seda no Uzbekis-
tão. A viagem inclui as seguintes cidades: Istambul, Tashkent, Samarkan-
da, Shakhrisiabz, Bukhara, Khiva. A organização técnica, informações e 
reservas processam-se com a Mundiviagens, Lda. Esta viagem tem o 
patrocínio do Distrito Médico do Algarve da Ordem dos Médicos. A 
data limite de inscrição para esta viagem é o dia 30 de Junho. Con-
tactos do organizador: Tel.: 289 803 922;  Fax: 289 822 348 E-mail: 
mundiviagens@ mundiviagens.webside.pt; Mario.domingues@mundi-
viagens.webside.pt

«Que os homens morrem 
mais cedo é uma realidade mos-
trada pelas estatísticas, mas, pensei, 
seria interessante analisar essas 
estatísticas e o porquê e o como, 
as causas, os envolvimentos, as 
consequências, as estruturas e 
as conjunturas, e se algo se pode 
fazer para prevenir ou evitar essa 
realidade», é assim que Manuel 
Mendes Silva, coordenador da 
obra ‘Marcianos & Venusianas’ fala 
do surgir da ideia que se transfor-
maria num livro lançado no dia 7 
de Abril, decorrer das 11as Jorna-
das Nacionais de Urologia e Medi-
cina Geral e Familiar. Este livro, que 
fala das diferenças entre homens e mulheres, do ponto de vista gené-
tico e hormonal mas também comportamental, é uma obra colectiva 
da autoria de Manuel Mendes Silva (que coordenou), Rita Abril, Maria 
Angélica Roberto, Raul de Amaral-Marques, Jaime C. Branco, Fernando 
Manuel Calais da Silva, Luís Carrilho Ribeiro, Miguel Carvalho, Tiago 
Gorgal Carvalho, Walter Castelão, Maria Helena Coelho, Francisco 
Correia Júnior, Paulo Dinis, Isabel Galriça Neto, José Gomes de Castro, 
J. Gorjão Clara, João Jácome de Castro, Carlos Leça da Veiga, José Ma-
nuel Carrilho Ribeiro Leitão, Mafalda Marcelino, António Augusto Fer-
nandes Massa, Luís Mota Capitão, José Carlos Nunes Marques, Belmiro 
Parada, Pedro Pinto Bessa, Pedro Ponce, Isabel Ribeiro, Vera Ribeiro, 
Maria do Céu Santo, Dora Lemos Sargento, Luís Dias Serra, Rui Carlos 
Tavares-Bello e António Neves Pires de Sousa Uva.

Marcianos 
& Venusianas

A Rota da Seda 
no Uzbekistão 
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n
Inês Aguiar Câmara ganhou o 

Prémio Nacional de 2011 da “Bol-
sa de Estudos em Autoimunidade” 
atribuído pelo Núcleo de Estudos 
de Doenças Auto-Imunes (NEDAI) 
da Sociedade Portuguesa de Medi-
cina Interna (SPMI). O prémio foi 
entregue no dia 28 de Abril de 2011, 
na cerimónia inaugural do II Con-
gresso Nacional de Autoimunidade, 
que decorreu entre 27 e 30 de Abril 
no Hotel Ria Park, em Almancil, no 
Algarve, na presença do Bastonário 
da Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva.

Inês Câmara está a concluir a 
especialidade de Medicina Interna 
no Hospital Distrital de Santarém 
no Serviço de Medicina III e é mem-
bro da consulta de Doenças Auto-
Imunes deste hospital, onde tem de-
senvolvido actividade assistencial e 
académica de relevo. Presentemente 
encontra-se em Londres num está-

Realiza-se no dia 18 de Novembro de 2011 a primeira Conferência Hos-
pitalar Europeia. A organização é das instituições europeias de organizações 
hospitalares (HOPE), dos directores dos hospitalares (EAHM) e dos médi-
cos hospitalares (AEMH). Este encontro, que irá reunir cerca de 150 deci-
sores dos estabelecimentos hospitalares europeus, terá lugar durante a feira 
MEDICA que se realiza em Dusseldorf.

Os temas da conferência serão:
- Política europeia actual do Hospital;
- Efeitos da Directiva Europeia dos pacientes sobre os estabelecimentos 

hospitalares na Europa.
Inscrições até dia 15 de Agosto. O programa actualizado pode ser con-

sultado em: www.medica.de/EHC2

gio de investigação clínica, durante 6 
meses, na Lupus Research Unit do 
Hospital St Thomas (King’s College 
of London). 

Serviu de base à candidatura a 
esta bolsa um projecto de estudo 
sobre o envolvimento renal no Lú-
pus Eritematoso Sistémico.

A “Bolsa de Estudos de Autoi-
munidade” é atribuída anualmente, 
por um júri nacional, aos médicos 
da especialidade de Medicina Inter-
na que, comprovadamente, realizem 
estágios em centros de referência 
internacional; com vista a premiar 
o esforço dispendido no desenvol-
vimento curricular, para a maior 
qualificação e melhoria dos cuida-
dos de saúde prestados aos doentes 
atingidos por doenças auto-imunes. 
Trata-se de uma elevada honra e dis-
tinção para a premiada a qual presti-
gia, simultaneamente, o seu hospital 
de origem.

Médica do Hospital 
Distrital de Santarém 
ganha prémio nacional

Primeira Conferência 
Hospitalar Europeia

Inês Aguiar Câmara
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Centúrias de Curas
Medicinais
Autor: Amato Lusitano
Preço promocional
pelos 2vol.: 40 €

Medicina dos
lusitanos
Autor: J. Leite de
Vasconcellos
Preço: 15 €

Percursos da Saúde
Pública nos séculos
XIX e XX – a propósito
de Ricardo Jorge
Autor: Vários
Preço: 20 € 

Normas de boa prática em 
trauma
Autor: Vários
Preço: 20 €

Encomendas a:
CELOM 
Centro Editor Livreiro da Ordem dos Médicos
A/c Maria João Pinto Barbosa
Av. Almirante Gago Coutinho, nº 151
1749-084 Lisboa
Tel.: 218 437 750  | Fax: 218 437 751
E-mail: celom@omcne.pt

Ordem dos Médicos:
Passado e Presente
Autor: Carlos Vieira Reis
Preço pelos 2vol.: 
50 € 

História do Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical
Autor: Pedro Abranches
Preço: 20 € 
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A 3ª edição do “Move-te pela Es-

clerose Múltipla” vai ser assinalada 
em 10 locais de Portugal continental 
no próximo dia 25 de Maio, numa 
organização do Gang da Esclero-
se Múltipla, um grupo informal de 
auto-ajuda de portadores de Es-
clerose Múltipla (EM), que procura 
sensibilizar a sociedade civil para a 
doença. Esta iniciativa pretende ce-
lebrar o Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla que é assinalado todos os 
anos na última quarta-feira de Maio. 
Para esta edição do “Move-te pela 
Esclerose Múltipla”, o Gang da EM 
organiza dois percursos de passeio, 

Composta por um conjunto muito diversificado de cursos, a Escola de 
Verão da FCSH propõe uma oferta lectiva com mais de uma centena de 
opções, onde os participantes podem escolher fazer um ou vários cursos, 
consoante os seus interesses e a disponibilidade de horários. A 6ª edição 
da Escola de Verão da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) 
decorre de 4 de Junho a 9 de Setembro e as inscrições online tiveram início 
a 2 de Maio. Divididos pelas áreas de Antropologia, Comunicação, Culturas 
da Europa e do Mundo, Educação, Estudos Políticos, Filosofia, Geografia, His-
tória, História da Arte, Informática, Línguas Clássicas, Linguística, Literatura 
e Cultura Portuguesas, Música e Sociologia, os cursos são de admissão livre 
(não necessitam de qualquer certificado ou candidatura prévia), têm uma 
duração de 18 a 25 horas lectivas e dão direito à obtenção de um diploma 
de frequência (e têm um custo de 120 euros). Mais informações sobre a 
Escola de Verão podem ser obtidas em http://verao.fcsh.unl.pt/, enquanto a 
oferta lectiva completa é consultável em http://verao.fcsh.unl.pt/cursos/

um pedestre e outro de bicicleta, 
em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, 
Aveiro, Leiria, Queluz, Pinhal Novo, 
Sines e Lagos. A iniciativa tem início 
às 19h00 de 25 de Maio, em simul-
tâneo em todas as localidades refe-
ridas. As inscrições são obrigatórias 
para efeito de seguro e aceites no 
endereço de correio electrónico 
gang.da.em@gmail.com a partir de 
25 de Abril e até 22 de Maio. Em to-
das as localidades, os primeiros parti-
cipantes receberão uma t-shirt e um 
boné alusivos à iniciativa. O percurso 
de caminhada é de cerca de 4 km e o 
de bicicleta ronda os 7/8 km.
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Move-te pela 
Esclerose Múltipla

 
6ª Edição da Escola 
de Verão da FCSH
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A Bolsa D. Manuel de Mello, 
atribuída pela Fundação Amélia 
da Silva de Mello, com o apoio e 
promoção da José de Mello Saúde, 
acaba de ser atribuída ao projecto 
de investigação “Papel do tecido 
adiposo e da sobrecarga ventricu-
lar na fisiopatologia da disfunção 
diastólica” de André Lourenço, 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto. Este trabalho 
permitirá determinar os mecanis-
mos através dos quais a obesidade 
e a sobrecarga de pressão promo-
vem o aparecimento de disfunção 
diastólica e insuficiência cardíaca 
diastólica. O objectivo final deste 
projecto é a contribuição para o 
desenvolvimento de novas estra-
tégias terapêuticas que possam al-
terar o curso da insuficiência car-
díaca diastólica. André Lourenço é 
licenciado em Medicina pela Facul-
dade de Medicina da Universidade 
do Porto, desenvolve actividades 
de docência e investigação no Ser-

Premiado projecto 
sobre obesidade e 
insuficiência cardíaca

Saúde em Português é uma ONGD com sede em Coimbra, com 17 
anos de existência e mais de 500.000 beneficiários na CPLP e territórios 
de conflito, guerra e catástrofe. Para além dos projectos de apoio ao 
desenvolvimento, têm sido levados a cabo múltiplos projectos de aju-
da humanitária e de emergência ao longo dos anos, nomeadamente na 
Guiné-Bissau (1998), em Timor Leste (2000), Moçambique (2001) e Sri 
Lanka (2004), entre outros. Em face do flagelo humanitário que está a 
acontecer na Líbia, especialmente dada a situação de isolamento extre-
mo que se tem vivido em alguns pontos desse país, esta ONGD demons-
trou junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros disponibilidade para 
integrar uma eventual equipa portuguesa de apoio à população líbia.

António Sousa Rego 
(Secretário geral da Fundação 
Amélia da Silva de Mello), 
Maria Amélia Bleck 
(administradora da entidade 
promotora), 
André Lourenço 
(vencedor)

Ajuda humanitária
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viço de Fisiologia da Faculdade de 
Medicina do Porto e integra, desde 
2003, a Unidade de Investigação e 
Desenvolvimento Cardiovascular. 
Faz parte ainda do Centro de Ci-
rurgia Cardiotorácica e do Serviço 
de Anestesiologia do Hospital de 
São João.




