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EM DESTAQUE

Código Deontológico
Disposições Gerais
capítulo II
Deveres Dos Médicos
Artigo 5.º
(Princípio geral)
1. O médico deve exercer a sua profissão com o maior
respeito pelo direito à protecção da saúde das pessoas
e da comunidade.
2. O médico não deve considerar o exercício da Medicina
como uma actividade orientada para fins lucrativos, sem
prejuízo do seu direito a uma justa remuneração.
3. São condenáveis todas as práticas não justificadas pelo
interesse do doente ou que pressuponham ou criem falsas
necessidades de consumo.
4. O médico, no exercício da sua profissão, deve igualmente,
e na medida que tal não conflitue com o interesse do seu
doente, proteger a sociedade, garantindo um exercício
consciente, procurando a maior eficácia e eficiência na
gestão rigorosa dos recursos existentes.
5. São ainda deveres dos médicos todos aqueles referidos
no Estatuto da Ordem dos Médicos, nomeadamente no seu
artigo 13.º.

EDITORIAL

Um contributo
para que alguma
coisa aconteça
e mude
verdadeiramente
este País
O caminho está
na luta contra a
fraude, a corrupção,
o nepotismo,
a ineficiência,
o desleixo e o
desperdício. A nível
global e,
naturalmente,
também na Saúde.
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Racionalizar a prestação de serviços
de Saúde é inevitável, razoável e
necessário.
A Ordem dos Médicos tem
assumido uma posição ponderada
e cooperante. Reconhecemos a
situação difícil do país e partilhamos
o objectivo de maior rigor e
eficiência na Saúde.
Estamos disponíveis para sacrifícios,
mas nunca aceitaremos que se
coloque em causa a Qualidade do
SNS e se prejudiquem os Doentes,
que defenderemos acérrima e
incansavelmente. Racionar, nunca,
porque há outras soluções e outros
caminhos.
Cumpra-se o programa da Troika.
Nem menos um milímetro, nem
mais um milímetro. Na Saúde não é
necessário ir mais além. Estaremos
atentos e seremos implacáveis.
O principal e essencial caminho
de salvação do País, se é que ainda
vamos a tempo, não está em cortes
exagerados na Saúde ou na mudança
do sistema de financiamento do SNS,
como algumas partes interessadas,
numa concertada campanha de
comunicação e desinformação,
querem fazer crer. O caminho está
na luta contra a fraude, a corrupção,
o nepotismo, a ineficiência, o

desleixo e o desperdício. A nível
global e, naturalmente, também na
Saúde.
Nesse sentido, para tirarmos uma
fotografia financeira ao País, demo-nos
ao trabalho de consultar o portal do
Tribunal de Contas. É lá que estão
as indicações basilares que Portugal
tem urgentemente de seguir.
Ler alguns dos relatórios do Tribunal
de Contas é um genuíno exercício
de verdadeira auto-flagelação…
A fim de ilustrar e comprovar o
que dizemos, publicamos alguns
excertos de três das muitas
auditorias disponíveis. Não são
precisos comentários, posto que
as situações falam por si. Para que
possam efectuar um juízo real,
completo e exacto, aconselhamos
os Colegas a lerem os relatórios
completos, que poderão consultar
no Portal do Tribunal de Contas.
Incrédulos, perguntamo-nos quais
foram as consequências destes
relatórios? Aconteceu alguma coisa?
Mudou alguma coisa? Vai mudar
alguma coisa? Irá este Governo
demonstrar rigor e exigência e levar
as conclusões destes relatórios até
às últimas consequências? Quando
é que algo mudará, finalmente,
neste país, para além daquilo que

qualquer merceeiro pode fazer,
que é aumentar impostos e cortar
benefícios sociais (e alguns devem
efectivamente ser moralizados).
Comecemos
pela
“Auditoria
orientada às aquisições de bens e
serviços do Instituto Português de
Oncologia de Lisboa, Francisco
Gentil, EP”. Eis algumas frases:
-“Os Conselhos deAdministração do
IPOLFG, no período de 2005 a 2010,
não foram capazes de assegurar o
funcionamento eficiente do Serviço
de Radioterapia, desi-gnadamente
quanto aos atrasos consecutivos
em todo o processo de aquisição
e instalação de dois aceleradores
lineares, prejudicando a produção
de cuidados de radioterapia em
quantidade e qualidade. Esta situação
é indiciadora de uma evidente
falta de capacidade de decisão,
contrariando e negligenciando
princípios básicos da boa gestão do
dinheiro dos contribuintes. “
- “Constatou-se que foram os
actos de gestão dos conselhos de
administração do IPOLFG, de 2005
até à presente data, que afectaram a
celeridade do processo de aquisição
e instalação dos dois aceleradores
lineares e o consequente aumento
dos custos com a subcontratação
externa de prestação de cuidados
de radioterapia”
- “O IPOLFG não suportou as suas
decisões de aquisição daqueles
equipamentos de radioterapia (e
não de outros) em Análises Custo-Benefício (ACB), negligenciando
uma racional afectação do dinheiro
dos contribuintes.”
- “Desde 2006 que as sucessivas
derrapagens no cumprimento dos
prazos previstos para a instalação
e entrada em produção de dois
novos aceleradores lineares tiveram
um impacto negativo ao nível da
capacidade instalada do IPOLFG
nos tratamentos de radioterapia,
que implicou o aumento do número
de doentes reencaminhados para
tratamento em entidades privadas
e, consequentemente, ao aumento
dos encargos com esta prestação

de serviços.”
- “Em Novembro de 2005,
após a adjudicação da proposta
escolhida no concurso público (n.º
1519/2004), respeitante à aquisição
de dois aceleradores lineares,
como consequência das alterações
introduzidas pela Acta de Acordo, o
IPOLFG não realiza tratamentos de
radiocirurgia nem de radioterapia
estereotáxica fraccionada.”
- “Por não ter adquirido o
equipamento de radiocirurgia adjudicado (no total de € 419.942,50),
o IPOLFG já suportou custos com
a subcontratação específica destes
serviços no total de € 895.438,383,
estimando-se que para o período
de vida útil daquele equipamento
(10 anos) possa vir a suportar
custos adicionais (desperdício de
dinheiro dos contribuintes) no total
de € 1.708.505,764 (neste cálculo
pressupôs-se, por simplificação, que
o valor intemporal do dinheiro era 0)
com a realização de tratamentos
de radiocirurgia em entidades
privadas.”
- “O reencaminhamento dos
doentes para entidades externas,
entre 2007 e 2009, deveu-se à
falta de capacidade instalada do
IPOLFG (6 aceleradores em pleno
funcionamento), nomeadamente ao
facto de parte do equipamento
estar obsoleto e à sucessiva
paragem desses equipamentos. O
número de horas totais de paragem
dos aceleradores (1.327 horas)
devido a avarias, era já, no final do
1º semestre de 2010, superior ao
registado no conjunto dos dois
anos imediatamente anteriores
(376 horas, em 2008, e 425 horas,
em 2009). Esta situação teve como
consequências a redução substancial
da utilização da capacidade instalada
do IPOLFG para o tratamento de
doentes, reflectindo-se quer na
produção quer na produtividade
e no aumento dos custos com
a prestação de serviços de
radioterapia.”
- “No triénio 2007-2009, o IPOLFG
recorreu à contratação externa de
prestação de serviços de radioterapia

para o tratamento de 2.798
doentes que atingiu o total de
€ 9.788.129,035.”
- “Apesar de o Conselho
de Administração dispor de
contabilidade analítica que
lhe permitia apurar os custos
de produção própria e aferir
da razoabilidade dos preços
negociados com as empresas
privadas, o IPOLFG contratou
a prestação de serviços de
radioterapia por montantes
superiores em € 55,70 em
2007 (↑ 57,5%), € 46,14 em
2008 (↑ 46,6%) e € 90,84 em
2009 (↑ 80,9%), aos custos
de produção própria, sendo
que os preços em outsourcing
já incluem uma margem de
lucro oligopolista (este tipo de
mercado como é consabido
gera preços ineficientes, tal
como se verifica pelos custos
obtidos pela contabilidade
analítica do próprio IPOLFG).
Tal situação traduz negligência
na gestão de dinheiro dos
contribuintes.”
- “Por outro lado, o custo
completo que inclui a remuneração de todos os factores de produção de um
tratamento realizado pelo
1º acelerador, adjudicado no
concurso n.º 1519/2004, era,
em 2008, de € 114,916 e o
IPOLFG suportou custos
médios por tratamento, em
2007, de € 152,64, em 2008,
de € 145,157 e em 2009, de
€ 203,18.”
- “Note-se que o número de
tratamentos realizados em
2010 no IPOLFG foi bastante
inferior ao verificado nos anos
transactos, em consequência
da obsolescência do parque
tecnológico de Radioterapia.
De facto, em 2010, de acordo
com o próprio contraditório
do Conselho de Administração,
aquele Instituto realizou menos
33.963 tratamentos com
meios próprios, ou seja, foi
necessário realizar aqueles
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tratamentos em entidades
externas a um custo superior,
calculando-se o custo acrescido para o Erário Público
em € 3.085.199,009 (valor
que se aproxima do montante
correspondente à aquisição de
2 aceleradores lineares).”
- “Assim, o Conselho de
Administração sabia que dispunha de capacidade instalada
para produzir internamente
mais tratamentos do que aqueles que realizou no triénio em
análise e que podia utilizar
este facto na negociação de
preços e quantidades com as
entidades privadas que acusam
de lhes impor os preços.”
- “Acresce o facto do valor do
GDH pago pelo Ministério da
Saúde (€256,49) ser totalmente
incompreensível, uma vez que
é superior ao valor negociado
com os prestadores privados
sendo assim indutor de
irracionalidade na
gestão
hospitalar, uma vez que dá
azo a que o Conselho de
Administração se justifique
com um preço totalmente
desfasado dos custos apurados
pela sua própria contabilidade
analítica.”
- “A partir de Junho de
2010, o Instituto Português
de Oncologia de Coimbra
Francisco Gentil disponibilizou-se
para realizar os tratamentos
de radiocirurgia e radioterapia
estereotáxica fraccionada aos
utentes do IPOLFG. No
entanto, a decisão do IPOLFG,
em aproveitar a capacidade
instalada do Instituto Português de Oncologia de
Coimbra Francisco Gentil,
mostrou-se tardia por não ter
acautelado atempadamente o
interesse público, quanto ao
aproveitamento da capacidade
instalada (oferta) no sector
público.”
- “Em Novembro de 2010,
cerca de 5 anos após a
adjudicação, apenas um dos dois
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aceleradores lineares adquiridos,
estava em funcionamento. Nesta
mesma data, as obras necessárias
à instalação do 2º acelerador não
tinham, ainda, sido iniciadas. Refirase, a título de exemplo, que o
Instituto Português de Oncologia de
Coimbra Francisco Gentil, que abriu
um concurso idêntico na mesma
data (2004), instalou o 1º acelerador
em Outubro de 2006, e o 2º, em
Janeiro de 2007, tendo iniciado os
tratamentos de radiocirurgia em
Janeiro de 2008, revelando uma
eficiência e eficácia que não teve
paralelo no IPOLFG.”
- “Além disso, o IPOLFG também
não aplicou qualquer penalidade,
que se calcula em € 896.258,2714,
à adjudicatária pelos atrasos na
instalação do segundo acelerador
linear, nem rescindiu o contrato.”
- “Na documentação de suporte à
facturação referente aos tratamentos
de radioterapia e radiocirurgia
realizados pelas entidades privadas,
prestadoras de serviços, verificaramse várias falhas que não asseguram
que os montantes pagos pelo
IPOLFG correspondem aos serviços
efectivamente prestados.”
- “No período de 2004 a Setembro
de 2010, o IPOLFG não efectuou
consulta a outros fornecedores para
a prestação dos serviços de recolha e
tratamento de resíduos hospitalares
perigosos. A renovação sistemática
do contrato em vigor não garante os
princípios da boa gestão do dinheiro
dos contribuintes, que apenas um
procedimento concorrencial, de
princípio, permite alcançar.”
Excertos da “Auditoria Operacional ou de Resultados à
execução do Acordo de Cooperação entre a ARSLVT, I.P., e a
CVP-SGH, S.A.”
- “Face ao conteúdo das alegações
apresentadas pela PARPÚBLICA –
Participações Públicas (SGPS) S.A.,
conclui-se que, na generalidade,
esta entidade concorda com as
conclusões e as afirmações vertidas
no relato de auditoria”
- “Em 1997, a situação a que o

Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa
(HCVP) havia sido conduzido era
financeiramente insustentável, cfr.
Quadro 1, consequência de sucessivos
prejuízos verificados em anos
anteriores. Esgotadas as várias
tentativas encetadas pela direcção do
HCVP, junto de entidades privadas
(nomeadamente companhias de
seguros), no sentido de averiguar
do potencial interesse destas em
ficarem com a propriedade ou
exploração do hospital, foi, nesse
ano de 1997, pedido ao Estado
apoio para que este procedesse ao
saneamento financeiro do HCVP.
Na verdade, a insubsistente situação
financeira do HCVP comprometeu
a sua alienação no mercado por se
mostrar invendável”.
-“Na origem desta situação financeira
estava uma gestão de recursos
humanos que descapitalizou o HCVP,
tal como se infere do contraditório
exercido, em Fevereiro de 2001,
pela própria CVP-SGH, S.A., no
âmbito da ‘Auditoria a Operações
de Gestão da Carteira de Títulos
do Estado’. Com efeito, segundo a
CVP-SGH, S.A., a gestão de recursos
humanos não só esteve na origem
dos resultados líquidos negativos
acumulados, como na degradação
e obsolescência dos equipamentos
médicos, infra-estruturas e, inclusive,
na deterioração do valor de activos
intangíveis como são a imagem e o
prestígio.”
- “A gravidade da situação
económico-financeira era de tal
grandeza que, segundo os pontos 33 a
42 do referido contraditório, o valor
do HCVP era negativo, ou seja, havia
comprador para o Hospital, mas a
CVP tinha de despender montantes
significativos na assunção de 155
contratos de trabalho existentes
ou seja, tinha de ‘indemnizar pela
rescisão dos seus contratos’ 155
‘trabalhadores’ ‘excedentários dos
mais remunerados’ ‘com altíssimos
salários (…) com escassas habilitações’ (cerca de 1/3 da força
de trabalho) e liquidar o passivo
corrente (cf. ponto 34).”
- “A compra das 225.000 acções

EDITORIAL

por parte da PARTEST (actual PARPÚBLICA) representou um encaixe
para a CVP, de € 11.671.870,7967,
tendo cada acção sido adquirida por
€ 51,87, um preço superior ao valor
nominal (€ 5,00/acção) em cerca de
937,4%.”
- “Este pricing tem lapsos relevantes.
O banco consultor pressupôs
que a concessão tinha uma vida
infinita (n = ∞) quando a vida da
concessão é de 25 anos. Este ‘erro’
não é negligenciável, uma vez que,
de per se, sobreavaliou as acções
em mais de 20%. Como é consabido,
as concessões têm uma vida finita
prevista no contrato de concessão,
pelo que não se alcança este
descuido do banco consultor.
Para além disto, apesar de identificar
a opção de compra da CVP e
da ECG e a opção de venda da
PARPÚBLICA, o banco consultor
ignorou-as na determinação do
valor da CVP-SGH, S.A., sabendo
que estas opções alteram o valor
dos portefólios das partes, o que
evidencia lapsos e lacunas excessivas
que não se podem negligenciar.
Se os estudos tivessem sido mais
metódicos e atentos, provavelmente,
verificar-se-ia que as partes foram
tratadas de forma desigual e que
o Estado saiu prejudicado. Mais: se
a isto juntarmos a parte fulcral do
valor deste ‘negócio’ que foi e é o
Acordo de Cooperação infere-se
que o Estado foi imprudente nestas
negociações.”
- “O estudo do banco consultor
avaliou a actividade do hospital em
€ 25.937.490,64, sendo que esse valor
foi na realidade de € -14 448.658,48”
- “Não obstante a PARPÚBLICA ter
acompanhado e avaliado a evolução
negativa dos resultados anuais da
CVP-SGH, S.A., e, em consequência
dessa avaliação, ter proposto a
revisão do Acordo Parassocial,
a verdade é que, por inacção do
Estado, não foi concretizada essa
revisão, o que pôs em risco a
recuperação do investimento.”
- “Em Junho de 1998, foi celebrado
o primeiro Acordo de Cooperação
entre a ARSLVT e a CVP-SGH, S.A.,

regulando as condições em que
o HCVP asseguraria a prestação
de cuidados de saúde cirúrgicos
aos utentes do SNS na Região de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(RSLVT), em áreas cirúrgicas onde
se geravam grandes listas de espera,
sendo o acordo válido por 5 anos
automaticamente renováveis, por
períodos de 2 anos.”
- “A ARSLVT não realizou quaisquer
estudos
económico-financeiros
que sustentassem a celebração
destes Acordos, não acautelando o
interesse público, o que contraria o
disposto na Base XII, n.º 3, da Lei de
Bases da Saúde, no sentido de que
podem ser contratadas a entidades
privadas prestações de cuidados de
saúde aos beneficiários do SNS”
- “A ARSLVT também não procedeu
a uma avaliação efectiva da
capacidade instalada dos hospitais
da rede do SNS, aquando da
celebração do primeiro acordo e
subsequentes, nem efectuou uma
análise comparativa entre os custos
resultantes desses Acordos e os
custos da contratualização com
os referidos hospitais (contratosprogramas).”
- “Foram objecto desta auditoria
292 processos (correspondendo
a 1239 actos do ambulatório)
abrangendo todas as especialidades
dos Acordo, tendo sido detectadas
desconformidades em 112 processos (38,4%)”
- “Assim, existindo capacidade
instalada disponível nos hospitais
do SNS (Centros Hospitalares de
Lisboa Central e Norte) poder-se-á
inferir, salvo prova quantificada em
contrário, que, com elevado grau
de verosimilhança, o SNS revela
um desperdício da capacidade
disponível (oferta) destes hospitais
na realização de mais cirurgias
cardiotorácicas na RSLVT. Sendo
certo que os preços pagos à CVPSGH, S.A., surgem, assim, onerados
do custo de oportunidade da
capacidade instalada desperdiçada/
ociosa.”
- “O HFF referenciou para o
HCVP, situações de cardiologia

Não é suficiente
mudar de
Governo.
Este país tem
de mudar de vida,
de cultura e de
leis.
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pediátrica cujos doentes eram
provenientes do Hospital de
São João - Porto e Hospital
Maria Pia - Porto, contrariando
o disposto no Acordo de
Cooperação.”
- “Os utentes abrangidos pelo
Acordo de Cooperação não
pagam a taxa moderadora
pelos cuidados de saúde
prestados no âmbito do
Acordo
de
Cooperação
(consulta, MCDT e internamento), diferentemente do
que acontece com os utentes
que recorrem aos cuidados
de saúde prestados pelos
hospitais do SNS.”
- “Face ao exposto conclui-se, em
termos gerais, que os cuidados
de saúde prestados no HCVP
aos utentes do SNS no âmbito
do Acordo de Cooperação são
bons. Alguns dos inquiridos
referem que os recursos
humanos afectos à prestação
dos cuidados de saúde tiveram
um bom desempenho.”
- “Verifica-se que a produção de
GDH na cirurgia cardiotorácica
com um preço mais elevado é
mais preponderante no HCVP
(16% do intervalo do preço
do GDH entre € 15.000,00 e
€ 20.000,00, enquanto que os
HUC detêm 1% e os CHLN e
CHLC, 6% cada).
A produção mais elevada de
GDH, em qualquer um dos
hospitais analisados, concentra-se
no intervalo de preços entre
os € 5.000,00 e € 15.000,00.
Revela-se, também, expressiva
a produção realizada de GDH
com os preços mais baixos
(entre € 1.000,00 e € 5.000,00),
com 41%, 24% e 20%, nos 3
hospitais do Serviço Nacional
de Saúde, enquanto que o
HCVP não realizou qualquer
produção nestes GDH.
Se atendermos ao intervalo
entre € 5.000,00 e € 20.000,00
dos preços de GDH, constata-se que o HCVP, no âmbito
de Acordo de Cooperação,
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concentra 98% da realização de
cirurgias cardiotorácicas neste
intervalo, por sua vez o CHLN realiza
54% de cirurgias, os HUC 76% e o
CHLC 77%, respectivamente.
Por sua vez o CHLN (onde se
inclui o Hospital de Santa Maria) e
o CHLC trataram, cada um, 6% dos
doentes na especialidade de cirurgia
cardiotorácica com preço de GDH
cirúrgico mais elevado (intervalo
de preços entre € 15.000,00 e €
20.000,00), e mesmo assim, o CHLN
tem um custo por doente tratado
inferior aos restantes hospitais.”
Apenas meia dúzia de frases
do relatório da “Auditoria
financeira ao ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa, tendo
por objecto principal os
exercícios de 2008 e 2009”
- “Foi elaborado e remetido
ao CPC o Plano de Gestão de
Riscos e Corrupção e Infracções
Conexas. Ainda não foi constituída
a Comissão de Acompanhamento e
Monitorização daquele Plano”
- “O património inicial da Fundação
ISCTE-IUL não foi publicitado na 2ª
série do DR:”
- “Até à data não foram apresentadas
contas consolidadas relativamente a
2008 e 2009”.
- “O ISCTE procedeu à aquisição de
serviços de publicidade, à mesma
entidade, sem prévio procedimento
concursal, procedimento que era
legalmente necessário atendendo
ao valor da despesa anual”.
- “Encontram-se abertas no BCP
e na CGD 24 contas bancárias
em nome ou com número de
identificação fiscal no ISCTE
que não se encontram relevadas
contabilisticamente e não são
reconhecidas”.
Pior que as auditorias, para a opinião
pública, são as notícias recorrentes
na comunicação social sobre
negócios estranhos e suspeitos
entre o sector público e o sector
privado, sempre com prejuízo para
o sector público. As notícias saem,
os responsáveis são nomeados, mas

sempre fica a sensação que tudo fica
impune e que nada acontece.
Uma das mais recentes, de 29 de
Julho, reza assim:
“Saúde lidera valor brutal de ajustes
directos feitos nos últimos seis
meses. Um bilião gasto em negócios
do Estado sob suspeita. Tribunal de
contas teme pela transparência e
boa gestão do dinheiro público”.
Até podemos querer acreditar que
tudo foi feito legalmente, mas se o
foi, isso apenas significa que as leis
foram afeiçoadas para evitar os
concursos públicos, pelo que devem
ser mudadas.
“Os contratos assinados pelo
Estado directamente com o fornecedor estão previstos na lei,
embora o Tribunal de Contas admita
que põem em causa a concorrência,
a igualdade, a transparência e a
boa gestão dos dinheiros públicos,
pelo que podem agravar o risco de
corrupção”.
A Comunicação Social e o Tribunal
de Contas dizem-nos o que está mal
neste podre, pobre e depauperado
País. E apontam as soluções. Justiça,
transparência, rigor, exigência, responsabilização, consequências, criminalização do enriquecimento
ilícito.
O diagnóstico está feito. O que se
espera e se exige deste Governo
é que aplique as terapêuticas que
todos sabemos quais são e que
são essenciais. Mais importantes,
ainda, do que o difícil exercício
de equilibrar as contas deste país
pela via mais simples. Basicamente,
os titulares dos cargos públicos
têm de passar a ser pessoalmente
responsabilizados pelas suas decisões
e pelas respectivas consequências.
Não tem nada de novo. É exactamente o que acontece com
os Médicos no seu complexo,
exigente, difícil e sensível exercício
profissional.
Não é suficiente mudar de Governo.
Este país tem de mudar de vida, de
cultura e de leis.
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Prestação de serviços
de hemodiálise
A propósito da recomendação elaborada pela
Entidade Reguladora da Saúde sobre o «preocupante panorama de Portugal continental, que
apresenta (…) um elevado índice de concentração
nos mercados da prestação de serviços de hemodiálise», o Colégio da Especialidade de Nefrologia
dirigiu, em Março deste ano, uma carta a Jorge
Simões, presidente do Conselho Directivo da ERS, a
qual transcrevemos de seguida.
Lisboa, 07-Março-2011
Exmo. Senhor Presidente da ERS,
Lemos atentamente a Recomendação recentemente elaborada pela
ERS relativa «ao preocupante panorama de Portugal continental, que
apresenta (…) um elevado índice
de concentração nos mercados da
prestação de serviços de hemodiálise».
E, sobre ele, apresentamos os seguintes comentários:
1. A concentração do mercado de
hemodiálise português nas duas
maiores multinacionais prestadoras
desses serviços de saúde constitui,
efectivamente, uma preocupação
que é sentida, também, pela generalidade dos nefrologistas. Mas essa
concentração tem uma história e
uma causa.
2. Desde o início da instalação de
unidades de hemodiálise no país,
o Estado, por opção ou por incapacidade, tem-se limitado a ser a
entidade licenciadora, reguladora
e pagadora destes serviços. Apesar de sucessivas recomendações
– designadamente as apresentadas
pela extinta Comissão Nacional de
Diálise em alargar a rede de diálise
do sector público, pelo menos aos

hospitais distritais – nunca o Estado lhes deu seguimento. Mesmo em
boa parte dos hospitais onde foram
instaladas unidades de diálise, estas
transitaram para uma gestão privada claramente dominada pelas referidas duas multinacionais do sector.
3. Até inícios da década 1980-89, a
maior parte das unidades privadas
de diálise era detida por grupos de
nefrologistas portugueses. A entrada das multinacionais no mercado
nacional ocorreu em 1980, com a
venda do Centro de Hemodiálise
Dr. Filipe Vaz à então denominada
NMC (National Medical Care) que,
após ter sido internacionalmente
adquirida pela Fresenius, passou a
designar-se FMC (Fresenius Medical Care) e, recentemente, NephroCare. Em meados daquela década, a
crise económica que então ocorreu
colocou graves dificuldades às unidades de diálise, sobretudo às que
eram propriedade dos pequenos
grupos nacionais: o agravamento do
crónico atraso no prazo de pagamento por parte do Estado, o congelamento do valor nominal dos
preços – de que resultou uma redução real do valor praticado – e a
dificuldade, vivida à data, na obtenção junto da banca de meios para

João Ribeiro Santos

Presidente do Colégio
da Especialidade de Nefrologia

Desde o início da
instalação de unidades de hemodiálise
no país, o Estado,
por opção ou por
incapacidade, tem-se limitado a ser a
entidade licenciadora, reguladora
e pagadora destes
serviços. Apesar de
sucessivas recomendações – designadamente as
apresentadas pela
extinta Comissão
Nacional de Diálise
em alargar a rede
de diálise do sector
público, pelo menos aos hospitais
distritais – nunca
o Estado lhes deu
seguimento.
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lização da sua actividade, alargou a
sua área de negócio à prestação de
serviços de diálise. Aproveitando
novo período de dificuldades financeiras no sector da diálise, entrou
agressivamente no mercado e adquiriu grande parte das unidades
detidas por capitais nacionais. Desde então, a penetração das unidades de diálise de capital português
ficou reduzida a cerca de 15%.
5. Pretendemos com isto demonstrar que, sempre que se agravam
as condições quantitativas e temporais de pagamento do Estado
às unidades privadas de diálise,
assiste-se uma fragilização do sector empresarial português face às
multinacionais que operam nesta
área. Para estas, a capacidade de
resistir a situações adversas é incomparavelmente superior, não só
pelos elevados recursos financeiros a que internacionalmente têm
acesso como, também, pela verticalização da sua actividade (fabrico e
distribuição de equipamento técnico e não técnico e de consumíveis,
prestação de serviços, prestação de
cuidados de saúde) e não enjeitam
a oportunidade para adquirirem
mais algumas das unidades que se
encontrem em dificuldades financeiras.

Sempre que se
agravam as condições quantitativas e
temporais de pagamento do Estado às
unidades privadas
de diálise, assiste-se
uma fragilização do
sector empresarial
português face às
multinacionais que
operam nesta área.
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financiamento das tesourarias dos
prestadores de cuidados de saúde
conduziram à sua fragilização. A
NMC, com o seu poder económico sustentado internacionalmente,
aproveitou o momento e assistiu-se, então, à aquisição de grande
número de unidades de diálise de
capital nacional por parte daquela
multinacional.
4. Mais tarde, por volta do virar do
século, a Gambro – empresa de capital sueco, até então confinada, no
que respeita a diálise, à área de fabrico e de comercialização de equipamento e de consumíveis –, num
movimento estratégico de vertica-

6. A instituição, em 2008, de um
preço compreensivo para a diálise
(de conteúdo sujeito a fortes críticas de carácter técnico, mas que
não iremos aqui discutir) acarretou,
uma vez mais, atraso relevante no
pagamento às unidades. De tal forma, que o atraso no pagamento de
serviços prestados a beneficiários
da ADSE atingiu o inimaginável máximo histórico de três anos.
7. Em Dezembro último, o Ministério da Saúde, apresentando como
argumento as conclusões de um
inadjectivável “estudo” encomendado pela ACSS e intitulado “Estudo de custeio de cuidados de diálise
em Centros de Elevada Diferenciação em Nefrologia” (portal da
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ACSS – www.acss.min-saude.pt >
notícias e informações), impôs uma
redução do valor do “preço compreensivo” e a inclusão de transfusões não emergentes e de todos
os actos assistenciais (diagnósticos,
correctivos e construção de novo)
sobre os subsequentes acessos vasculares para hemodiálise.
O referido “estudo” conclui que o
custo efectivo da hemodiálise era,
apenas, cerca de 60% do valor do
“preço compreensivo” à data em
vigor. Mas, se a ACSS tivesse tido a
preocupação em analisar o “estudo”, teria facilmente constatado as
enormes distorções, insuficiências
e inadequabilidade de que padece
(ver apreciação crítica do Colégio
de Nefrologia no portal da Sociedade Portuguesa de Nefrologia –
www.spnefro.pt > notícias).
8. Uma vez mais, estas draconianas medidas irão ter, no imediato,
reflexos fortemente negativos nas
unidades de diálise de capital nacional. Nas multinacionais, também.
Mas terão, uma vez mais, capacidade para suportar esta contrariedade, forçosamente transitória. E dela
sairão, certamente, fortalecidas
após adquirirem algumas – quiçá
a maioria – das restantes unidades
que foram financeiramente forçadas a desistir da sua actividade.
9. Ainda por cima, teme-se, fundamentadamente, que o Ministério
da Saúde não cumpra o prazo de
pagamento estabelecido no novo
Acordo (em anexo). Ali, o Ministério da Saúde não se compromete a
cumprir o compromisso com que
anteriormente se comprometeu
e que raramente cumpriu (aliás, já
está em incumprimento, passados
que são quase dois meses sobre a
assinatura do Acordo). O seu actual compromisso é, tão só, «pugnar
[junto de quem? do próprio Ministério da Saúde?] pelo pagamento
das facturas» dentro do prazo com
que já se tinha comprometido. Mesmo em relação à dívida, que se arrasta há três anos, pelo tratamento

dos beneficiários da ADSE e de outros sub-sistemas de saúde, o seu
compromisso é liquidá-la, não rapidamente, mas sim durante o ano
corrente.
10. O Estado é, assim, duplamente
responsável pela concentração do
mercado da hemodiálise em duas
multinacionais. Primeiro, pela sua
quase que inexistência no terreno
da prestação de serviços de diálise
crónica. Segundo, por ser um Estado cronicamente incumpridor dos
compromissos que assume, mas
que, apesar disso, não se coíbe de
impor medidas fortemente penalizadoras para o sector, sobretudo
para os investidores nacionais.
11. É neste contexto que surge a
Recomendação elaborada pela Entidade Reguladora da Saúde, propondo que, no sentido de contrariar a tendência concentradora do
mercado no sector da diálise crónica, em vez do estabelecimento de
um preço fixo transversal para as
convenções, deveria ser instituído
um preço máximo. Esta medida incrementaria a concorrência no sector e facultaria às ARS contratantes
optar por um fornecedor de serviços que ofereça condições mais
vantajosas, quer para a abertura de
unidades de diálise em regiões delas carentes, quer para a renovação
da contratação uma vez findo o seu
prazo de vigência, podendo, neste
último caso, optar por um novo
prestador que, eventualmente, se
instale na mesma área de influência.

O Estado é, assim,
duplamente responsável pela concentração do mercado
da hemodiálise em
duas multinacionais.
Primeiro, pela sua
quase que inexistência no terreno
da prestação de
serviços de diálise
crónica. Segundo,
por ser um Estado cronicamente
incumpridor dos
compromissos que
assume, mas que,
apesar disso, não se
coíbe de impor medidas fortemente
penalizadoras para
o sector, sobretudo
para os investidores
nacionais.

12. Contudo, e desde logo, não se
compreende muito bem como seria compatibilizada esta medida –
que, na prática, corresponderia à
interrupção, ou ao não estabelecimento, de contrato de convenção
com as unidades que propusessem
preços mais elevados – com a recomendação de 14 de Novembro de
2006 da ERS, citada no documento
em análise, onde se defende o princípio de «garantir o acesso às convenções de todos os prestadores,
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A modificação ora
proposta seria,
aparentemente,
aliciante. Sobretudo
se estivéssemos em
tempos de
confortável e
generalizada folga
financeira.
Desafortunadamente,
não é esse o actual
panorama.

desde que preencham os requisitos
legalmente estabelecidos».
13. Mas, supondo que a dificuldade
referida no número anterior é ultrapassada, a modificação ora proposta seria, aparentemente, aliciante. Sobretudo se estivéssemos em
tempos de confortável e generalizada folga financeira. Desafortunadamente, não é esse o actual panorama. Como atrás referimos, o tempo
é adverso, as dificuldades do sector
foram recentemente agravadas pela
intervenção do Governo e receia-se
que algumas unidades não suportem
o esforço que lhes é exigido.
14. A implementação de um preço
máximo e a liberalização para a
proposição de valores que lhe sejam inferiores levariam ao perverso
efeito de agravar a concentração
do mercado, com o sacrifício das
unidades mais frágeis. Com efeito,
a liberalização dos preçários para
valores inferiores a um teto máximo não dispensaria as unidades de
cumprirem todas exigências contidas no “preço compreensivo”, nem
de observarem os níveis de qualidade que a praxis impõe. É ilusório
admitir que os pequenos grupos

terão capacidade para reduzir os
preços praticados durante um prazo razoável mantendo os pressupostos qualitativos enunciados.
15. Pelo contrário, a implementação
da preconizada medida corresponderia a oferecer aos grandes grupos
a oportunidade de, mesmo suportando prejuízos transitórios numa
ou outra unidade, forçarem a aniquilação de unidades concorrentes,
quer levando ao seu encerramento
quer adquirindo-as a preço de saldo. Qualquer uma destas evoluções
reforçará a sua posição no mercado e aumentará a sua concentração
neste – fenómeno que, afinal, se
pretendia combater.
Esperamos que esta nossa exposição traga algum contributo para
a melhoria ou, pelo menos, para o
não agravamento do funcionamento das unidades de diálise e, consequentemente, da qualidade dos
cuidados prestados aos nossos doentes – afinal, o mais relevante objectivo que orienta o exercício da
nossa actividade.
Creia-nos, Senhor Prof. Doutor
Jorge Simões, com elevada consideração e obrigado

Colégios da Especialidade

Exame de Titulação em Medicina Intensiva
Os candidatos que preencham os requisitos previstos no Documento orientador de Formação em
Medicina Intensiva (ver Site da Ordem dos Médicos em www.ordemdosmedicos.pt), podem solicitar,
até ao dia 31 de Janeiro de 2012, a sua admissão a exame mediante requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. O exame escrito realizar-se-á a 5 de Março de 2012,
em locais e hora a definir após verificação da admissibilidade dos candidatos. As provas práticas
terão lugar nos hospitais seleccionados para esse fim, depois de completa a lista de candidatos aprovados no teste.
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Implementação de
sistema de gestão da
qualidade pela
norma ISO 9001:2008
nos Serviços
de Anestesiologia
A evolução da exigência técnica, ao nível da prestação
de cuidados médicos, incorpora várias vertentes.
A implementação de um sistema de
gestão da qualidade gera ganhos em
saúde e eficiência gestionária, num
modelo em que se evidenciam boas
práticas perante terceiros (entidade
certificadora).
O referencial internacional NP EN
ISO 9001:2008 reveste-se de uma filosofia que permite a adaptação das
organizações a uma realidade de melhoria contínua da qualidade, centrada
na segurança operacional e dos doentes, satisfação do utilizador e dos profissionais.
Aspectos como o controlo da qualidade do ar, da manutenção de equipamentos, optimização de condições de
armazenamento de fármacos, entre
outros, fazem parte de um sistema de
gestão da qualidade, que, com facilidade, se depreende das suas vantagens,
no caso de implementação num Serviço de Anestesiologia, incluindo os
locais de laboração directa dos seus
médicos.
Assim, é convicção do Colégio de

Anestesiologia, que os ganhos em saúde, e em segurança para os doentes e
profissionais, seriam manifestos com a
implementação de um sistema de gestão da qualidade, e subsequente Certificação ISO 9001:2008, dos Serviços
de Anestesiologia.
Deste modo, propomos aos Colegas
Directores dos Serviços de Anestesiologia, o estudo da possibilidade concreta desta implementação, com vista
à Certificação do Serviço que dirige.
Acredita-se que no futuro próximo, a
diferença assentará em modelos certificados por terceiros (entidades independentes), e que tal constituirá uma
clara mais-valia para os Serviços que
estiverem certificados, possibilitando-lhe a incorporação de práticas reais
de benchmarking nacional e internacional.
A Direcção do Colégio de Anestesiologia
04.03.2011
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Humberto Machado
Presidente do Colégio
da Especialidade
de Anestesiologia

Observação
Pré-Anestésica
A presente recomendação é formulada
para garantir os seguintes objectivos:
1.A qualidade de assistência ao doente submetido a qualquer acto anestésico;
2. A segurança e a redução do risco
peri-anestésico;
3. A homogeneidade de procedimentos profissionais e institucionais.
A metodologia e as definições aqui
formuladas baseiam-se nas “Task Force” organizadas pela European Society of Anesthesiology e pela American
Society of Anaesthesiologists.
Avaliação Pré-Anestésica
Avaliação pré-anestésica é definida
como a avaliação clínica que antecede o acto anestésico, quer para cirurgia quer para procedimentos não
cirúrgicos com fins de diagnóstico ou
de terapêutica.
Como elemento básico do acto
anestésico, a avaliação pré-anestésica
deve ser realizada por um Anestesiologista que, preferencialmente,
integre a equipa anestésica que participará na anestesia do doente. Os
Internos da Especialidade de Anestesiologia deverão ser incentivados a
proceder a avaliação pré-anestésica
desde que tenham suporte técnico e
tutela de um Anestesiologista.

Neste acto clínico, o Anestesiologista
avaliará a história clínica, a patologia
associada, a terapêutica a que está
sujeito, o exame físico, os exames
complementares de diagnóstico e o
tipo de cirurgia a que o doente irá
ser submetido.
Como corolário deverá proceder a:
1. informação ao doente e familiares
sobre a técnica anestésica e sobre o
peri-operatório;
2. obtenção do consentimento informado, escrito e assinado pelo doente
ou seu representante legal;
3. qualificação do estado físico (Classificação ASA) e do risco anestésico
e cirúrgico;
4. recurso a outras especialidades
médicas ou a novos exames complementares, se entender necessário;
5. planificação da técnica anestésica e
cuidados para o peri-operatório;
6. manutenção ou adiamento do acto
anestésico, em função da patologia
associada e da farmacoterapia ou fitoterapia a que o doente possa estar
sujeito;
7. registo no processo clínico do
doente, preferencialmente, em documento elaborado para este fim.
Na Avaliação Pré-anestésica devem
ser consideradas a Consulta de Anestesia e a Observação Pré-Anestésica.
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Consulta de Anestesia
A Consulta de Anestesia é um acto
clínico praticado por um Anestesiologista ou por um Interno de Anestesiologia sob tutela, que tem lugar
alguns dias antes do acto anestésico
programado.
Os objectivos da Consulta de Anestesia devem incluir:
1. estabelecer uma relação médico-doente;
2. obtenção do consentimento informado e escrito;
3. elaboração de história clínica, observação do estado físico e identificação de factores que possam interferir com a segurança dos actos
anestésico e cirúrgico;
4. identificação de potenciais intercorrências decorrentes da farmacoterapia ou da fitoterapia a que o
doente possa estar submetido;
5. poder recorrer ao apoio de outras
especialidades médicas, se necessário;
6. planificação da técnica anestésica e
cuidados para o peri-operatório;
7. registo no processo clínico do doente ou em documento criado para
este fim e que ficará apenso ao processo clínico.
As instituições deverão criar condições para a realização da Consulta de
Anestesia, tendo em conta entre outras, razões de natureza funcional, demográfica e económica dos doentes.
Observação Pré-Anestésica
A Observação Pré-Anestésica deve
ser realizada, na véspera do acto
anestésico, por um Anestesiologista
ou por um Interno de Anestesiologia sob tutela que, preferencialmente,
participe no acto anestésico.
Os objectivos devem ser orientados
pelo seguinte:
1. confirmação dos elementos clínicos obtidos durante a Consulta de
Anestesia;
2. tranquilizar o doente e instituir a
terapêutica (sedativa e/ou outra) que
entender adequada;
3. Planear o peri-operatório.
4. Registo no processo clínico.

Caso não tenha sido realizada
a Consulta de Anestesia, na
Observação Pré-Anestésica
devem ser avaliados:
1. história clínica, observação
do doente e dos exames complementares;
2. avaliação do estado físico
(Classificação ASA), dos factores de risco e de potenciais
intercorrências para a segurança dos actos anestésico e
cirúrgico;
3. avaliação e valorização da
farmacoterapia ou fitoterapia
a que o doente possa estar
sujeito;
4. a necessidade de poder recorrer ao apoio de outras especialidades médicas para correcção de patologia associada;
5. explicação da técnica anestésica, tranquilização do doente e instituição da terapêutica
(sedativa e/ou outra) que se
entender adequada;
6. obtenção do consentimento informado e escrito;
7. planificação da técnica anestésica e cuidados a assumir
durante o peri- operatório.
Os doentes submetidos a
Anestesia em regime Ambulatório devem ser objecto
de avaliação em Consulta de
Anestesia, de acordo com
este regime e englobando os
parâmetros
anteriormente
expostos .
A Consulta deve ser realizada
por um Anestesiologista ou
Interno de Anestesiologia sob
tutela, que, preferencialmente,
intervenha no acto anestésico.
A Observação Pré-Anestésica deve ser realizada por
um Anestesiologista da equipa que irá proceder ao acto
anestésico.
A Direcção do Colégio de
Anestesiologia
04.03.2011
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P Á G I N A D O CONSELHO DISCIPLINAR

Emissão de Atestados
Médicos

Manuel Rodrigues
e Rodrigues

Presidente do Conselho
Disciplinar Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Conselho
Disciplinar
Regional do Norte
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Publica-se de seguida o relatório final relativo a um
processo disciplinar sobre emissão de atestados
médicos em que se declara que a beneficiária ‘faltou’ ao trabalho ou ‘ficou doente’ em datas posteriores à da emissão do próprio atestado, o que
consubstancia uma violação do Código Deontológico da OM por não ser, naturalmente, aceitável
atestar factos que ainda não ocorreram.
«1. O presente processo disciplinar
foi instaurado à Exma. Senhora Dra.
… , devidamente identificada nos
autos, na sequência de participação do
Director do …
2. Aquela participação anexava cópias
de diversos atestados médicos
emitidos pela Arguida, destinados a
justificar faltas ao trabalho da Senhora
D. …, trabalhadora da … .
3. Foi efectuada a instrução do
processo, no âmbito da qual foram
apurados os seguintes factos:
3.1. No dia … de … de …, a
arguida Exma. Senhora Dra. … emitiu
um atestado médico que intitulou de
“Declaração”, no qual declarou que
… «faltou 8 e 9 e 15 e 16 do mês
corrente por se encontrar doente,
necessitando de tratamento urgente
e inadiável».
3.2. Como é óbvio,era impossível
à arguida declarar que a beneficiária
do atestado “esteve“ doente no dia
seguinte, e que “voltou” estar doente
uma semana depois.
3.3. O mesmo sucedeu com o
atestado emitido pela arguida, datado
de…, em que atestou que a mesma …
faltou por doença «dias 22 e 23 e dias
29 e 30».
3.4. Relativamente a este último
atestado, o mesmo foi entregue na
entidade patronal da beneficiária – …
no dia 16 de …, isto é, quatro dias
antes da data do atestado!
3.5. A arguida datou de 5 de …

de … um atestado em que declarou
que … faltou” dias 5 e 6 por se
encontrar doente.
3.6. A arguida datou de 3 de …
de … um atestado em que declarou
que … “faltou” dias 3 e 4 por se
encontrar doente.
3.7. A arguida datou de 12 de …
de … um atestado em que declarou
que … “faltou” dias 12 e 13 porque a
filha necessitava de assistência urgente
e inadiável.
3.8. A arguida datou de 20 de …
de … um atestado em quer declarou
que … “faltou” dias 12 e 13 e dias 19
e 20 se encontrar doente.
3.9. Por “coincidência” todos os
dias de pretensa doença coincidiram
com fins-de-semana, sendo certo
que a respectiva beneficiária tem
um horário de “part-time” na …,
precisamente aos fins-de-semana.
4. Destes factos foi a arguida acusada
no Despacho de Acusação que lhe
foi enviado em … de … de …, no
qual ainda lhe foram comunicadas
as normas deontológicas infringidas,
a pena aplicável e o prazo para
apresentação da defesa escrita.
5. Dentro do prazo que lhe foi fixado,
apresentou a Arguida a sua defesa
escrita, na qual alegou o seguinte:
«A doente … é funcionária no …,
onde trabalha em “part-time” nos fins
de semana há vários anos. Todas as
suas ausências estão justificadas por
patologias não resolvidas: patologia

musculo-esquelética (agravada pela sua
actividade profissional) comprovada
pela Ecografia lombo-sagrada e
patologia hepática comprovada por
ecografia abdominal- litiase vesicular.
A primeira ecografia conclui que a
doente sofre de Hérnia lombar L4L5 que lhe provocou e provoca dores
intensas com crises de algias ciáticas
sobretudo membro inferior esquerdo,
que a impede de se mover, obrigando-a
a descanso absoluto com ausências
prolongadas e previstas de 15 ou mais
dias; foi essa razão da 1ª justificação
8 + 9 e 15 + 16 de … de …; a 2ª
justificação de 22 + 23 e 29 + 30 …
de … foi passada no dia 16 pois nessa
data a doente necessitou de consulta
urgente por dor ciática intensa sendo
necessário o descanso absoluto e
o tratamento específico nos fins de
semana acima mencionados; esta crise
foi também acompanhada de crise
biliar com vómitos e dores intensas
no …. (?) direito.
A 3ª justificação de 12 + 13 de … de
… foi provocada por doença de sua
filha amigdalite aguda com otite.
A 4ª justificação 5 + 6 de … de …
sindroma gripal com febre e tosse.
A 5ª justificação em 5 + 6 de … de
… crise grave vesicular c/ vómitos
e dores; espera internamento para
cirurgia.
A 6ª justificação 12 + 13 e 19 +
20 de … – crise ciática violenta
acompanhada de crise biliar aguda
medicação analgésica e … (?) que
a doente é obrigada a tomar pela
violência do quadro clínico».
6. A Arguida juntou cópias dos
relatórios das ecografias mencionadas
na sua defesa.
7. Entendemos não assistir razão à
Arguida. Com efeito:
7.1. Se a Arguida considerava
as doenças em causa incapacitantes
para o trabalho, deveria fazer constar
atestado o tempo provável de
incapacidade (artº 74º, nº 1, do Código

Deontológico);
7.2. O que a Arguida não pode
é emitir atestados especificando em
concreto dias em que a beneficiária
esteve doente, quando a data de
emissão do atestado é anterior aos
dias de incapacidade.
7.3. Também não pode a Arguida
emitir atestados em que declara que
a beneficiária faltou ao trabalho em
datas posteriores à da emissão do
próprio atestado.
7.4. Independentemente
da
doença em causa e da sua natureza
mais ou menos incapacitante, a
Arguida não pode atestar factos que
ainda não ocorreram!
8. Resultam, assim, claramente
provados os factos imputados à
arguida no Despacho de Acusação,
acima mencionados e aqui dados
como inteiramente reproduzidos.
9. Tal prova resulta evidente dos
próprios atestados emitidos.
10. Nada do que a Arguida alega em
sua defesa coloca minimamente em
crise aquela prova.
11. Os factos dados como provados
consubstanciam um comportamento
culposo
da Arguida
violador
dos seus deveres deontológicos,
nomeadamente o constante do artº.
75º, do Código Deontológico da
Ordem dos Médicos.
1.O comportamento da Arguida resulta agravado pelo facto
de já ter sido punida com oito
penas disciplinares de advertência,
também por emissão de atestados
de complacência, nos processos
disciplinares nºs … ,
12. Em face do exposto, proponho que
a Exma. Senhora Dra. … seja punida
com a pena disciplinar de censura,
aplicável nos termos das disposições
conjugadas dos artºs 12º, al. b), 14º,
16º e 19º, nº 1, al. c) do Estatuto
Disciplinar dos Médicos.
Porto, …
O Relator»

Independentemente
da doença em
causa, e da sua
natureza mais
ou menos
incapacitante, não
pode um médico
atestar factos que
ainda não
ocorreram.
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Amato Lusitano
na Biblioteca Nacional
Realiza-se no dia 8 de Setembro, pelas 18h30m
no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal
(Campo Grande, nº 83) uma apresentação da obra
Centúrias de Curas Medicinais de Amato Lusitano,
uma edição do Centro Editor Livreiro da Ordem
dos Médicos nas comemorações dos 500 anos do
nascimento deste singular médico português.

Médico, assistente de psicologia médica da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, ex-presidente da Secção de História da
Medicina da Sociedade de Geografia
e ex-vogal do Conselho Directivo do
INSA, membro da Comissão Instaladora do Museu da Saúde e do Núcleo de
História da Medicina da Ordem dos
Médicos.
2
Doutoramento e agregação em Medicina, tendo-se especializando, sucessivamente, em Medicina Interna, Infecciologia, Medicina Tropical e Saúde
Pública. Chefe de Clínica e Director
de Serviço no Hospital do Espírito
de Évora, aposentado. Foi Professor
da Universidade de Évora, durante
30 anos, leccionando as disciplinas de
Ecologia Humana, Parasitologia Humana e Antropologia Aplicada. Publicou
cerca de 120 trabalhos científicos e
vários livros, nas áreas da Medicina,
Epidemiologia, Ecologia Humana, Antropologia Social e História.
1
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A apresentação da obra paradigmática
de Amato Lusitano dividir-se-á em
duas partes:
- O Primado da Clínica em Amato
Lusitano, por Victor Machado
Borges1 e
- A parasitologia nas Centúrias de
Curas Medicinais, por David de
Morais2.
Seguir-se-á uma visita acompanhada
à mostra sobre Amato Lusitano que
está patente na BNP até ao dia 17
de Setembro. Até essa data, a livraria
Babel situada no átrio da BNP estará
a vender as obras do Centro Editor
Livreiro da Ordem dos Médicos,
nomeadamente a reedição das
Centúrias de Curas Medicinais.
Amato Lusitano é «o Homem que
representa a Medicina do Século XVI,
como erudito, anatomista e clínico»
(Max Solomon). Serviu nobres e
poderosos, desde o Papa Paulo III
de quem foi médico pessoal, até às
melhores Casas Senhoriais de Veneza,
Ferrara e Florença, conhecimentos
que de nada lhe valeram pois teve que,
por diversas vezes, fugir à Inquisição,
a mesma que o levou a abandonar o
seu país. Os tentáculos da Inquisição
eram longos e várias obras de Amato
foram censuradas. Mas não foi apenas
o clero e a nobreza que receberam os
seus cuidados: é sabido que também
tratou soldados, mercadores, marinheiros, prostitutas...

A sua curta vida (1511/1568) foi
suficiente para afirmar o nome que
João Rodrigues escolheu para si,
‘Amato Lusitano’, em toda a Europa
erudita e para ter convivido com
muitas figuras ilustres daquele tempo.
Além das Sete Centúrias reeditadas
pela Ordem dos Médicos, escreveu
«Comentários a Dioscórides» e «Enarrationes Eruditissime». E escreveu em
Salónica o seu famoso «Juramento
de Amato», que faz parte da Sétima
Centúria.
Entre os muitos sinais de modernidade
da sua clínica e da sua investigação,
Amato inventou e descreveu uma
prótese para a abóbada palatina,
para resolver as fendas palatinas, que
alguns atribuíram ao grande Ambroise
Paré. Hoje em dia, segundo vários
autores, entre os quais se encontram
Leibowitz, Samoggia e Paiva Boléo,
parece não restar qualquer dúvida
que a invenção teria sido de Amatus
e que Paré se terá limitado a usála, em doentes seus. Esta prótese é
descrita na obra Centúrias de Curas
Medicinais.
Para os portugueses (médicos e
não só) será com certeza motivo
de orgulho ler que as Centúrias são
una della maggiori testimonanze dello
stato della Medicina nel cinquecento,
como Mirko Malavoti afirma em livro
editado pelo Istituto di Storia della
Medicina dell’ Universitá di Roma.

As centúrias
Curationum medicinalium centuriae
septem - Foi assim que Amato chamou
à sua mais importante obra médica, a
qual foi escrevendo ao longo de vinte
anos nas várias cidades onde viveu.
Iniciadas em Ferrara, em 1541, as
Centúrias só seriam terminadas em
1561, já em Salónica. Escreveu-as em
latim, o que lhes assegurou a larga
difusão que mereciam, com edições e
traduções várias, que se calculam ser
mais do que as 59 conhecidas.
Amato, ao contrário de muitos
autores prestigiados daquela época,

sempre se apoiou na literatura médica
existente, uma marca distintiva que
a sua formação universitária lhe
deixara.
Na VII Centúria apresenta o seu
«Juramento», que nos traz à
memória o célebre Juramento de
Hipócrates que, ainda hoje, todos os
Médicos seguem e juram. Um código
de comportamento profissional que
foi publicado no ano de 1559 e que
aqui reproduzimos, assinalando a
vermelho o que a censura mandou
cortar do texto original.

Na exposição na BNP podem ver-se
exemplares censurados da obra de
Amato
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Juramento médico de Amato Lusitano
Juro perante Deus imortal e pelos seus dez santíssimos sacramentos, dados no Monte Sinai ao Povo Hebreu, por
intermédio de Moisés, após o cativeiro no Egipto, que na minha clínica nunca tive mais a peito do que promover que a
Fé intacta das coisas chegasse ao conhecimento dos vindouros.
Nada fingi, acrescentei ou alterei em minha honra ou que não fosse em benefício dos mortais.
Nunca lisonjeei, nem censurei ninguém ou fui indulgente com quem quer que fosse por motivo de amizades particulares;
Sempre em tudo exigi a verdade;
Se sou perjuro, caia sobre mim a ira do Senhor e de Rafael seu Ministro e ninguém mais tenha confiança no exercício
da minha arte;
Quanto a honorários, que se costuma dar aos médicos, também fui sempre parcimonioso no pedir, tendo tratado muita
gente com mediana recompensa e muita outra gratuitamente.
Muitas vezes rejeitei firmemente grandes salários, tendo sempre mais em vista que os doentes por minha intervenção
recuperassem a saúde do que tornar-me mais rico pela sua liberalidade ou pelos seus dinheiros;
Para tratar os doentes, jamais cuidei de saber se eram hebreus, cristãos, ou sequazes da Lei Maometana;
Nunca provoquei a doença;
Nos prognósticos sempre disse o que sentia;
Não favoreci um farmacêutico mais do que outro, a não ser quando nalgum reconhecia, por ventura, mais perícia na
arte e mais bondade no coração, porque então o preferia aos demais;
Ao receitar sempre atendi às possibilidades pecuniárias do doente, usando de relativa ponderação nos medicamentos
prescritos;
Nunca divulguei o segredo a mim confiado.
Nunca a ninguém propinei poção venenosa;
Com a minha intervenção nunca foi provocado o aborto;
Nas minhas consultas e visitas médicas femininas nunca pratiquei a menor torpeza;
Em suma, jamais fiz coisa de que se envergonhasse um Médico preclaro e egrégio.
Sempre tive diante dos olhos, para os imitar, os exemplos de Hipócrates e Galeno, os Pais da Medicina, não desprezando
as Obras Monumentais de alguns outros excelentes Mestres na Arte Médica;
Fui sempre diligente no estudo e, por tal forma, que nenhuma ocupação ou circunstância, por mais urgente que fosse,
me desviou da leitura dos bons autores;
Nem o prejuízo dos interesses particulares, nem as viagens por mar, nem as minhas pequenas deambulações por terra,
nem por fim o próprio exílio, me abalaram a alma, como convém ao Homem Sábio;
Os discípulos que até hoje tenho tido, em grande número e em lugar dos filhos, tenho educado, sempre os ensinei muito
sinceramente a que se inspirassem no exemplo dos bons;
Os meus livros de Medicina nunca os publiquei com outra ambição que não fosse o contribuir de qualquer modo para
a saúde da Humanidade;
Se o consegui, deixo a resposta ao julgamento dos outros, na certeza de que tal foi sempre a minha intenção e o maior
dos meus desejos”
Feito em Salónica, no ano do Mundo 5.319 (1559 da nossa Era).

Seminário: Amato Lusitano – Cidadão da República Médica

Realiza-se no dia 13 Setembro um Seminário na BNP com o seguinte programa:

09h45 Conferência inaugural | Jon Arrizabalaga
Debate
11h00 A internacionalização da obra de Amato Lusitano | João Alves Dias
11h30 Do índex às Ennarrationes: em torno de Dioscórides | Inês de Ornellas e Castro
Debate
12h45 Almoço
14h15 Uma leitura de Amato Lusitano: ainda haverá novos capítulos? | António Lourenço Marques
Debate
15h00 Painel: Os Comentários de Amato Lusitano a Dioscórides: Texto e Contexto | António Andrade | Carlos de Miguel
Mora | Virgínia Soares Pereira
Debate
Pausa
17h00 Conferência de encerramento | Aspectos neuropsiquiátricos na obra de Amato Lusitano | Paulo Fontoura
* Programa provisório, sujeito a alterações		
				
Entrada livre
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Elevada incidência de
erros cirúrgicos graves
Apesar dos esforços que têm sido feitos nos
últimos anos para prevenir o que os americanos
chamam de ‘wrong-site surgery’ - e que inclui as
cirurgias ao lado errado/contralateral, cirurgias ao
doente errado ou ao órgão errado - o evento
adverso ‘que nunca deveria acontecer’ tem uma
incidência de 40 casos por semana nos EUA.
No âmbito de um projecto para prevenção de ocorrências que ‘nunca deveriam acontecer’ foram apresentados
no dia 29 de Junho os resultados preliminares de um estudo que analisou
a prática clínica em 8 instalações hospitalares que participaram voluntariamente neste projecto: AnMed Health,
Anderson, South Carolina; Center for
Health Ambulatory Surgery Center,
Peoria; Holy Spirit Hospital, Camp Hill,
Pennsylvania; La Veta Surgical Center,
Orange, California; Lifespan-Rhode Island Hospital, Providence; Mount Sinai
Medical Center, New York City; Seven
Hills Surgery Center, Henderson, Nevada; e Thomas Jefferson University
Hospital, Philadelphia, Pennsylvania.
As instituições hospitalares concluíram
que problemas com agendamento das
operações, preparação pré-operatória
e processos de espera para entrada
para cirurgia, assim como uma comunicação ineficaz e distracções na sala de
operações ou a falta de envolvimento,
ainda que momentâneo, de todos os
elementos chave do bloco operatório,
contribuem para o aumento do risco
de erros cirúrgicos, nomeadamente
de cirurgias a membro contralateral.
Identificados os principais factores de
risco, as oito instituições tomaram medidas para corrigir as falhas, explicou
Mark R. Chassin, presidente da Joint
Commission Center for Transforming
Healthcare, entidade que procedeu
a este estudo. Todas as instituições e
médicos que efectuem procedimentos invasivos, estão, naturalmente,

num certo nível de risco indefinido.
«Prestadores que ignorem este facto,
ou confiem na não ocorrência de tais
eventos adversos no passado como
garantia da segurança do doente no
futuro, fazem-no por sua conta e risco.
A menos que uma organização tenha
efectuado uma abordagem sistemática
aos processos implementados nessas
instituições, será o mesmo que voar às
cegas», afirmou o presidente da Comissão de análise.
Como este tipo de erros cirúrgicos
graves são eventos relativamente raros, tornam-se difíceis de estudar mas
sabe-se que não existe uma causa
única que explique tais ocorrências.
Antes pelo contrário: geralmente esse
tipo de situação é o resultado de uma
cadeia de pequenos erros e não existem respostas simples para resolver o
problema.
O conceito de ‘wrong-site surgery’ –
cuja incidência nos EUA é de 40 casos/
semana – inclui procedimentos invasivos no doente errado, procedimentos
cirúrgicos errados, procedimentos
cirúrgicos ao membro contralateral
e cirurgias ao órgão errado/incisões
na zona errada e em 2010 foram, nos
Estados Unidos da América, o terceiro
evento adverso reportado.
Do estudo dos processos concluiu-se que um cuidado acrescido com a
documentação na fase pré-operatória
e nas zonas de espera pré-cirúrgica
diminui o risco de 52% para 19%. A
Comissão concluiu que em 39% dos
casos sucediam pequenos erros que

aumentavam substancialmente o
risco, nomeadamente no que se
refere à informação sobre o doente que é, muitas vezes, recolhida junto de diversas instituições
e vários médicos.A forma de minimizar esses erros é a standardização dos processos clínicos e
da forma como se apresenta a
informação sobre o doente.
O próprio acto de marcar a
zona de incisão varia muito entre instituições e acarreta um
elevado risco e a Comissão assistiu a situações em que a marca de incisão foi feita com canetas não certificadas para o efeito
e apagada durante a preparação
pré-operatória.
A Comissão desenvolveu uma
ferramenta online (http://www.
centerfortransforminghealthcare.org/tst.aspx) que guia as organizações de saúde através de
um processo passo-a-passo para
medir a performance sendo o
primeiro passo apresentado a
melhoria da higiene das mãos.
No Outono serão acrescentadas soluções no que se refere à
prevenção de cirurgia errada.
Mais informações sobre
este estudo podem ser
consultadas em:
http://www.medscape.com/
viewarticle/745581
src=mpnews&spon=18
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Equilíbrio
custo-eficácia
O equilíbrio entre o custo e a eficácia dos cuidados médicos é um imperativo ético mundial.
Num artigo publicado no NEJM faz-se uma reflexão
sobre como os médicos são os profissionais melhor
posicionados para ajudar a tornar efectivas as
políticas de saúde nessa área.

Os médicos são o único ‘caminho’
possível para a disseminar as políticas que aceleram a implementação
de um sistema de cuidados em que
exista equilíbrio custo-eficácia, é
pelo menos essa a conclusão de Victor Fuchs (Professor de Economia e
de Investigação em Saúde na Stanford University) e Arnold Milstein
(Professor de Medicina na Stanford
University e Director Médico do
Pacific Business Group on Health),
publicada no The New England Journal of Medicine num artigo intitulado
‘The $640 Billion Question – Why
does Cost-Effective Care Diffuse So
Slowly?’.
Classificando esse equilíbrio como
um imperativo nacional fiscal e ético,
os autores do artigo explicam que
sendo os médicos o elemento mais
influente no sistema de saúde, nomeadamente graças à confiança que
a população deposita nestes profissionais e nas suas opiniões, são, de
facto, quem poderá ajudar a tutela a
implementar esse tipo de políticas.
O artigo utiliza como exemplo o
caso americano – mas, em alguns
aspectos, permite uma análise que
pode ser considerada internacionalmente válida – e explica que nos EUA
se gasta mais per capita em cuidados
de saúde do que na maior parte dos
países desenvolvidos e que os resul-
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tados obtidos não são melhores do
que nos países equiparáveis. Há, no
entanto, médicos e instituições nos
EUA que conseguem prestar cuidados de saúde de elevada qualidade
com custos sensivelmente 20% inferiores à média nacional. Se todas
as instituições e profissionais seguissem esse exemplo, a despesa com a
saúde baixaria de 17% do produto
interno bruto dos EUA para 13%
o que representa uma poupança de
640 biliões de dólares que poderiam
ser investidos noutras áreas. Segundo a opinião dos autores, em todos
os sectores existem resistências:
- as companhias de seguros resistem
a políticas de regulamentação de coberturas que poderiam significar uma
poupança de 200 biliões de dólares;
- os próprios legisladores americanos resistem à implementação de
reformas que gerariam uma melhor
relação custo-eficácia na prestação
de cuidados de saúde, porque as
mesmas põem em causa financiamentos partidários por parte da indústria farmacêutica:
- os administradores hospitalares
resistem a medidas que impliquem a
redução da ocupação de camas com
receio que essa redução tenha como
consequência uma acentuada redução dos rendimentos;
- os centros de pesquisa e investi-

gação percepcionam este tipo de
medidas como conflituantes com
os seus objectivos e oferecem resistência à implementação de normas
que visem melhorar a relação custo-eficácia;
- no ensino não há muitos conteúdos programáticos relativos à necessidade de implementar equilíbrios
entre o que se investe e o que se
obtém em ganhos de saúde;
- tendo em conta que uma parte do
treino dos jovens médicos consiste
na observação e participação na prática clínica hospitalar, se a prática que
lhes serve de modelo de aprendizagem não incluir normas de custo-eficácia, não haverá como apreenderem esses conceitos;
- a indústria – por exemplo na área
da tecnologia médica – faz campanhas de marketing que influenciam
os consumidores a considerar que
não existem alternativas à compra
de determinado dispositivo médico;
- os médicos resistem a mudanças
estruturais na sua prática, quer por
razões de ordem financeira quer por
razões de ordem clínica.
Victor Fuchs e Arnold Milstein consideram que, por parte dos médicos,
há receio de perda de autonomia
pois o que se observa em relação
aos profissionais que aplicam de forma consistente regras de equilíbrio
custo-eficácia é uma ‘standardização’
da abordagem aos cuidados prestados, uma confiança em decisões colegiais e uma ênfase na medição dos
resultados obtidos e na avaliação dos
pares.
No entanto, apesar desse receio,
concluem que só a confiança que as
pessoas depositam no seu médico,
poderá neutralizar a desconfiança
que sentem em relação às políticas
restritivas e de poupança governamentais.
O princípio que se analisa neste artigo não é obviamente novo para os
médicos portugueses - encontra-se estatuído nos números 3 e 4 do
art.º 5º do Código Deontológico
e constitui um dever (ver página 5
desta edição) – nem para a restante
comunidade médica mundial: a re-

centemente criada Carta Europeia
de Ética Médica – que publicámos
na edição anterior – estatui no seu
número 8:
«Ao mesmo tempo que respeita a
autonomia pessoal, o médico agirá
de acordo com o princípio da eficácia terapêutica, tendo em consideração a utilização equitativa dos
recursos».
Existe uma congénere americana,
‘The Physician Charter’, que foi assinada em 2002 por médicos de ambos os continentes. Nessa carta de
princípios pode ler-se:
«Compromisso com uma justa distribuição de recursos. Ao mesmo
tempo que vai ao encontro das
necessidade individuais dos doentes, o médico tem que prestar cuidados de saúde baseados na gestão
custo-eficácia de recursos clínicos
limitados. O profissional deve comprometer-se em trabalhar com outros médicos, hospitais e tutela para
o desenvolvimento de guidelines de
custo-eficácia. A responsabilidade
profissional do médico na alocação
adequada de recursos requer que se
evite de forma escrupulosa a aplicação de exames ou procedimentos
supérfluos. A prestação de serviços
desnecessários não só expõe alguns
doentes a potenciais consequências
negativas/efeitos secundários evitáveis e a despesas desnecessárias
como também diminui os recursos
disponíveis para outros doentes».
Não há muito que os médicos possam fazer para alterar o comportamento dos outros intervenientes no
sistema de saúde mas, ao incorporarem na sua prática regras de análise
que visem a melhoria custo-eficácia
dos cuidados que prestam, estarão a
contribuir para um sistema em que
existe menor desperdício (o que
permite alocar os recursos excedentes para áreas em que são necessários). A implementação eficaz desse
tipo de medidas só será possível
com base na confiança que os doentes têm nas opções terapêuticas do
médico e nunca através de imposições da tutela que não contem com
a colaboração destes profissionais.
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A Estomatologia
só depende
de si própria
A propósito das comemorações dos 100 anos do
Colégio da Especialidade de Estomatologia, conversámos com Manuel Falcão, sobre o passado, o
presente e as perspectivas futuras para esta especialidade, dos anseios e trabalho desenvolvido pelo
Manuel Falcão Colégio mas também das apreensões em áreas
Presidente
como a formação contínua, a defesa da saúde oral
do Colégio da
Especialidade de como prioridade num contexto de saúde pública,
Estomatologia envelhecimento da especialidade, etc.
Revista da Ordem dos Médicos
- Quais as principais conquistas da
Especialidade neste século de existência?
Manuel Falcão - A Estomatologia
foi reconhecida como Especialidade da Medicina no XIII Congresso
Internacional de Medicina, em Paris,
no ano de 1900, e declarada Especialidade, em Portugal, a 25 de Maio
de 1911. É, portanto, uma das mais
antigas Especialidades Cirúrgicas da
Medicina.
Por isso não precisou de conquistar mas sim de criar. Foi um século
de acompanhamento – em paralelo
com o desenvolvimento do conhecimento humano – das suas vertentes técnica, teórica e assistencial, no
campo da saúde oromaxilofacial. A
Estomatologia sempre respondeu
com excelência aos novos desafios. Fê-lo através da adaptação de
novos modelos de formação que
evoluíram sucessivamente de 1 ano
de formação, em serviço hospitalar
idóneo, até 4 anos; deu origem à Especialidade de Cirurgia Maxilofacial,
à Subespecialidade de Ortodôncia
e tem proposta, com projecto de
independência, para mais áreas do
conhecimento e do saber, da sua
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jurisdição; promoveu a criação da
licenciatura em Medicina Dentária e
deu-lhe suporte. Não são conquistas, são feitos, a que correspondem
100 anos de inexcedíveis serviços
prestados à saúde pública.
ROM - Que momentos destaca nas
comemorações dos 100 anos da Especialidade?
MF - O programa científico, a adesão dos Estomatologistas, o programa social, a corporização de
um sentimento e uma revolução
na esperança.
O programa científico, feito assumidamente com a “prata da casa”, com
os nossos Estomatologistas, que
compuseram uma montra, representativa de que estamos e dominamos o conhecimento e o bem saber
fazer da arte nos seus mais recentes
ganhos e desenvolvimentos.
Tivemos a maior presença de estomatologistas num evento, desde há
mais de uma década.
Desfrutámos de um enriquecedor
convívio entre gerações, com o seu
legado de histórias e vivências, e da
colaboração de quase todos os Serviços de Estomatologia com a sua
história, o que se torna num incen-

tivo para se promover a publicação
da história dos 100 anos da Estomatologia em Portugal.
A Estomatologia recuperou o sentimento de solidariedade na defesa
dos seus legítimos interesses e apurou o orgulho pelos serviços diferenciados que presta à sociedade.
Uma revolução na esperança. Demos primazia a que nos sintam –
pelo valor e mérito – embora não
descuremos que nos oiçam – sem
ser preciso falar alto – nas nossas
reconhecidas razões. Fizemo-lo para
com os que serviram a Estomatologia no passado mostrando-lhe que
têm seguidores. Fizemo-lo para com
os Estomatologistas mais jovens e
para com os Internos da Especialidade, indicando-lhes caminhos e
apoios. Fizemo-lo com os dirigentes
da Ordem dos Médicos, com os responsáveis pela formação e com os
dirigentes das sociedades científicas,
apresentando-lhes as nossas adequadas e justas expectativas.
Aos dirigentes da Ordem dos Médicos alertamos para que não se deixem iludir e reconheçam o valor da
saúde oromaxilofacial exercida por
médicos especialistas.
ROM - Muito se avançou em termos de prestação de cuidados de
Saúde Oral em 100 anos, contudo,
ainda existe necessidade de mudança e melhoramento nessa área, correcto?
MF – Como em tudo na vida. O
progresso não pára e o difícil é
acompanhá-lo. Ou se monta o cavalo
do progresso ou se é levado por arrastamento. Na quase totalidade do
tempo avançamos por arrastamento
provocado pela pressão da procura,
com base na melhoria das condições
sócio-económicas da população e
na mudança do padrão cultural com
refinamentos para a reabilitação, estética e cosmética com “extremos”,
como no caso dos “branqueamentos”; por alguma iniciativa individual; e, ultimamente, pela pressão da
oferta, assente no excesso de profissionais, que obriga à diferenciação
mas que tem o cunho positivo de se

ter conseguido a cobertura a nível
nacional de cuidados de saúde oral
a nível de clínica privada. Não temos
nem nunca tivemos um verdadeiro
plano nacional de saúde oral instalado no país. Existiam os serviços hospitalares de estomatologia nos grandes centros e a clínica privada que
não tinha representatividade fora
das grandes cidades. Na década de
sessenta, do século XX, instalou-se
também, a assistência estomatológica, nas unidades de saúde das Casas
do Povo e da Caixa de Previdência,
com predomínio da assistência curativa ao nível dos cuidados primários.
Na década de setenta, com o aparecimento das Escolas Superiores de
Medicina Dentária, deu-se a chegada
dos Médicos Dentistas mas, até hoje,
ninguém foi capaz de lhes estruturar
uma carreira, com grande cabimento ao nível dos cuidados primários.
Por outro lado, as naturais expectativas por uma qualidade de vida
melhor são inerentes ao género humano. A Saúde Oral está englobada
no direito ao acesso dos cuidados
de saúde tendencialmente gratuitos,
como refere a Constituição.
A Saúde Oral, em toda a sua amplitude, não pode ser considerada,
pelos governantes, como um luxo,
para assim justificarem a sua falta de capacidade de promoção do
bem público, nem, muito menos,
pela pressão egoísta do capital que
vislumbra uma área de negócio apetecível. Serão naturalmente forçados
a corrigirem o seu comportamento
e estratégia pela pressão dos profissionais e das entidades que os
representam, por um lado e, por
outro, pelos indicadores fornecidos
por entidades supranacionais como
a OMS, a EU, etc.
Portugal pode vangloriar-se de possuir mais do que suficientes recursos
humanos qualificados – que é parte
fundamental na sua estruturação –
para oferecer cuidados de Saúde
Oral ao mais alto nível, desde a prevenção, ao tratamento e à reabilitação, a toda a população do País. Haja
vontade política dos governantes em
promoverem uma verdadeira Saúde

«Alguns Serviços
Hospitalares
ressentiram-se dessa
deserção, mas nenhum
foi desactivado
e hoje podemos
dizer que estão em
franca recuperação.
A Estomatologia só
depende de si própria.
Assim o entendam
os detentores
actuais do acervo de
conhecimento que lhes
foi legado e assumam
o acrescentar-lhe
mais-valia, no seu
transporte para o
futuro, especialmente
os Colegas investidos
de direcção e com
obrigações de
formação…»
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Oral para todos os portugueses,
que encontrarão em todos os profissionais e prestadores de cuidados
e nas entidades que os representam,
a pronta colaboração na sua implementação. O investimento inicial rapidamente terá retorno. Entretanto,
poder-se-ão fazer remedeios, como
com a saúde oral escolar e com o
cheque dentista.

«A Saúde Oral, em
toda a sua amplitude,
não pode ser
considerada, pelos
governantes, como
um luxo, para assim
justificarem a sua
falta de capacidade
de promoção do bem
público, nem, muito
menos, pela pressão
egoísta do capital que
vislumbra uma área de
negócio apetecível.»

ROM - Que atractivos apresenta
hoje a Estomatologia para captar
novos especialistas?
MF – Apresenta os dois grandes
atractivos para quem inicia uma
profissão: realização profissional e
colocação assegurada. A realização
profissional, desde logo, porque é
uma área do conhecimento médico que tem ainda um grande campo onde se pode e deve investigar.
A área topográfica oromaxilofacial
é, hoje, talvez, a que mais doutoramentos propicia. Tem muitas áreas
onde se espera a aplicação de novas
técnicas e materiais. Têm o desafio
de novas patologias, técnicas e terapêuticas e de muitas situações que o
desenvolvimento do conhecimento
e da técnica obrigaram a reformular
conceitos e tratamentos e em que
só a graduação em Medicina permite um correcto entendimento. São
incentivados e apoiados na formação contínua.
A estabilidade de emprego, porque,
mesmo tendo em conta os actuais
constrangimentos na contratação,
os quadros dos Serviços Hospitalares terão de ser novamente alargados para responderem à pressão
dos cuidados referenciados logo
que os cuidados primários comecem a ser implementados e têm
ainda, os lugares deixados pelos que
se aposentam e que são em número
considerável visto que a média etária dos Estomatologistas é elevada.
ROM – Com o surgimento das especialidades de cirurgia plástica e a
cirurgia maxilo-facial de que forma
se reposicionou a estomatologia?
MF – Há quarenta anos a Encyclopédie Médico-Chirurgicale de Sto-
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matologie tinha oito grossos volumes. Não era possível abarcar
todo o conhecimento por uma só
pessoa. Vislumbrava-se um grande
desenvolvimento em todas as áreas
da ciência e da técnica. Com toda
a naturalidade, alguns deixaram-se
seduzir pelo desbravar de novos
horizontes. Outros ficaram e, com
o mesmo empenho, promoveram
a Estomatologia. Lançaram-se ramos que se desenvolveram a partir
de um tronco comum, mas que se
tocam na periferia, com maior ou
menor interpenetração. Não é por
acaso que na carga curricular dos
Internatos de Especialidade, os estágios nas três Especialidades estão
contemplados e são rotativos, embora com duração de tempo que
não se correspondem, em termos
de reciprocidade.
Alguns Serviços Hospitalares ressentiram-se dessa deserção, mas
nenhum foi desactivado e hoje podemos dizer que estão em franca
recuperação. A Estomatologia só depende de si própria. Assim o entendam os detentores actuais do acervo de conhecimento que lhes foi
legado e assumam o acrescentar-lhe
mais-valia, no seu transporte para
o futuro, especialmente os Colegas
investidos de direcção e com obrigações de formação, desenvolvendo
e implementando nos Serviços áreas diferenciadas, de ponta e com o
horizonte da excelência.
ROM - Que impactos positivos para
a Saúde oral da população trouxeram medidas como, por exemplo, o
cheque - dentista? Quem e como
são avaliados esses impactos?
MF – O Colégio tem como seu representante junto da Direcção-Geral de Saúde a Dr.ª Rosário Malheiro,
que tem emprestado a este assunto uma disponibilidade muito para
além do que seria legítimo esperar
e uma contribuição muito apreciada. A Dr.ª Rosário Malheiro aponta
certeiramente que o programa está
principalmente direccionado para o
tratamento da cárie mas que deve
ser orientado para uma assistência

mais precoce, a partir dos 3 anos de
idade e mesmo antes, criando hábitos de vida preventivos e evitando
a patologia dentária. Aponta mesmo
que será menos oneroso para o Estado.
É pouco, “sabe a pouco”, mas tem
evidentes aspectos positivos, podendo e devendo ser alargado, pelo
que devem ser consideradas as sugestões e orientações apontadas.
Há recomendações de organismos
supranacionais e experiências bem
sucedidas no mundo inteiro que nos
podem servir. Nem precisamos de
inventar!
ROM – De que forma se poderia
coordenar melhor a importância da
Estomatologia no âmbito da defesa
de uma melhor Saúde Pública?
MF – Assumindo-se a Estomatologia e os Serviços Hospitalares de
Estomatologia como área de referenciação da Saúde Oral e de outras Especialidades – com resposta
sempre em tempo útil – e de assistência a situações agudas, com uma
reestruturada rede de urgência hospitalar de Estomatologia, de âmbito
nacional.
A nível hospitalar promovendo protocolos de actuação com os referenciadores dependentes do Serviço Nacional de Saúde, em termos
de consulta externa. Em termos
de consulta interna, optimizando
protocolos de colaboração com os
Serviços, nomeadamente, Cardiologia, Cirurgia Torácica, Oncologia
Médica, Doenças Infecciosas, Radioterapia, Pediatria, Imuno-Hemoterapia, Hematologia Clínica, Nefrologia; entrando na constituição das
equipas da consulta de grupo de
oncologia da cabeça e pescoço, na
consulta de grupo das doenças autoimunes – que têm uma incidência não negligenciável na cavidade
oral – na consulta de grupo das
doenças do sono, etc.; desenvolver a nível hospitalares centros
de tratamentos interdisciplinares, como por exemplo, com
a consulta e seguimento dos
fissurados, da ortodôncia ci-

rúrgica, das patologias resultantes
de tratamentos ou terapêuticas
continuadas.
Criando guidelines e publicando o
Manual de Boas Práticas.
ROM – No contexto de crescentes cortes orçamentais receia que o
Programa Nacional de Promoção da
Saúde Oral seja afectado de forma
drástica?
MF – Espero que não, porque a
Saúde Oral é um dos referenciais da
OMS e os seus relatórios são muito
visíveis quando são negativos e os
políticos tomam isso muito a sério.
Veja-se como a Saúde Oral foi bandeira do anterior governo.
ROM – Parece haver,
entre profissionais da
área da saúde, a ideia
da existência de uma
animosidade latente
entre Estomatologistas e Médicos
- Dentistas. No
entanto, o Colégio
de Estomatologia
da Ordem dos Médicos pronunciou-se várias vezes no
sentido do estreitamento das relações
entre ambas as profissões. Recordo que o
Colégio concordou com a
visita de Médicos - Dentistas a momentos de prática
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«É imperativo
manter um alto grau
de exigência a que
estão habituados os
recém-licenciados em
Medicina oferecendolhes uma carga
curricular sedutora,
passível de uma
excelente realização
pessoal e profissional,
e com inquestionável
impacto benéfico para
a saúde pública visto
que são áreas onde é
possível a existência
de um largo campo de
inovação.»

operatória, em Instituições médicas,
aceites pelos clínicos em actividade, desde que autorizadas pelas direcções clínicas. Será essa ideia de
‘animosidade’ uma reminiscência de
momentos históricos passados?
MF – Da parte da Estomatologia
nunca existiu, nem existe. Foi a Estomatologia que criou a Medicina
Dentária. Muitos licenciados dos
primeiros cursos foram recebidos e
acarinhados pelos Estomatologistas
nos seus consultórios e clínicas privadas. Muitos trabalharam e trabalham lado a lado, em clínicas e entidades públicas e sociais, prestadoras
de serviços de saúde oral.
São formações diferentes com
curriculum muito diferente. Todos
conhecem mas às vezes é preciso
lembrar. Os mais jovens Estomatologistas precisaram de ter a licenciatura em Medicina, com a duração de
6 anos, frequentar um internato médico de 2 anos, apresentarem-se a
exame nacional de acesso à Especialidade, frequentarem com aproveitamento o internato de Estomatologia
de 4 anos e no final submeterem-se
a exame de atribuição de Especialidade perante júri Nacional com
provas, curricular, práctica e teórica.
São 12 anos de formação para se ser
especialista numa área cirúrgica.
O Médico Dentista precisa da licenciatura por uma Faculdade de Medicina Dentária, com a duração de 6
anos, exactamente a metade.
Tem-se equacionado a viabilidade e
o possível interesse de os licenciados em Medicina Dentária fazerem
um ano comum nos Serviços de
Estomatologia que para tal se disponibilizassem. Temos Serviços de
Estomatologia que em colaboração
com as Faculdades de Medicina organizam ensino pós-graduado e de
especialização para Médicos Dentistas.
ROM – Como considera que deverá ser a relação entre estas duas
profissões de saúde? Há complementaridade ou alguma sobreposição?
MF – A relação tem de ser saudável
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com cada uma a desempenhar correctamente as suas competências.
Há áreas comuns na carga curricular
como existem com todas as especialidades da Medicina nas áreas de
fronteira e a Estomatologia deve ser
a referenciação de eleição para a
Medicina Dentária com a oferta de
cuidados diferenciados na área oromaxilofacial.
ROM – Quais os novos caminhos
a explorar pela Especialidade de Estomatologia nas próximas décadas?
MF – Contentemo-nos com a década que estamos a viver.
Apontamos três vertentes a desenvolver:
Do conhecimento e da praxis;
Da reformulação curricular e formação;
Da oferta de cuidados.
O objectivo para o especialista tem
de ser o de adquirir um conhecimento estruturado, consolidado e
certificado, da anatomia, fisiologia,
patologia, diagnóstico, terapêutica,
tratamento e prognóstico, no que se
refere à área oromaxilofacial e actuar ou intervir dentro das competências que lhe forem reconhecidas.
A carga curricular tem de ser reformulada, aliviando a carga horária de
algumas matérias mais orientadas
para os cuidados primários e alargando a carga horária para os cuidados diferenciados nomeadamente
ao nível da oncologia, da cirurgia, da
patologia sistémica com manifestações oromaxilofaciais, da cirurgia
ortognática, da patologia do aparelho estomatognático, da dor orofacial, das malformações da face, da
grande reabilitação oral invasiva, da
patologia das glândulas salivares, da
traumatologia dento-maxilar, etc. A
formação tutorada tem de ter uma
componente práctica, teórica, de
investigação e publicação, adequada
e equilibrada e tem de ser validada,
em cada ano do internato, pelo Colégio da Especialidade. Procuramos
também ter uma carga horária, na
licenciatura em Medicina, semelhante a especialidades como o ORL, a
Oftalmologia, a Dermatologia, etc.

Rosário Malheiro, durante as comemorações dos 100 anos da Especialidade

A Estomatologia, como especialidade cirúrgica, será prioritariamente
hospitalar, e posicionará a maior
parte da sua actividade incluída na
assistência de ambulatório, em referenciação quer de unidades de
saúde, quer de outros serviços hospitalares.
É imperativo manter um alto grau
de exigência a que estão habituados os recém-licenciados em Medicina oferecendo-lhes uma carga
curricular sedutora, passível de uma
excelente realização pessoal e profissional, e com inquestionável impacto benéfico para a saúde pública
visto que são áreas onde é possível
a existência de um largo campo de
inovação.
ROM – Que papel considera que
deve ter o Colégio da Especialidade, quer para o desenvolvimento da
mesma quer como órgão de apoio
da OM?
MF – A Estomatologia situa-se
numa área do conhecimento médico – a área oromaxilofacial – que
se está a transformar num agrupa-

mento de especialidades. Estarão
todas interligadas com maior ou
menor área comum. Impõe-se uma
reformulação curricular. Temos em
discussão uma proposta de base de
trabalho, com um tronco comum de
30 meses, mais 30 ou 42 meses de
formação específica, para as áreas
de ortodôncia, estomatologia, estomatologia pediátrica, cirurgia oral e
cirurgia maxilofacial.
Incentivo à constituição de sociedades científicas e corporativas.
Como órgão consultivo estamos de
acordo com o Sr. Bastonário: devem
ser alargadas as suas competências.
Nestes dois mandatos o Colégio
tem-se pautado por um exercício
pró-activo, fazendo o levantamento
dos problemas, apresentando-os ao
Conselho Nacional Executivo, num
entendimento que a sua actuação
deve ter o empenho de esgotar o
limite das recomendações e competências que lhe são atribuídas pelo
Estatuto e Regulamento da Ordem
dos Médicos.
No passado e dentro deste contexto, estaremos nos primeiros lugares

dos Colégios que mais enviaram correspondência para o
Conselho Nacional Executivo
e que mais vezes solicita que
seja recebido pelo mesmo, no
intuito de colocar ao CNE o
nosso entendimento sobre os
problemas que se colocam à
Especialidade e o estabelecimento de um calendário de
reuniões com os Colégios de
Especialidades afins para se
promover um desempenho
excelente dos internos nos
estágios parcelares e se eliminarem áreas de conflito.
Sempre estivemos disponíveis
e respondemos, antes de se
esgotarem os prazos estabelecidos, aos pedidos do CNE,
nomeadamente: na reformulação da carga curricular da Especialidade; na elaboração do
modelo de consentimento informado; na nomenclatura dos
actos médicos; nos pedidos de
pareceres; na reformulação do
articulado respeitante às idoneidades e capacidades for-
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Muitos jovens associaram-se às
comemorações de uma das mais
antigas especialidades cirúrgicas da
medicina

mativas dos Serviços. Tem-nos merecido particular empenho a criação
de guidelines e do Manual de Boas
Práticas.
Promovemos reuniões com os directores dos Serviços, sociedades
científicas e assembleias-gerais, para
ouvirmos todos os Colegas, nos assuntos mais candentes, com o objectivo de sermos portadores da
proposta de solução mais avalizada.
Sistematicamente e todos os anos
pedimos o empenho do CNE na
abertura de vagas para o Internato
da Especialidade.
Estamos presentes nas Jornadas de
escolha de Especialidade.
ROM – Rosário Malheiro, da Direcção do Colégio, em entrevista recente, referiu-se ao facto de todos
os profissionais andarem a disputar
o «mercado do pão com manteiga».
Será que vai escassear o «pão ou a
manteiga»?
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MF – À Dr.ª Rosário Malheiro é reconhecida uma inteligência superior
a que junta a mais elevada competência profissional, uma excepcional
formação científica, um genuíno interesse pelo bem público e a coragem de chamar “as coisas pelos seus
nomes”, independentemente de interesses pessoais ou de conveniências circunstanciais. É uma estudiosa
da política de Saúde Oral. Representante do Colégio de Estomatologia,
no Ministério da Saúde, nos últimos
três mandatos também é a nossa
porta-voz oficial. Quando fala, sabe
do que fala. Estou de acordo com
ela.Vai seguramente escassear o pão
com manteiga porque a procura de
cuidados deixar-se-á de fazer por
falta de recursos económicos do paciente e, por outro lado, muitos dos
que os procurarão, retirarão peso
ao pão e à quantidade de manteiga,
desistindo de fazer ou adiando benfeitorias e ou alargando o espaço

ENTREVISTA

temporal nas visitas ao profissional.
ROM – Na nota de boas vindas ao
espaço do Colégio de Estomatologia do site da OM, afirma «O último
século criou a maior dessincronia
entre a pessoa e o seu meio, desde
que há memória. O valor acrescentado de contribuição de cada pessoa esgota-se rapidamente». Essa é a
postura da Sociedade. Como se posiciona a Direcção do Colégio neste
contexto e como analisa o valor de
cada Especialista?
MF – O Conselho Directivo tem em
grande conta a formação contínua.
Em alguns países a acreditação para
se continuar a fazer passa por se ter
que demonstrar, periodicamente,
que se faz ou que se frequentou formação, nesse intervalo. Mas a maior
preocupação é com a desactualização a que, sem praticamente se dar
conta, todos estamos sujeitos. O
Colégio tendo como preocupação
que os seus membros mantenham
um elevado nível de competência na
actuação como profissionais, sente a
obrigação de ser uma voz audível e
um instrumento de convencimento
quer junto dos seus membros para
que frequentem formações, quer
junto das direcções das sociedades
científicas e dos serviços de Estomatologia, incentivando e, sempre
que possível, apoiando a promoção de eventos científicos. Estamos
também atentos ao cumprimento
das obrigações que são exigidas aos
orientadores de formação, porque
entendemos que podem ter uma
actuação marcante.
ROM – Qual a posição do Colégio
de Estomatologia relativamente à
Portaria que regulamenta o licenciamento de estabelecimentos de
saúde? Nesse enquadramento, o
Colégio tem prestado, ou irá prestar,
algum tipo de acompanhamento aos
Especialistas?
MF – O Conselho Directivo tem
vivido com grande intensidade esta
problemática tendo mesmo sido
motivo de um relacionamento menos bem conseguido com o Conse-

lho Nacional Executivo anterior.
Distribuímos pelos Membros do
Conselho Directivo as diversas áreas de abrangência do Decreto-Lei,
como forma de, com segurança, dominarmos os assuntos.
Criámos uma Comissão Mista com
a Ordem dos Médicos Dentistas.
Apoiámos a Associação Nacional
dos Dentistas nas suas pretensões.
Promovemos Assembleias-Gerais
para informarmos, esclarecermos e
ouvirmos os Colegas.
Tivemos reuniões com o Chief
Dental Officer.
Fizemos chegar a nossa opinião à
Administração da ERS, com quem
reunimos.
Mantivemos o Conselho Nacional
Executivo permanentemente ao
corrente da nossa actuação fazendo
também chegar-lhe as nossas justas
reivindicações e propostas.
Avocamos uma quota de responsabilidade na alteração do Decreto-Lei.
ROM – O Colégio de Estomatologia é um dos que tem inserido mais
informação no portal da OM. A comunicação é um elemento decisivo
para o Colégio?
MF – Vivemos a era da comunicação e do conhecimento no bolso
de cada um e à distância no tempo
de um click. Temos duas obrigações
nesta matéria. A primeira é produzir e colocar à disposição dos Colegas a informação e isso temos
como fácil porque só depende de
nós. Congratulamo-nos com a nossa
performance na ocupação do portal da Ordem dos Médicos, embora
ela esteja aquém do nosso planeamento. A segunda, a mais difícil, é a
resistência à procura da informação,
por via electrónica, tendo em conta
a média etária dos Estomatologistas.
Impõe-se a implementação de uma
cultura de curiosidade na procura
voluntária da informação e na criação de uma dependência psicológica
de “ir ver”. Esta será uma das formas
muito concretas para os Estomatologistas sentirem que têm Colégio
de Especialidade.

«Como órgão
consultivo estamos
de acordo com o Sr.
Bastonário: devem
ser alargadas as
suas competências.
Nestes dois mandatos
o Colégio temse pautado por
um exercício próactivo, fazendo
o levantamento
dos problemas,
apresentando-os ao
Conselho Nacional
Executivo, num
entendimento que
a sua actuação deve
ter o empenho de
esgotar o limite das
recomendações e
competências que
lhe são atribuídas
pelo Estatuto e
Regulamento da
Ordem dos Médicos.»
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Créditos: Jorge Correia Luís

Acta Médica
Portuguesa
“The yellow journal”

Rui Tato Marinho

Prof. da Faculdade de Medicina
de Lisboa
Serviço de Gastrenterologia
e Hepatologia, Hosp. Santa Maria, Lisboa

O homem está
sempre em crise.
Melhor: a crise é o
próprio do Homem.
Vitorino Nemésio,
“Era do Átomo,
Crise do Homem”,
1976
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Os e-mails mudaram a nossa vida. Um deles mudou a
minha, chegando sorrateiramente para me convidar
para Editor-Chefe/Director da Acta Médica Portuguesa (AMP).Tratando-se da publicação científica e
institucional da Ordem dos Médicos, é uma honra
e um desafio.1 A AMP tem uma excelente imagem,
sendo um capital de prestígio muito grande para a
Ordem dos Médicos ser proprietária de uma revista científica de elevada exigência e qualidade.

A Acta Médica é uma das cinco
revistas médicas portuguesas que
está indexada na Pubmed/Medline.
A indexação ocorreu em 1979,
sendo Editor-Chefe o Prof. Alberto
Galvão-Teles acompanhado pelos
Profs. Cândido de Oliveira, Machado
Macedo e Sales Luís. A indexação é
uma mais valia já que, passados 32
anos, existem nessa base de dados,
na Internet, 2499 resumos de artigos
publicados na AMP. São três décadas
de ciência médica em Portugal.
A Ordem dos Médicos está
fortemente empenhada na inovação
constante da nossa revista. Em 2010
foram recebidos 276 artigos, dos
quais 124 originais, o que demonstra
bem a sua vitalidade.
Um
dos
parâmetros
mais
importantes da qualidade de
uma revista científica de âmbito
internacional, além da indexação na
Pubmed, é o factor de impacto (FI).
Fomos entretanto agradavelmente
surpreendidos pela atribuição pela
primeira vez do FI à Acta Médica
Portuguesa.

Está pois de parabéns a equipa
editorial que atingiu tal meta, tão do
desejo de qualquer revista científica:
o Miguel Reis, a Dra. Paula Fortunato,
o Prof. Fernando Fernandez-Llimós 2,3.
É uma honra e, ao mesmo tempo,
uma grande responsabilidade para
a Ordem dos Médicos. Chegámos à
primeira divisão!
A ISI Web of Knowledge (Journal
Citation Reports) - Thomson
Reuters, atribuiu FI em 2010, a três
revistas médicas portuguesas: Acta
Reumatológica Portuguesa com
0,451 (João Eurico Fonseca, Helena
Canhão, Lúcia Costa, primeira
revista portuguesa a ter FI, em 2009),
Revista Portuguesa de Pneumologia
0,355 (Renato Sottomayor, João
Carlos Winck) e Acta Médica
Portuguesa 0,256.
A Acta Médica está na posição 129
das 151 revistas classificadas como
“Medicine, General and Internal”.
Neste grupo estão o NEJM, Lancet,
JAMA, British Medical Journal,
entre outras. Outras duas revistas
médicas também indexadas ainda

não têm factor de impacto: Revista
Portuguesa de Cardiologia (Carlos
Ribeiro, Fausto Pinto), Revista
Portuguesa de Cirurgia CardioTorácica e Vascular (Diniz da Gama).
Temos pois que nos reger pelas boas
práticas e regras tremendamente
exigentes da edição médica
internacional:
- Aperfeiçoar o ciclo editorial, com
maior exigência para o tempo de
revisão, idealmente inferior a um
mês. Contamos para tal com a
colaboração rápida e eficiente dos
Colégios da Especialidade.
- Aproveitar as novas plataformas de
tecnologias de informação.
- Prioridade aos artigos originais e a
alguns artigos de revisão.
- A taxa de rejeição terá que aumentar
obrigatoriamente, podendo atingir
os 30 - 40%; neste momento é
muito baixa.

- Iremos retomar a edição em papel,
queremos voltar aos escaparates,
acompanhar os médicos para um
fim-de-semana, para uma pausa no
café, durante uma urgência, numa
viagem de Comboio, no avião, num
congresso, etc.
Em conclusão, a Acta Médica
Portuguesa não está em crise. É
nossa responsabilidade continuar
e desenvolver o legado que nos
foi deixado. Temos que aumentar a
visibilidade dos artigos publicados
em Portugal. Auto-estimar a nossa
produção científica. Aproveitar
e promover a base de dados da
PubMed/Medline.
Vamos todos investigar ainda mais,
escrever4, citar a Acta Médica, rever 5,
editar6, publicar.

Syllabus for prospective and newly
appointed editors. http://www.wame.
org/resources/editor-s-syllabus. World
Association of Medical Editors, 2001.
Acesso Julho 2011.
2
Fernandez-Llimos F, Mendes AM.
Scientific production in international
journals by Acta Médica Portuguesa authors. Acta Med Port 2010;23:561-566.
3
Fernandez-Llimos F, Silva TA. Assessing
compliance of Guidelines on Layout
in Acta Médica Portuguesa. Acta Med
Port 2008;21:21-30.
4
Moreira A, Haahtela T. How to write
a scientific paper -and win the game
scientists play! Rev Port Pneumol
2011;17:146-149.
5
Samuel S. Lee. How to be a great
reviewer: an editor’s view. Liver Int
2008;28:158-159.
6
Carl Lampert. Being the editor-in-chief of a primary research journal. An
editor´s view.
http://www.elsevier.com/framework_
editors/pdfs/Editorsguide.pdf. Acesso
Julho 2011.
1
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Mitos terapêuticos
e produtos naturais

Fernando Martins do Vale
Prof. Farmacologia – FM da UL

É necessário
incentivar o
espírito crítico nos
doentes, de forma
a eles rejeitarem
os “produtos
milagrosos”.
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Texto baseado em comunicações proferidas no
Mestrado de Bioética da FML e no Instituto Rocha
Cabral em 2010.

I – A incómoda transparência da
ciência e o conforto da ilusão
Os mitos existentes desde os
primórdios da civilização podem
ter diversas funções: explicar certos
fenómenos naturais, controlar as
forças da natureza, manter unida
uma tribo/nação ou controlá-la,
dar exemplos de comportamento
etc1. Na mitologia greco-romana,
encontramos
diversos
deuses
que controlavam os elementos da
natureza como o mar (Poseidon/
Neptuno), o fogo (Vulcano/Hefest),
ou o céu (Zeus/Júpiter). Perante as
calamidades, o Homem sentia-se
frágil e confortava-se com a ideia
da protecção concedida por estes
deuses, aos quais oferecia sacrifícios.
Perante as doenças os gregos e
romanos recorriam aos deuses
da Medicina Apolo e Esculápio
(Asklepios/Aesculapius).
Apesar dos grandes progressos
da Medicina, as doenças são das
calamidades que mais fragilizam
Homem, induzindo a consequente
insegurança, que pode em muitos
doentes ser acentuada por uma
Ciência transparente,que abandonou
o paternalismo e lhe comunica todos
os factos e dúvidas sobre a situação
clínica, para o convidar a exercer
a sua autonomia participando nas
decisões terapêuticas. A insegurança
desperta naturalmente uma carência
de protecção no subconsciente do

doente, que este pode facilmente
encontrar na ilusão duma terapia
ritualizada, num produto natural, ou
numa pulseira magnética, sobretudo
quando o marketing apresenta estes
produtos de forma abusivamente
persuasiva, com a certeza que a
Medicina não lhe dá.
Se no plano individual a transparência
da Medicina e o convite à autonomia
podem acentuar a insegurança,
acresce ainda no plano social, que a
vigilância autocrítica e transparente
da Medicina, tem mostrado os
seus erros, nomeadamente pela
Farmacovigilância que revela os
efeitos adversos graves de certos
medicamentos, que pela sua
raridade os ensaios clínicos não
evidenciaram, mas que o uso em
larga escala acaba por desvendar.
Esta auditoria transparente da
eficácia e segurança dos tratamentos,
deveria incutir uma maior confiança
dos doentes na Medicina, mas a
forma sensacionalista como alguns
média transmitem estes factos,
apresentando os inesperados efeitos
adversos dos medicamentos como
“traições terapêuticas”, insinua a
desconfiança nos medicamentos
de síntese química, o que fica bem
ilustrado por frases correntes como
“este produto não faz mal pois não
tem químicos”. Alguns referem ainda
que nalguns casos houve ocultação
de informação sobre efeitos

adversos de certos medicamentos
(para não prejudicar as vendas),
contudo deve-se salientar que a
denúncia desses casos lamentáveis
foi feita pela imprensa médica e
agências reguladoras, o que apenas
atesta a vigilância e a honestidade
com que a ciência médica estuda os
medicamentos éticos (produzidos
pela industria farmacêutica com
normas e controlos rigorosos).
Esta política de verdade revelando
as dúvidas e erros deveria incutir
a segurança e confiança, mas
infelizmente
muitos
doentes
preferem o ilusório conforto das
terapêuticas que não fazem auditoria
da sua relação benefício/risco e nem
sequer revelam os erros (que muitas
vezes os seus profissionais ignoram).
Talvez todos estes factos, e uma
certa “onda ecológica pelo culto
do natural”, possam explicar
o paradoxal crescimento da
popularidade e consumo das
terapêuticas alternativas.
Não pretendemos com este
pequeno texto atacar de forma
sectária e sem fundamento as
terapêuticas alternativas, que podem
dar contributos complementares
válidos. Apenas queremos chamar a
atenção para a imperiosa necessidade
das terapêuticas alternativas serem
avaliadas na relação benefício/risco
com o mesmo rigor que é exigido
para os medicamentos éticos.
As terapêuticas alternativas que
forem eficazes e seguras devem ser
promovidas, as que pelo contrário
se revelarem nefastas ou enganosas
devem ser banidas, e os doentes
devem ser alertados para a ilusão de
segurança que representa a ausência
de avaliação e informação ou a
desinformação abusiva. É necessário
incentivar o espírito crítico nos
doentes, de forma a eles rejeitarem
os “produtos milagrosos”.
II – Mitos terapêuticos que devem
ser desmascarados
1º Mito. – As plantas são inócuas
pois são “produtos naturais”.
A utilização de plantas como
medicamentos ou venenos perde-

se na História, sendo a primeira
referência conhecida a existente no
célebre papiro de Ebers (cerca de
1500 A.C.), mas o primeiro livro onde
esta informação está sistematizada é
o conhecido tratado sobre plantas
medicinais “DE MATERIA MEDICA”
escrito pelo médico grego Pedanius
Dioscorides por volta do ano 50
depois de Cristo, que já consagrava
um capítulo a plantas venenosas.
Se muitas medicamentos úteis
foram extraídos de plantas (morfina,
digoxina,
atropina,
colchicina),
também são vários os extractos
de plantas que foram usados
como venenos: a cicuta com que
morreu o filósofo grego Sócrates
era considerado um veneno de
estado na antiga Grécia. Por vezes o
extracto venenoso era aplicado em
setas, como o faziam os archeiros
chineses com macerados de plantas
contendo acónito (se o inimigo
não fosse atingido num órgão
vital, morria vitimado por arritmia
cardíaca), ou os Índios da Amazónia
com um macerado de plantas
que continha tubocurarina (assim
chamada por este macerado ser
transportado em tubos de bambu),
a qual garantia a morte por paralisia
muscular.
Estes
aspectos
toxicológicos
das plantas são habitualmente
esquecidos e apenas enaltecidos
os aspectos benéficos das plantas
contidas nos chamados “produtos
naturais”. Isto é bem patente
no poderoso marketing dos
“laboratórios” que comercializam
estes produtos naturais, que
geralmente invocam o “uso milenar
das terapêuticas tradicionais” e a
ausência de “produtos químicos”
para reclamar estes produtos como
muito eficazes e desprovidos de
efeitos adversos.

Apenas queremos
chamar a atenção
para a imperiosa
necessidade das
terapêuticas
alternativas serem
avaliadas na relação
benefício/risco com
o mesmo rigor
que é exigido para
os medicamentos
éticos.

2º Mito – Os produtos naturais não
têm químicos e são seguros.
a) A falácia dos químicos ausentes.
A afirmação de que os “produtos
naturais” estão desprovidos de
químicos, revela uma enorme
ignorância, pois as plantas são fábricas
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Actualmente
assistimos a este
absurdo médicolegal na União
Europeia: existem
grandes exigências
legais e controlo
de qualidade com
os medicamentos
éticos, e em relação
aos produtos
naturais, que como
vimos podem ser
tóxicos, não é exigida
qualquer avaliação
de benefício/risco,
não existe controlo
laboratorial de
qualidade, nem
farmaco vigilância até
porque são produtos
de venda livre.
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de compostos químicos que delas
se podem extrair, nomeadamente
de muitos medicamentos úteis
(morfina, atropina, digoxina) ou
de venenos como os já referidos.
Geralmente é também salientada
uma actuação explicada vagamente
com palavras atractivas, tais como
efeito purificador, ou revigorante,
sem contudo explicar de forma clara
o mecanismos como é exercida essa
acção, ou a forma como pode ser
quantitativamente avaliada.
Acresce que os fármacos extraídos
de plantas têm moléculas químicas
com efeitos pouco selectivos no
nosso organismo, como acontece
por exemplo com a efedra chinesa,
a qual é comercializada como
produto indicado para reduzir o
apetite ou como broncodilatador
para tratar a asma brônquica,
e que contem como principal
princípio activo a efedrina. Esta
substância química exerce efeitos
estimulantes no sistema nervoso
central (SNC) e no sistema nervoso
simpático (SNS), aumentando a
libertação de adrenalina e actuando
directamente nos receptores alfa
e beta adrenérgicos de diversos
órgãos. A ausência de selectividade
da efedrina para o órgão alvo
(brônquios), induz uma panóplia de
efeitos adversos noutros órgãos,
como por exemplo a toxicidade
cardiovascular (arritmias, crises de
hipertensão arterial e consequentes
AVCs). Estes factos levaram
recentemente a FDA a retirar
do mercado diversos produtos
contendo efedra (erva designada
na China por ma-huang). Pelo
contrário, quando os laboratórios
farmacêuticos conseguem fabricar
fármacos com acções mais selectivas
para os órgãos alvo, como é o caso
dos broncodilatadores que actuam
preferencialmente nos receptores
simpáticos (beta2-adrenérgicos) dos
brônquios, esta selectividade resulta
em menos efeitos adversos que a
efedrina.
b) A falácia do “é inócuo pois é
natural.
A afirmação de que “não faz mal por

ser natural” pressupõe que a “mãe
natureza zela por nós”, isto é, faz
uma projecção antropomórfica de
sentimentos humanos na natureza.
Por muito reconfortante que
esta ideia possa ser, a realidade é
bem diferente e mostra-nos uma
natureza completamente indiferente
aos nossos sentimentos, valores
e desejos, uma natureza onde há
ciclones e terramotos devastadores,
onde os predadores caçam
impiedosamente as suas presas, e
onde algumas espécies (animais ou
vegetais) podem ter venenos como
armas. Por outro lado, ao invocar
esta falácia, o poderoso marketing
dos produtos naturais esquece os
venenos de certos cogumelos, ou os
de origem vegetal já acima referidos.
c) A toxicidade dos produtos
naturais.
Poderíamos
pensar
que
as
empresas que comercializam os
produtos naturais filtrariam de
forma segura os produtos tóxicos.
Infelizmente também aqui a
realidade é bem diferente. Diversos
trabalhos referem a presença de
contaminantes em doses nocivas
(pesticidas,
metais
pesados,
aflatoxinas, e até fármacos de
síntese) em medicamentos naturais
comercializados no mercado dos
USA2,3,4 . Se estes contaminantes
foram detectados em mercados
com a apertada vigilância da FDA,
como será noutros mercados sem
este controlo? Há alguns anos ficou
célebre a triste ocorrência de vários
casos de cancro das vias urinárias, em
doente em cura de emagrecimento
com plantas (Aristolochia fangchi)
numa clínica belga5,6.. Outros
produtos naturais podem ser
hepatotóxicos como é o caso do
chaparral7, e convém também alertar
para uma planta muito decorativa, o
rícino donde foi extraído um óleo
com acção purgativa drástica, e cujas
sementes contêm ricina que é um
dos compostos mais hepatotóxicos
que se conhecem8.
3º Mito – A tradição milenar é
sinónimo de segurança.
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A tradição milenar não significa
nem eficácia nem segurança. As
práticas tradicionais podem até
ser nefastas, como acontece com a
mutilação genital feminina praticada
tradicionalmente em alguns países,
não só pelas consequências imediatas
(hemorragia, infecção e dores),
mas também pelo estreitamento
do canal de parto que a cicatriz
pode provocar, comprometendo
futuros partos (relatório da OMS:
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs241/en/). Outro exemplo demonstrativo de que a tradição
não significa segurança, foram as
sangrias ou purgas usadas durante
dois milénios pela Medicina, já
que estas práticas terapêuticas
são ineficazes e até prejudiciais
na maioria das situações, como
ficou bem patente na epidemia
de cólera em Londres no século
XIX, durante a qual há relatos da
aplicação frequente de sangrias
no “Middlesex Hospital”, onde as
mortes foram o triplo das registadas
no “London Homoeopathic Hospital”9. Provavelmente, as sangrias
agravaram a hipovolémia induzida
pela diarreia colérica, e estes maus
resultados das sangrias com a
Medicina Halopática, poderão ter
contribuído para a popularidade da
Homeopatia, que ainda hoje tem
muitos adeptos, embora a evidência
científica da sua eficácia seja muito
duvidosa.
4º Mito – A “eficácia” da Homeopatia.
A Homeopatia foi introduzida
em 1796 pelo médico alemão
Samuel Hahnemann, e fundamentavase no princípio da terapêutica
pelo semelhante “similia similibus
curantur”, prescrevendo aos doentes
substâncias que produzem efeitos
semelhantes à doença (o quinino
em altas doses pode induzir alguns
efeitos semelhantes aos da malária).
Hahnemann baseando-se em que as
doses elevadas dos medicamentos
agravam as doenças, concluiu
abusivamente que a sua eficácia
aumentava com a diluição. Se a
premissa é verdadeira, a conclusão

é no entanto falsa.
Os “medicamentos” homeopáticos
são feitos com tantas diluições
seriadas, que matematicamente
no preparado final já não há uma
molécula da substância original
para interagir com o organismo, o
que leva a maioria dos cientistas a
considerá-los placebos aquosos10.
Mas a questão não é só o absurdo
teórico, pois quando a avaliação dos
produtos homeopáticos foi feita
em diversos ensaios clínicos com
controlo de placebo e obedecendo
a metodologia científica rigorosa
(ensaios em dupla ocultação para
evitar o efeito da sugestão no
doente e no investigador), verificouse que a sua eficácia era semelhante
à do placebo11 12 13 14.
Por outro lado, se para muitos
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É necessário
evitarmos a falácia
do “post hoc ergo
propter hoc” (depois
disto, logo por
causa disto), já que
a relação temporal
entre dois factos
(tratamento/efeito)
pode ser casual ou
causal.
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a Homeopatia é considerada
como uma alternativa terapêutica
inofensiva “se não faz bem pelo
menos não faz mal”, convém não
esquecermos que a sua ineficácia
pode desviar os doentes com
patologias graves de outras
terapêuticas médicas ou cirúrgicas
comprovadamente eficazes, sobretudo quando tratadas precocemente.
E por outro lado, sendo o placebo
significativamente mais barato,
existe um evidente prejuízo para
o doente, o que é muito relevante
nestes tempos de crise.
5º Mito – O Placebo é inerte.
O placebo é uma palavra com origem
no latim que significa “eu agradarei”,
e é definido em Farmacologia como
um produto farmacologicamente
inerte, apresentado sob a forma de
medicamento (não-medicamento
disfarçado de medicamento).
O conceito de inércia farmacológica
do placebo refere-se apenas à
ausência de interacção química
com as moléculas do nosso organismo, mas isso não significa que
não induza efeitos. Já o clássico
estudo de Beecher (1955)15 refere
que o placebo melhora sintomas
subjectivos em 30 a 40 % dos
doentes. Diversos ensaios clínicos

bem
delineados
demonstram
que o placebo é clinicamente
eficaz não só no tratamento de
situações dolorosas (por aumentar
a libertação de endorfinas), mas
também noutras patologias como a
depressão, a ansiedade, a doença de
Parkinson, a angina de peito, etc.16
Perante esta comprovada eficácia
do placebo, não nos surpreende
que diversos ensaios clínicos
demonstrem que a sua eficácia
seja semelhante à dos produtos
homeopáticos, com a vantagem de
não ser caro. As bolinhas de pão
(“mica panis” da velha farmacopeia)
que os farmacêuticos envolviam em
hóstia eram extremamente baratas.
O efeito do placebo depende
sobretudo da força da sugestão, do
contexto psico-social e até do ritual
com que é administrado17,18. Um dos
aspectos mais importantes sobre o
efeito placebo, é que ele é fortemente
reforçado pela boa relação médico/
doente, a qual incute no doente a
confiança na medicação prescrita xviii.
Já Galeno tinha a noção de que os
medicamentos actuavam melhor
nos doentes que neles acreditavam.
Provavelmente, parte do sucesso
das terapêuticas alternativas pode
resultar da convicção com que são
anunciados ou quase garantidos os
bons resultados.
III – Absurdo médico-legal e risco
para a Saúde Pública.
Actualmente assistimos a este
absurdo médico-legal na União
Europeia: existem grandes exigências
legais e controlo de qualidade com
os medicamentos éticos, e em
relação aos produtos naturais, que
como vimos podem ser tóxicos,
não é exigida qualquer avaliação de
benefício/risco, não existe controlo
laboratorial de qualidade, nem
farmacovigilância até porque são
produtos de venda livre.
Recentemente registaram-se vários
casos de alergias graves em diversos
doentes a tomar um conhecido
produto de emagrecimento (notícia
publicada por Eduardo Caetano na
RTP a 2 de Abril de 2008). O risco
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deste efeito adverso não constava
na embalagem do produto em causa,
embora a advertência para esse
risco já constasse da descrição da
linhaça (componente desse ‘suplemento’) feita pela Agência Europeia
do Medicamento (EMEA) (http://
www.emea.europa.eu/pdfs/human/
hmpc/024403en.pdf). Acresce que
anúncio deste produto afirmava
que “o corpo acumula 2-20 Kg
de impurezas”. Que impurezas
são estas e onde existem nesta
quantidade - 20Kg? Entre nós a DGS
tentou suspender este produto, mas
pouco tempo depois ele reentrou
no mercado, pois a lei portuguesa
considera este tipo de produto
como suplemento alimentar, e
portanto a sua regulação fica fora
da alçada da DGS/
INFARMED.
Urge
regular
a
Ética comercial dos
produtos naturais para
defesa da Saúde Pública
(omissão de riscos que
podem ser graves) e
para evitar a publicidade
enganosa.
Quem deve fazer a análise
benefício/risco destes produtos e o seu controlo de
qualidade?
Nos USA, a FDA controla os
medicamentos e os alimentos
de forma muito intensa, o que
tem permitido a detecção de
inúmeros casos de contaminantes
ou fármacos perigosos já retirados
do mercado (efedra, sibutramina)
incluídos clandestinamente em
produtos dietéticos, sem qualquer
informação na composição dos
mesmos. Entre nós porque motivo
não é também o INFARMED a
controlar este tipo de produtos,
já que é o organismo com a
qualificação técnica e laboratorial
para esta auditoria de grande
exigência.

comercial, quer pela afirmação de
resultados terapêuticos superlativos
em múltiplas patologias (por vezes
inconciliáveis), quer pela omissão
habitual de efeitos adversos, que
como já vimos podem resultar
dos próprios princípios activos das
plantas ou de contaminantes. Estes
factos têm levado muitos responsáveis
a considerar ironicamente muitos
destes produtos naturais como
“produtos milagrosos”.
Um caso mais recente merece uma
nota final: as pulseiras magnéticas
do equilíbrio. A ideia de vender
produtos terapêuticos com propriedades magnéticas já é
muito velha.

IV – Risco da tolerância com a falta
de Ética comercial.
Facilmente se podem encontrar
muitos casos de falta de Ética
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Em 1772 Franz Mesmer afirmava
a existência de um “magnetismo
animal” cuja influência sobre o corpo
humano tinha grande importância
médica, o que “demonstrava” pelo
sucesso do “tratamento” de diversas
patologias com bastões magnéticos.
Em 1785 o governo francês nomeou
uma comissão para avaliar a eficácia
das “terapêuticas magnéticas” de
Mesmer, a qual foi presidida por
Benjamin Franklin, grande vulto do
iluminismo, reputado cientista e
político. Franklin mandou Mesmer
escolher os doentes para o teste e
em seguida colocou uma venda nos
seus olhos para que não soubessem
se estavam ou não a receber
o tratamento pela técnica de
Mesmer. O teste demonstrou que
os resultados eram independentes
da exposição aos bastões de ferro
magnetizado ou de madeira19.
Ao vendar os olhos dos doentes,
Franklin foi o pioneiro dos ensaios
clínicos rigorosos, pois realizou
o primeiro ensaio clínico com
ocultação (simples), metodologia
cientifica fundamental para evitar
o efeito da sugestão, a qual é hoje
usada na maioria dos ensaios
clínicos administrando tratamentos
com aparência semelhantes.
Este caso ocorrido na época do
iluminismo é paradigmático da
importância do “espírito crítico”,
que deve sempre ser usado na
procura da verdade quando fazemos
juízos sobre qualquer assunto,
neste caso a avaliação dos efeitos
terapêuticos.
É este ESPÍRITO CRÍTICO que
deve ser incentivado, para evitar
o “hipnotismo” com as palavras
sugestivas de efeitos benéficos
(efeito drenante, purificação, limpeza
de impurezas, etc.), habitualmente
explicados com recurso a conceitos
científicos confusos. É necessário
incentivar o espírito crítico nos
doentes, para que eles rejeitem os
“produtos milagrosos”.
Regozijo
ao
ver
colunistas
prestigiados escreverem sobre este
tema o seguinte: “O meu plano é

encomendar 50 mil anilhas para
pombos a dez cêntimos cada. Depois,
mergulhá-las num caldo de iões tão
quânticos quanto me for possível,
e vendê-los a 30 euros a unidade
sob a designação de O Anel da
Temperança” (Uma bugiganga para
o Século XXI - Ricardo A. Pereira.
Visão 2/9/2010). Um outro bom sinal
veio de Espanha onde a empresa que
comercializa as pulseiras magnéticas,
que prometem melhor equilíbrio,
força e flexibilidade, foi processada
pela Câmara de Andaluzia por
publicidade enganosa (Correio da
Manhã 17/11/2010).
A tolerância para com esta
propaganda enganosa, com a
desculpa de que os produtos são
inócuos, não parece eticamente
aceitável, pois o doente é lesado
economicamente (o preço é
habitualmente elevado para reforçar
o efeito placebo), e acresce que
na esperança do efeito prometido
pode atrasar a aplicação de outros
tratamentos
comprovadamente
eficazes.
A argumentação com casos
particulares de sucesso em que
estas
terapêuticas
resultaram,
também não é válida. É necessário
evitarmos a falácia do “post hoc
ergo propter hoc” (depois disto,
logo por causa disto), já que a
relação temporal entre dois factos
(tratamento/efeito) pode ser casual
ou causal20. A melhoria dum doente
pode ser devida ao efeito placebo,
pode resultar da variabilidade
própria da evolução da patologia
(há doenças com períodos de
remissão espontânea, ou de
evolução auto-limitada)xx. Só a
comparação de dois tratamentos
administrados de forma aleatória
aos doentes para obter grupos
homogéneos (na idade, patologia
etc.), de preferência feita em dupla
ocultação (para evitar a sugestão
no doente e investigador), e
num número estatisticamente
adequado de doentes, permitirá
tirar conclusões com elevado grau
de evidência científica.
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A respeito de
Factores de Risco
Teoricamente, não é difícil conceber os caminhos
para uma sociedade saudável, justa e equilibrada.
1 - Prioridade máxima às crianças, a todas as crianças, sementes da saúde de uma sociedade futura.
2 - Educação e Cultura, sangue de uma sociedade
nova.
3 - Justiça social, fiel da balança de qualquer sociedade.
Na prática, tais caminhos são de
difícil percurso, por quatro razões
principais:
1 - Os ricos e poderosos são, de
uma maneira geral, cegos e egoístas,
tendo como principal objectivo na
vida a acumulação de dinheiro, e
não vêem ou não querem ver que
é muito maior a felicidade de viver
numa sociedade justa e equilibrada
do que a felicidade de contemplar a
pobreza do alto de um pedestal.
2 - O poder político pouco mais é
do que o executor dos interesses
do poder económico. Além disso,
os políticos são, muitas vezes,
medíocres, facilmente corruptos,
insensíveis e sem visão construtiva
de um mundo que colide, de algum
modo, com os seus interesses
pessoais e de grupo.
3 - O povo não é suficientemente
culto para entender as complexas
relações de causa e efeito, daqui
decorrendo a sua incapacidade para
romper o amorfismo e empreender
as mudanças de comportamento
necessárias à germinação da
semente de uma sociedade nova.
4 - Os mais responsáveis, os ditos
intelectuais, aqueles que, por força
do conhecimento, mais próximos
deveriam estar da verdade e da
moral, os detentores da ciência nos
seus mais diversos ramos, os agentes
da abertura das mentalidades, estão
obrigatoriamente
enfeudados,
consciente ou inconscientemente,

Adão Cruz

Médico cardiologista

nas formas de pensamento impostas
pelas linhas dos grandes interesses.
Estas razões constituem, a meu ver,
os maiores e mais graves factores
de risco da nossa sociedade doente,
razões a que não se alude em
nenhuma das inúmeras conferências
e revistas sobre o tema, e que
sistematicamente se escamoteiam
para não descarnar a verdade,
sempre incómoda.
Tudo isto vem a propósito dos
Factores de Risco das doenças
dos nossos dias, sobretudo das
doenças cardiovasculares. Doenças
a que os poderosos, os políticos, os
corruptos, os senhores das grandes
fortunas, muitos deles vivendo
do sangue dos outros, não estão
imunes, por mais caras que paguem
as radiografias dos seus corpos e
das suas almas. Serão estúpidos, se
pensarem que os males sociais não
lhes tocam, a eles, aos seus filhos e
aos seus netos.
Sabemos que são vários os
comportamentos, no que respeita
ao estilo de vida, capazes de
promover o desenvolvimento das
manifestações clínicas de muitas
doenças, sobretudo das doenças
degenerativas, cardiovasculares e
outras. Hiperalimentação e dietas
pouco saudáveis, dislipidemias,
sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo etc.
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Inúmeros estudos se têm
debruçado
sobre
estes
factores de risco, amplamente
divulgados por tudo o que
é revista científica ou de
cabeleireiro, e por toda uma
comunicação social interessada
em transmitir ideias e imagens,
ditas modernas, mas que
não façam ondas, cumprindo
os desígnios de quem a
comanda e os desígnios dos
encomendadores de notícias,
mais interessados numa desinformação, ignorante e acrítica,
do que na séria elucidação das
pessoas.
A medicina actual tende a
identificar prevenção e terapêutica com fármacos, ficando
cada vez mais dependente da
indústria farmacêutica e mais
enleada nos seus pressupostos.
A interdependência entre a
indústria e a ciência médica
é um facto incontestável, e
tudo isto não seria negativo
se não fosse, muitas vezes,
perverso. Tudo isto poderia
ser francamente positivo, se
não procurasse transformar
os médicos e as associações
médico-científicas em assessores. Assentes apenas nos
contributos monetários dos
seus membros, tais associações
dificilmente sobrevivem sem a
substancial ajuda das empresas
farmacêuticas, venerandos parceiros de uma investigação
tão útil quanto astuciosa e
estratégica. Não há, hoje em
dia, congresso, simpósio ou
seminário que não tenha como
objectivo principal a divulgação
de estudos e trabalhos que
levem à promoção e venda
de remédios e aparelhos. Toda
a constelação de iniciativas
humanitárias e campanhas
de sensibilização e rastreio,
não passam de eufemismos
e processos de convergência
para fins que pouco têm a ver
com a preocupação da saúde
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da humanidade. As associações
médico-científicas, que deveriam ser
o mais autónomas e independentes
possível, são as ideais correias de
transmissão, credibilizadas por
uma autoridade, que em termos
científicos e de investigação lhes
é, tacticamente e principalmente
fornecida pela indústria. Torna-se
triste ver e ouvir palestrantes de
congressos debitar sabedorias que
muitas vezes não têm, e nada mais são
do que recados ou mera transmissão
da investigação de outros, nem
sempre credível do ponto de vista
da moral científica e do bom-senso.
Surgem, como conferencistas, em
matérias que nunca investigaram, e
assinam, muitas vezes acriticamente
e a troco de benesses os resultados
que lhes impõem. São os recrutados
da Opinion Leader Management.
Todos sabemos que muitos dos
artigos científicos das melhores
revistas médicas constituem a
melhor estratégia dos vendedores
de doenças e terapêuticas, artigos
especializados, aparentemente objectivos e independentes. Mas também
não ignoramos que muitos deles
são planeados, encomendados,
propagandeados, e por vezes ajustados a interesses que não estão no
caminho da saúde da humanidade.
Na grande mesa-redonda dos congressos, a mesa de primeira, a mesa
central do poder científico, o altarmor, reza-se a missa solene. Mas
para que ninguém se sinta fora do
banquete, permite-se e até se paga,
paralelamente, a elaboração de miríades de trabalhos de segunda. Se
os há com indiscutível interesse
clínico, na sua maioria não passam
de especulações pseudo-científicas,
sem qualquer repercussão na saúde
dos pacientes, apenas para fazer
currículo, pouca ou nenhuma maisvalia trazendo à saúde. Como se
costuma dizer, nem oito nem oitenta
ou tudo o que é de mais é moléstia.
Parafraseando um colega, os congressos são como as romarias, onde
se fortalece o espírito de grupo e
se combina a feira com a missa, o

contrato com a festa, a medicina
com a liturgia, a palestra com o
sermão, o palco com o púlpito. Os
próprios diapositivos modernos,
as tábuas sagradas do PowerPoint,
mais preocupados com a sugestão,
a insinuação e o aliciamento do
que com a verdade do conteúdo,
tantas vezes pagos, fornecidos e
submetidos pelas próprias empresas
à censura das Slide Reviews, são como
retábulos a ilustrar o evangelho,
desde o discreto até ao excesso
barroco, tão sobrecarregados de
adereços que às vezes é difícil
descobrir o motivo.
Se há médicos conscientes e críticos,
que não submetem, de ânimo leve, a
sua ética a estas práticas e a estas
normas, outros há que se deixam
arrastar pelos campos magnéticos
desta indústria, situando-se nas
órbitas seguras de todas as suas
esferas de influência e acção, dando
por vezes uma triste imagem de
submissão.
Ninguém pretende negar o valor
da investigação. Pelo contrário,
os médicos têm a obrigação de
a enaltecer, sobretudo perante
a inoperância, a negligência e a
incapacidade do Estado, realçando o
papel do estudo e do conhecimento
nas mais importantes descobertas da
actualidade. No entanto, a despeito
de se terem encontrado fármacos
quase milagrosos, a despeito de
se terem desenvolvido métodos
eficazes e fiáveis para se obterem
estimativas do risco cardiovascular
e se criarem normas de boa prática
clínica, é muito redutor cingir a
prevenção ao uso de fármacos,
como insinua a profusa propaganda
das revistas médicas, acriticamente
consentida, que à semelhança
das revistas de quiosque mais
parecem propagandear perfumes e
detergentes, como se os médicos
não passassem de receptivas donas
de casa delirando com as milagrosas
propriedades do Tide e do Presto.
A própria indicação de práticas
higieno-dietéticas,de difícil realização
numa sociedade carenciada como a
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nossa, bem como a sensibilização
através de campanhas de marca e
bem-me-quero protagonizadas por
simpáticas senhoras, pouco ou
nada sensibilizam, transformando-se,
por vezes, em mero folclore e em
mais um processo para aumentar
o consumo irracional de exames
e de drogas, ao fim e ao cabo, o
objectivo de todos os magnânimos
patrocinadores.
Tais campanhas deveriam fazer
parte, isso sim, de um profundo
trabalho de pedagogia política e
social desde a instrução primária,
com lúcido empenhamento de
todos nós e do Estado. Apesar das
curvas de declínio na mortalidade
cardiovascular, após a utilização e
divulgação de todas as descobertas
e novas medidas decorrentes da
investigação, nem tudo são rosas.
Não nos podemos esquecer de
uma realidade intencionalmente
escondida, as graves consequências
iatrogénicas, isto é, as consequências
resultantes do mau uso e abuso
dos medicamentos e das más
práticas médicas, seja a iatrogenia
química, a iatrogenia dos inúmeros
exames dispensáveis, a iatrogenia
invasivo-interventiva, a iatrogenia
social ou económica, incidindo
muito especialmente na terceira
idade, a maior vítima da irracional
medicalização e instrumentalização
da vida. Uma loucura e uma
catástrofe, pouco perceptível a uma
parte dos médicos, incapazes de
parar para pensar.
  
Mas voltemos aos factores de
risco, na minha opinião, os mais
importantes, aqueles que mais
poder destrutivo e degenerativo
têm na nossa sociedade, e dos
quais decorrem, em princípio, todos
os outros. Aqueles cujo diagnóstico,
conhecimento e desenvolvimento
científico e social não interessam ao
comércio das doenças, aqueles que
não convém que sejam denunciados
e divulgados, aqueles que não são
referidos nas imponentes naves dos
congressos. Na realidade, existe
actualmente alguma investigação em

matéria de outros factores
de risco que não os da moda.
Mas a ciência médica não
está para aí virada, pouco
lhe importando as causas.
Está muito mais interessada
na incomensurável panóplia
dos sintomas, geradores de
um desenfreado consumo de
psicofármacos.
São os factores de risco
psicossociais, que tal como
os primeiros, mas talvez
com muito maior intensidade,
promovem fortemente o
desenvolvimento de doenças
degenerativas a todos os
níveis, arterioscleróticas e
outras, eventos vasculares
adversos, cardíacos e cerebrais, doenças oncológicas
e graves perturbações psicossomáticas e sociais.
Estes factores de risco
psicossociais são, fundamentalmente, factores de natureza emocional e factores
de stress crónico, embora
nós saibamos que todos
eles, orgânicos ou não, se
encontram de tal modo
intrincados que é muito difícil
analisá-los separadamente.
Os factores emocionais
abrangem
essencialmente
as perturbações afectivas,
criando sentimentos destrutivos e corrosivos como a
depressão e as perturbações
ansiosas. Os factores de
stress crónico constituem
um grande leque, incluindo o
desrespeito do Estado pelo
cidadão, o baixo apoio social,
a insegurança na doença,
o baixo estatuto sócioeconómico, o endividamento
e a crua insensibilidade da
especulação bancária, a
progressiva angústia da vida
cada vez mais difícil numa
sociedade dita de progresso
e
desenvolvimento,
os
conflitos de trabalho, os
desencontros conjugais e
familiares, sempre crescentes
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numa sociedade injusta e
pouco solidária como a nossa.
As perturbações depressivas
variam, como sabemos, desde
os sintomas ligeiros até à
depressão grave, caracterizada
por um humor fortemente
abalado e por frequente
anedonia, ou seja uma grande
rigidez afectiva e incapacidade
de sentir prazer com a vida,
aversão ao trabalho, propensão
para a violência, um estado que
se acompanha de incapacidade
funcional significativa e de
queixas somáticas que se
arrastam pela vida fora. O
baixo grau de apoio social
atrás referido, em termos
de cidadania, nos aspectos
económico, informativo, emocional, cria a sensação de não
se ser amado, a amargura do
viver só, o isolamento social,
a falta de confidentes, as
dificuldades financeiras, as más
condições de trabalho, a falta
de paz no emprego, as tarefas
fisicamente repetitivas, a rotina
excessiva sem escapes criativos,
a sensação de confinamento

rígido, o desequilíbrio entre esforço
e compensações, as más condições
habitacionais, a instabilidade conjugal,
os maus-tratos infantis, as más
experiências. Existe uma importante
relação entre o grau destes sintomas
depressivos e a ocorrência de
eventos cardiovasculares adversos.
Estudos epidemiológicos mostraram
também a relação destes eventos
com factores emocionais como
a ansiedade, a hostilidade e
a raiva. Alguns estudos recentes
demonstraram que existe uma
relação entre estas, a arteriosclerose
sub-clínica e a progressão da
arteriosclerose coronária. Tudo
isto leva a que sejam evocadas
respostas emocionais fortemente
negativas, com enorme poder de
somatização, capazes de favorecerem
o aparecimento e desenvolvimento
de doenças cardiovasculares e
outras, de uma forma bem mais
poderosa do que aquela com
que actuam outros factores de
risco amplamente divulgados nas
campanhas de sensibilização, até
porque são aqueles a raiz de grande
parte destes últimos, bem mais
palpáveis, como a hipertensão,

o tabagismo e a obesidade. A
constante e perseverante denúncia
de tudo isto, constituiriam, isso sim,
autênticas e verdadeiras campanhas
de sensibilização da sociedade.
Apetece dizer, por um lado, que, se
as grandes indústrias farmacêuticas
tivessem um pouco mais de respeito
pela humanidade e deixassem de
ter como objectivo prioritário
encharcar o planeta de pastilhas, e
por outro lado, se os bancos e os
grandes potentados económicos
diminuíssem numa pequena percentagem os seus fabulosos lucros,
e com essa percentagem criassem
processos de abertura de novos
caminhos para melhores condições
de vida da humanidade, eliminariam,
pela certa, uma boa parte dos
factores de risco, muito mais
prejudiciais do que o colesterol,
esse estratégico monstro aterrador
a que um jornal diário se referia,
em rodapé como bomba-relógio!
Assim como eliminariam, pela
certa, uma boa parte das doenças,
nomeadamente
das
doenças
cardiovasculares, e uma boa parte
das preocupações da humanidade.
                                                                      

Sede de Higiene e Justiça – Agradecimento
No artigo publicado na página 60 e seguintes da ROM de Junho de 2011, faltou a inserção da seguinte nota
da autora: «Quero agradecer à Prof.ª Amélia Ricon Ferraz, Directora do Museu Maximiano de Lemos da
Universidade do Porto pela classificação detalhada dos instrumentos cirúrgicos e ao Dr. Manuel Ramos,
docente da Faculdade de Letras do Porto, pela ajuda paleográfica à leitura dos manuscritos.»
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Prescrever deve
ser um acto médico
Ao procurar um título para este artigo, escolhi este
apesar de prematuro, pois talvez só depois da definição final do “Acto Médico”, é que poderia seria
o mais indicado…

O artigo do Colega Camilo
Sequeira foi tão oportuno que
me levou a partilhar com os
colegas, e especialmente com
os responsáveis pela postura da
nossa Ordem e suas consequentes
manifestações, uma análise sobre
as nossas responsabilidades. Não
apenas na Medicina em particular
(profissão médica), como também na
Saúde em geral (pacientes/cidadãos).
Devemos pronunciar-nos sempre
que achemos que esteja em causa
a qualidade da Saúde dos pacientes,
nem que seja questionar leis que se
venha a verificar a perigosidade da
sua aplicação…
Especialmente nós, médicos, devemos pronunciar-nos sempre que
achemos que esteja em causa a
qualidade da Saúde (e seu ensino) ao
dispor dos pacientes, nem que para
isso tenhamos que questionar leis
em que se venha a verificar a dúvida
da sua eficácia/segurança …
Na revista nº120 Junho, da Ordem
dos Médicos, li um artigo de
Opinião “Prescrever não é um Acto
Médico – É uma responsabilidade
social”, que me fez reflectir e emitir
algumas considerações sobre a
extrema importância da actualidade
e gravidade do tema.
Gostei da análise que o colega
fez sobre o assunto, mas quando
afirma que “nada tenho contra os
prescritores não Médicos desde
que…”, permita-me partilhar a

Francisco Patrício
Médico
Assistente Graduado
de Clínica Geral

minha experiência na área das
Terapêuticas
não-convencionais”,
até porque sou há muitos anos um
estudioso da Homeopatia (além
da Acupunctura), e tenho tido a
oportunidade de trocar impressões
com “não-médicos”, no decorrer
de várias palestras de divulgação da
Homeopatia, em que infelizmente a
esmagadora maioria dos ouvintes
não eram médicos.
Sou Presidente de uma Associação
de Homeopatia (SHP-Sociedade
Homeopática de Portugal) e
representante de Portugal desde
1987 na Instituição criada pelo
Parlamento Europeu – ECH (European Committee for Homeopathy). Recebemos através do
nosso site muitos mails de nãomédicos que querem fazer o curso
de Homeopatia e a minha resposta
tem sido sempre, quer em Portugal,
quer nas reuniões internacionais, a
de defender que a Homeopatia é
uma abordagem médica, pois implica
um diagnóstico que, diferentemente
do que se passa com a Acupunctura
(pode ser abordada num contexto
científico diferente do da Medicina
Ocidental) só pode ser realizado
por quem tenha conhecimentos
médicos – lembremo-nos que foi
criada por um médico, seguidor dos
Princípios Hipocráticos!
Portanto, respondo
que
só
realizamos cursos de Homeopatia
para médicos, (ou alunos do último
ano do Curso de Medicina) com a
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justificação de que enquanto não for
regulamentada a lei de 23 de Agosto
de 2003 sobre as “Terapêuticas nãoconvencionais”, não podemos ter
outra postura. Refira-se que existe
há já alguns anos uma cadeira de
Homeopatia no Curso de Medicina
Veterinária de Lisboa.
É extremamente perigoso permitir
que não-médicos façam Homeopatia,
pois é necessário ter conhecimentos
profundos de Medicina para poder
estabelecer um bom diagnóstico, e
para isso têm frequentemente que
se realizar exames complementares
de diagnóstico, que normalmente só
um médico está à altura de os pedir
correctamente. Costumo dizer: se
um médico às vezes erra, quanto
mais um não médico!!!
Pela mesma razão, um médico
que
utilize
Homeopatia, ao
instituir uma terapêutica, após
estabelecer um diagnóstico, além
dos conhecimentos médicos con48 | Julho - Agosto | 2011

vencionais, tem que dominar ainda
mais outros, fazendo por vezes,
opções
difíceis, especialmente
quando tem que fazer escolhas
medicamentosas, com os risco
inerentes à opção da sua utilização
ou não…
Todos sabemos que a Medicina
renova-se constantemente (já se
interrogaram porquê?) e aprendemos na Faculdade que os seus
conhecimentos estão ultrapassados
passados em média cerca de 5 anos.
Só se renovam/modificam atitudes
quando se chegou à conclusão de
que as presentes não são as mais
indicadas – é ou não verdade,
caríssimos colegas?
Eis a razão porque atitudes
terapêuticas que aprendemos um
ano, são modificadas à luz de novas
informações provenientes quer
de trabalhos científicos, fruto da
experiência de outros colegas, quer
de investigações de Laboratórios,
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que por vezes precipitadamente
e com a ânsia de obter respostas
rápidas para aos padecimentos
dos doentes apressam conclusões,
o que, felizmente, se está a tornar
cada vez mais rigoroso, para não se
repetirem erros do passado, como
os de alguns conhecidos e tristes
exemplos da História da Medicina
Contemporânea…
Sempre preconizei que os estudos
de todas as matérias relativas à
Saúde devem ser orientados por
médicos, ou integrados numa equipa
de investigação, como no caso em
que seja necessária a inclusão de
engenheiros e físicos, biólogos,
químicos…
Sugeri em 2002 com um grupo de
colegas versados nestas matérias e
verdadeiramente interessados na
responsabilidade médica, nomeadamente da nossa Ordem, a criação
de um Grupo de Trabalho sobre
a Homeopatia em particular e as
“Terapêuticas não-convencionais”
em geral, mas infelizmente essa
proposta não teve eco pela parte
dos dignos Representantes da nossa
Ordem.
Creio que chegou o momento
de actualizarmos a assunção da
nossa responsabilidade médica,
salvaguarda dos Valores da Sociedade, e debatermos estes
assuntos, no local devido, ou seja, no
seio da nossa Classe, pois, a meu ver,
se a referida lei das “Terapêuticas
não-convencionais” for adiante,
estamos a por em risco a qualidade
dos serviços de Saúde prestados à
população portuguesa.
Esta lei pode ser aplicada nas
“CAM”
(Complementary
and
Alternative Medecine), nomeadamente Osteopatia, Quiroprática,
até Acupunctura (?), mas nunca
a Homeopatia e a Fitoterapia
(obviamente é a utilização de
conhecimentos
farmacológicos).
Como referi, fui sempre contra
a inclusão da Homeopatia nas
“CAM”, pois é necessário terem-se
conhecimentos médicos, e mesmo
que nos Cursos ministrados no
nosso país incluam médicos que

leccionem disciplinas como por
exemplo, a Anatomia, Fisiologia, só
a estruturação de um Curso de
Medicina poderá transmitir, a meu
ver, os conhecimentos suficientes
para um acto médico idóneo!
Sempre que fui convidado para
desempenhar estas funções em
Instituições ou Escolas de Ensino da
Homeopatia, recusei-me a participar,
e deixei de realizar palestras da sua
divulgação onde falava também de
Mesoterapia, pois se a maior parte
do público interessado não era
médico, como poderia permitir que
outros profissionais além de nós (e
dos enfermeiros) pudessem injectar
produtos, fossem eles homeopáticos
ou outros?!
No entanto, perante o nosso silêncio
irresponsável, proliferam pseudo

actos médicos que, no mínimo,
vão extorquindo dinheiro aos
aflitos e sobrecarregando-nos
por vezes com resoluções
difíceis de situações que, se
tivessem sido conduzidas
por médicos, certamente já
estariam resolvidas, para bem
dos pacientes e da economia
nacional!…
Mas lembrem-se colegas que
existe algo de contraditório
e irresponsável quando permitem que a referida lei vá
adiante, ou seja, os médicos que
são contra a Homeopatia não
lutam pelas suas convicções,
dando permissivamente (directa ou indirectamente) aval a
que não médicos a pratiquem!
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Exposição de modelos
médicos do Instituto
de Higiene e Medicina
Tropical
Jorge B.A. Seixas

Professor Auxiliar
Unidade de Ensino e Investigação de
Clínica das Doenças Tropicais
Instituto de Higiene e Medicina
Tropical
Universidade Nova de Lisboa
(jseixas@ihmt.unl.pt)

O IHMT, no âmbito da criação do seu Museu, recuperou os modelos médicos de cera usados ao longo
dos anos para o ensino da Medicina Tropical. Uma
exposição provisória de cerca de 20 destes modelos pode ser visitada a partir de 15 de Agosto nas
instalações do Instituto, das 10 às 16h; mediante
contacto prévio é também possível organizar uma
visita guiada aos modelos.

Múltiplas lesões elevadas, nodulares e ulceradas da face tronco e membros:
Framboesia (treponematose não sifilítica, bouba, bejel, pian)
Esta infecção, predomina na infância é causada por Treponema pertenue. A lesão inicial (“framboesia mãe”) consiste numa pápula indolora que pode ulcerar, com adenopatias regionais indoloras. Numa fase secundária surgem “framboesias filhas”, de menor tamanho e posteriormente
o quadro pode assemelhar-se ao das gomas sifiliíticas. A doença responde bem a antibióticos
como a penicilina, eritromicina ou tetraciclina, o que tem contribuído para a diminuição da sua
prevalência.
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Antes da disseminação do uso da
fotografia a cores (os primeiros
filmes fotográficos comerciais surgiram em 1935), o ensino da medicina clínica e em especial da dermato-venereologia estava limitado
à disponibilidade de doentes num
determinado momento e ao uso
de desenhos artísticos, cuja qualidade dependia naturalmente do
artista que os realizava e do seu
domínio das técnicas de desenho e
pintura. De qualquer modo, tanto
as técnicas fotográficas primitivas
(daguerreótipos) quanto as pinturas e ilustrações, possuíam apenas
duas dimensões.
Ainda que a utilização de modelos médicos de cera para
reproduzir a anatomia do
corpo humano tenha atingido um pico de perfeição
durante o século XVIII em
Itália, principalmente em
Bolonha e em Florença, a arte do
“moulage” (do termo francês mouler,
moldar) floresceu verdadeiramente
ao virar do
século XIX,
um pouco
por toda a
Europa. A tridimensionalidade das
obras em cera permitia a visualização de uma
riqueza de detalhes que os
desenhos planos jamais alcançaram. Além do grande número
de detalhes reproduzidos pelos
artistas na “nova” dimensão, o fascínio destes modelos deve-se também às expressões conferidas às
esculturas, na captura de gestos e
poses, de forma tão realista que as
obras parecem ter vida.
Cada “moulager” tinha a sua receita secreta de mistura de cera
de abelha e outros materiais inorgânicos e muitos reluctavam em
formar aprendizes. Franz Martens
e Paul Berliner na Alemanha, Joseph Towne, no Guy’s Hospital, em
Londres, Anton Elfinger, em Viena,

Lotte Volger, em Zurique e Jules
Baretta, no hospital de St. Louis,
em Paris, foram os mais importantes “moulagers” desta época; produziram dezenas de milhares de
modelos de cera, representando
principalmente mas não exclusivamente doenças dermato-venéreas,
que foram utilizados com grande
sucesso no ensino médico. Muitos
dos modelos incluíam uma descrição da história do

Contratura dos tendões
dos dedos da mão (mão em
garra):
Lepra com ulceração da
região tenar
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Aumento dos gânglios linfáticos das
cadeias cervicais posteriores (Sinal de
Winterbotton).
Doença do sono
Descrito pela primeira vez em 1803
por Winterbotton na Sierra Leoa, este
sinal era considerado pelos traficantes
de escravos com sendo um indicador
de que este não devia ser comprado
pois iria morrer de doença do sono
(Tripanossomose humana Africana).
Pela sua especificidade, é considerado
um dos mais importantes sinais para
suspeitar desta doença em área endémica, pois está associado a um forte
factor preditivo positivo.

Múltiplas lesões de tipo tumoral com
escassos sinais inflamatórios, algumas
com orifício central recoberto de
crosta, atingindo a face dorsal e ventral do pé:
Maduromicose (Micetoma; Pé de Madura)
Trata-se de doença causada por vários
fungos (ex: Madurella mycetomi) ou actinomicetos (Ex. Nocardia brasiliensis).
Pode afectar o pé, mão e pernas, sendo
que os tecidos tornam-se necrosados
e edemaciados após a infecção.
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Abcesso da região inguino-crural esquerda com componente
vascular:
Peste bubónica
O “bubão” poderá flutuar e o pus contendo Yersinia pestis poderá ser uma fonte de infecção para outros indivíduos em más
condições de higiene. A infecção poderá progredir para sintomas
pulmonares e septicemia. Antes da era dos antibióticos a mortalidade da peste situava-se em torno de 60%, conferindo a esta
doença a designação de “peste negra” ou “morte negra”, que dizimou um terço da população europeia no século XIV.

Extensa ulceração da região tibial e lateral da perna com fundo necrótico:
Úlcera tropical fagedénica
Própria dos ambientes tropicais húmidos, este tipo de úlcera expande-se rapidamente, tem carácter destructivo, doloroso e persistente,
atingindo principalmente os membros inferiores. Está geralmente
associada à bactéria Fusobacterium ulcerans. O diagnóstico diferencial
inclui o ectima, a úlcera de Buruli, a leishmaniose cutânea e o pián
(framboesia).

Pústula com bordos eritematosos
Peste bubónica
A pústula poderá flutuar e o pus contendo Yersinia pestis poderá
ser uma fonte de infecção para outros indivíduos, em más condições de higiene. A infecção poderá progredir para sintomas
pulmonares e septicemia. Antes da era dos antibióticos a mortalidade da peste situava-se em torno de 60%, conferindo a esta
doença a designação de “peste negra” ou “morte negra”, que
dizimou um terço da população europeia no século XIV.
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Extensa tumoração da região
fronto-parietal do crânio
Neoplasia óssea?
Neoplasia vascular?
Infecção sub-cutânea?

Extensa destruição da parede da cavidade
oral direita:
Noma (cancrum oris)
Trata-se de uma gangrena rapidamente
progressiva de etiologia polimicrobiana
(principalmente Fusobacterium necrophorum
e Prevotella intermedia, em associação com
Borrelia vincentii, Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsynthesis, Treponema denticola,
Staphylococcus aureus, e Streptococcus spp),
que se inicia nas gengivas atingindo os lábios e toda a parede da cavidade oral. Sem
tratamento adequado a mortalidade situa-se em torno de 70-90%. Afecta crianças
abaixo dos 12 anos de idade, principalmente em África.
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doente e o seu diagnóstico clínico.
A partir da década de 1960, a utilização dos modelos de cera começou a perder terreno, sendo
progressivamente substituída pela
fotografia a cores. Desde a década de 1980, observa-se no entanto
um renovar do interesse destes
modelos por parte de historiadores médicos e clínicos.
A pequena colecção do IHMT é
composta de modelos de cera,
de gesso e de gesso revestido de
cera. Ainda que constituída por um
reduzido número de obras (25),
tem a característica de representar doentes observados em África,
muitas vezes com patologias que
actualmente são raramente observadas, principalmente no avançado
grau de desenvolvimento retratado.
A procedência dos modelos não
está clara e nenhum deles possui
assinatura ou texto descritivo;
acredita-se que tenham vindo da
Inglaterra, mas estão em curso investigações para esclarecer este
aspecto de forma a poder eventualmente recuperar a descrição
original do doente.
Os modelos foram usados no
ensino no IHMT, principalmente
nas valências de Dermatologia e
Anatomopatologia tropicais, mas
também na Clínica das doenças
tropicais. Actualmente, recuperados pelo Sr. Luís Filipe Marto (Desenhador do IHMT), fazem parte
do Museu do IHMT e podem ser
visitados a pedido. Uma nova perspectiva surgiu recentemente com
a utilização do molde que retrata
o sinal de Winterbotton na Doença do Sono para a criação de um
filme artístico (História do tacto,
por Eduardo Guerra).

N
NOTICIAS

Prescrição
electrónica Onde/como indicar
regime de excepção
No dia 1 de Agosto de 2011 deixou de existir comparticipação
para os medicamentos que não
sejam prescritos por receita electrónica, salvo nas situações de
excepção previstas na Portaria
198/2011. A OM providenciou o
registo e a produção de carimbos
para os médicos cuja excepção ao
regime de prescrição electrónica
se deve a inadaptação a sistemas
informáticos. Mesmo para quem
não tenha ainda o carimbo, existem formas de acautelar a normal
comparticipação dos medicamentos, ao abrigo das várias alíneas…
Por razões que se prendem com
a tardia publicação do despacho
regulamentar, e porque a Ordem
dos Médicos necessitou de fazer
consultas a diferentes empresas,
os carimbos que a OM oferece
aos Colegas que se registaram ao
abrigo da alínea d) só começaram
a ser entregues a partir de 6º feira, 5 de Agosto.
Os Colegas que moram nas sedes
de Distrito deverão levantar o
seu carimbo nas sedes distritais.
Aos restantes os carimbos estão a
ser enviados via CTT. Os Colegas
que forem levantar o carimbo às
Distritais, devem fazer-se acompanhar da sua cédula profissional.
Enquanto não possuírem o carimbo, os Colegas abrangidos pela
alínea d) podem, de forma manuscrita, colocar a indicação da situação de excepção, de acordo com
o Despacho, continuando a prescrever sem quaisquer problemas.
A lista definitiva de programas
homologados e aprovados pela
ACSS foi publicada tardiamente

o que pode
originar dificuldades: nos
casos em que
os Colegas não
tenham podido
operacionalizar
o sistema atempadamente (porque, por exemplo,
se
encontravam
em férias), lembramos que podem,
até à resolução do
problema técnico,
usar o regime de
excepção previsto
na alínea b) (“Em caso de
falência do sistema electrónico”), para continuarem a prescrever sem sobressaltos.
Qualquer uma das situações de
excepção deve ser referidas com a
palavra “EXCEPÇÃO” (em letras
maiúsculas), seguida da respectiva alínea. Estes dizeres devem ser
colocados no espaço em branco,
situado por baixo do logótipo do
Ministério da Saúde, que se encontra no canto superior direito
das receitas – ver figura.
Aos Colegas cujo regime excepcional seja ao abrigo de outra alínea, a OM sugere a execução de
um carimbo de 3cm x 3cm, com
o layout semelhante ao que se
encontra na figura, em que a alínea d) será substituída por aquela
que se adaptar ao caso de cada
um. Caso optem por não fazer o
carimbo, poderão inscrever o regime de excepção de forma manuscrita.

Enquanto não
possuírem carimbo,
os Colegas podem,
de forma manuscrita,
colocar a indicação da
situação de excepção,
de acordo com o
Despacho, continuando
a prescrever sem
quaisquer problemas.

N
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Cartilagem articular
3º curso teórico-prático
18-19 de Novembro
Teatro Aberto, Lisboa

No âmbito da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, o
Grupo de Estudo da Cartilagem, Prevenção e Tratamento da Artrose
(GECA), vai realizar nos dias 18 e 19 de Novembro, em Lisboa, o 3º
curso dedicado a esta temática. Na sequência dos anteriores que foram muito bem sucedidos, este manterá os temas das ciências básicas
imagiologia e farmacoterapia. Na 2ª parte esperamos contar com a presença de dois especialistas: um para abordar as lesões osteocondrais
do tornozelo e outro, pioneiro da cultura autologa de condrocitos para
transplante, nas lesões osteocondrais, para abordar o tema “passado,
presente e futuro da cultura de condrocitos”. Com o intuito de estimular a participação, especialmente dos Internos de várias especialidades,
haverá uma sessão de comunicações livres sobre a temática, em que
será atribuído um prémio à melhor comunicação.

Mandela Children’s
Hospital Fund
Realizou-se no dia 18 de Julho um jantar para angariação de fundos para a
construção de um hospital de alta tecnologia para crianças de todo o continente africano, uma iniciativa promovida pelo Nelson Mandela Children’s
Fund (NMCF). O Hospital para Crianças Nelson Mandela terá uma unidade
de cuidados intensivos, incluindo cuidados neonatais e pediátricos, quimioterapia, métodos de diagnóstico, entre outras valências. A admissão neste
Hospital será exclusivamente por referência de acordo com critérios clínicos. O projecto já se encontra em fase avançada, prevendo-se o início da sua
construção ainda este ano e a abertura das instalações em 2013. Pessoas ou
organizações interessadas em contribuir podem contactar o NMCF através dos emails: pat@nmch.co.za (Pat van der Merwe) ou oupa@nmch.co.za
(Oupa Ngwenya).
Mais informações: www.nelsonmandelachildrenshospital.org

Cursos do IHMT
inscrições abertas

Encontram-se abertas as inscrições para os Cursos do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical. As candidaturas podem ser feitas para os
Mestrados em Ciências Biomédicas, em Parasitologia Médica, em Saúde
Tropical ou em Saúde e Desenvolvimento.
No site do IHMT www.ihmt.unl.pt encontram-se ainda disponíveis outras ofertas formativas para cursos de pós-graduação e de apoio ao
desenvolvimento (oferta pedagógica aos países lusófonos em resposta
às necessidades indicadas pelos responsáveis do sector da saúde desses
países) - http://www.ihmt.unl.pt/formacao/default.asp
Informações adicionais podem ser obtidas pelo email:secensino@ihmt.
unl.pt
As candidaturas aos cursos de Doutoramento no IHMT se encontram
abertas em permanência: Doutoramento em Ciências Biomédicas, em
Saúde Internacional e em Medicina Tropical.

Prémios de
investigação 2011
Estão abertas as candidaturas para os prémios Pfizer de investigação
para o ano corrente. O prazo de entrega dos trabalhos termina no dia
16 de Setembro de 2011.
Existem duas categorias de prémio:
- Prémio Pfizer de Investigação Clínica
Prémio que distinguirá o melhor trabalho de investigação clínica, elaborado por investigadores nacionais ou estrangeiros, total ou parcialmente realizado em instituições portuguesas, no montante de 20.000
Euros
- Prémio Pfizer de Investigação Básica
Prémio que distinguirá o melhor trabalho de investigação básica na
área das Ciências da Saúde, elaborado por investigadores nacionais ou
estrangeiros, total ou parcialmente realizado em instituições portuguesas, no montante de 20.000 Euros
Regulamento disponível em www.scmed.pt, www.pfizer.pt

Linha de atendimento 800 20 20 13

narcóticos anónimos

Narcóticos Anónimos é uma associação, de utilidade pública, direccionada para a ajuda a pessoas que sofrem com o consumo de drogas e que
querem parar.
Além das cerca de 140 reuniões de grupos de auto ajuda a funcionar por
todo o país e outros serviços, dispõe também de uma linha telefónica,
número verde, de chamadas gratuitas: 800 20 20 13
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A Medicina e as Mitologias

Acaba de ser impresso o livro ‘A Medicina e as Mitologias’ da autoria de
Armando Moreno. Trata-se de uma obra que não interessa apenas a médicos ou a especialistas em mitologia pois está escrita de uma forma por
vezes mordaz e jocosa, mas tendo sempre por base um trabalho rigoroso e aprofundado, que traz para a vida actual os fundamentos dos mitos
tradicionais e também os mitos da sociedade moderna. O livro aborda
temas referentes à mitologia clássica, mitologia celta, mitologia egípcia,
mitologia árabe, mitologia lusitana, etc. Para adquirir esta obra deverá
contactar o autor através do email: armando.moreno@netcabo.pt

Medir para gerir

Da autoria de Luís Matos e Isabel Ramos, esta edição da Sílabo fala-nos
da relevância da actividade hospitalar enquanto fornecedor de cuidados
de saúde e dos elevados montantes de dinheiro (público) gastos na sua
manutenção enquanto razões para a necessidade de uma ferramenta de
medição do desempenho credível e que permita alcançar os objectivos pretendidos, optimizando os recursos envolvidos na sua obtenção.
Com esta obra os autores pretendem desmistificar – recorrendo a uma
exposição pedagógica e prática e usando uma linguagem acessível – a
solução «mais tecnologias de informação» como recurso miraculoso e
introduzem a utilização do Balanced Scorecard como opção válida para
a medição do desempenho da gestão em geral e da gestão hospitalar em
particular.

Otorrinolaringologia
e envelhecimento
Realizou-se no dia 19 de Maio, a apresentação do livro «Otorrinolaringologia e Envelhecimento», coordenado por José Saraiva, médico
Otorrinolaringologista. “O aumento da esperança média de vida e a
tendência de envelhecimento, que se verifica de uma forma consistente na população portuguesa, motivaram este trabalho sobre a
otorrinolaringologia associada ao envelhecimento. Ao longo do livro há a preocupação em aprofundar o porquê das queixas dos
doentes e, simultaneamente, de apresentar propostas concretas
de prevenção e de tratamento para as diferentes situações clínicas”, explica o coordenador. “Otorrinolaringologia e Envelhecimento” pretende ser um instrumento de trabalho para os médicos otorrinolaringologistas e de outras especialidades que se
interessam pelos importantes problemas do envelhecimento bem como
para todos os profissionais de saúde que trabalham na área. Uma edição Lidel.
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