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Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo XIII
AtestAdos Médicos

Artigo 98.º
(Atestados médicos)

1. Por solicitação livre, e sem qualquer coacção, do interes-
sado ou seu legal representante, o médico tem o dever de 
atestar os estados de saúde ou doença que verificou durante 
a prestação do acto médico e os tenha registado.

2. Os atestados médicos, certificados, relatórios ou declara-
ções são documentos particulares, assinados pelo seu autor 
de forma reconhecível e só são emitidos a pedido do inte-
ressado, ou do seu representante legal, deles devendo cons-
tar a menção desse pedido.

3. Os atestados de doença, além da correcta identificação do 
interessado, devem afirmar, sendo verdade, a existência de 
doença, a data do seu início, os impedimentos resultantes e 
o tempo provável de incapacidade que determine; não de-
vem especificar o diagnóstico de que o doente sofre, salvo 
por solicitação expressa do doente, devendo o médico, nes-
se caso, fazer constar esse condicionalismo.

4. (…)

5. (…)

6. (…)
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Em 1913 é fundado o American 
College Surgeons, sob o impulso 
de Franklin Martin, um colega de 
Ernest Codman. Um dos objectivos 
era a implementação do end result 
system. Em 1917, o American College 
of Surgeons desenvolve o Minimum 
Standard for Hospitals, cujos critérios 
cabiam numa única página, e em 1918 
inicia as auditorias aos Hospitais. De 
692 hospitais visitados apenas 89 
preenchiam o standard mínimo.
Em 1951 o American College of 
Physicians, a American Hospital 
Association, a American Medical 
Association e a Canadian Medical 
Association juntam-se ao American 
College of Surgeons para criar a 
Joint Commission on Accreditation 
of Hospitals, uma organização 
independente, sem fins lucrativos, 
cujo primeiro papel era o de 
colaborar e disponibilizar acreditação 
voluntária.
Como podemos verificar, a Qualidade 
na Saúde começou e evoluiu com 
os médicos e, porque são eles que 
detêm o know-how, deve continuar 
com os médicos.
É exactamente esse desiderato que 
estamos aqui, hoje, a cumprir.
A assinatura formal deste protocolo 
de cooperação entre a Ordem dos 

Exmo Sr Ministro da Saúde, 
Dr Paulo Macedo
Exmo Sr Secretário de Estado 
Adjunto Do Ministro da Saúde, 
Dr Leal da Costa 
Exmo Sr Director Geral da Saúde, 
Dr Francisco George
Exmo Coordenador do Conselho 
Nacional de Auditoria e Qualidade 
da Ordem dos Médicos, 
Dr Álvaro Beleza
Caros Presidentes das Secções 
Regionais, Colégios e demais 
Dirigentes da Ordem dos Médicos e 
do Ministério da Saúde
Exmo Secretário-Geral do SIM, 
Dr Carlos Arroz
Exmo Vice-Presidente da FNAM, 
Dr Mário Jorge Neves
Caros Colegas, Amigos e Convidados

Estamos aqui reunidos porque, 
há 101 anos, um médico, Ernest 
Codman, propôs o end result 
system of hospital standardization, 
segundo o qual os doentes deviam 
ser seguidos pelo tempo suficiente 
para se perceber se os tratamentos 
instituídos tinham dado resultado, ou 
não. Se o tratamento não fosse eficaz 
o hospital deveria tentar perceber 
porquê, para que pudesse tratar 
melhor os seus futuros doentes.

Tudo pela 
Qualidade

Discurso proferido 
pelo Bastonário da 

Ordem dos 
Médicos na 

cerimónia de 
assinatura do 

protocolo entre a 
OM e a DGS para a 

promoção da 
qualidade no 

Sistema de Saúde

E d i t o r i a L  
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DGS e se ponha fim ao imoral e inútil 
tributo que foi imposto aos médicos. 
Em tempos de crise não podemos 
duplicar estruturas e esbanjar 
recursos.
Chegou a altura de direccionar a 
ERS para a efectiva regulação do 
mercado da saúde e das PPP e para 
a vigilância da selva desregulada em 
que se movimentam o comércio e os 
comerciantes de produtos dietéticos 
e alternativos, nalgumas situações 
uma verdadeira ameaça da Saúde 
Pública.
É também em nome da Qualidade 
que temos pugnado pela não 
abertura do curso de medicina de 
Aveiro. Segundo um relatório da 
Universidade de Coimbra, efectuado 
a pedido do anterior Governo, no ano 
2020 teremos seis mil especialistas 
médicos a mais, com redução da 
Qualidade, aumento da despesa e 
mercantilização da saúde. Mais uma 
decisão política que urge corrigir 
porque despesista e desastrosa para 
os Doentes e para a Saúde.
Com a assinatura deste protocolo, a 
Ordem dos Médicos e a DGS dão um 
passo significativo no cumprimento 
do programa da Troika para a saúde.
Nós queremos contribuir para a 
recuperação financeira do país e 
estamos convictos que, na saúde 
como em todos os outros sectores 
da sociedade, tal só será possível 
com a aposta na Qualidade.
Quaisquer medidas que ponham em 
causa a Qualidade do SNS, elogiado 
pela OCDE e invejado por muitos 
médicos dos Estados Unidos, que 
têm o dobro da mortalidade infantil 
de Portugal e gastam o dobro de 
Portugal em Saúde, per capita, 
colocaria em risco o melhor serviço 
público português, teria inaceitáveis 
consequências para os Doentes e 
redundaria em significativos prejuízos 
económicos por múltiplas vias.
Sabemos que é preciso poupar, 
queremos colaborar na poupança, 
mas temos a percepção que não são 
possíveis mais cortes sem colocar 
em causa a Qualidade do SNS, 
eventualmente com excepção de 
medidas cirurgicamente direccionadas 

Médicos e a Direcção Geral da 
Saúde, no âmbito da Qualidade no 
Sistema de Saúde, que muito se deve 
ao fantástico e empenhado trabalho 
desenvolvido pelo Conselho de 
Auditoria e Qualidade, representa 
um marco histórico para as duas 
instituições e para a Qualidade do 
Sistema Nacional de Saúde. É também 
um importante sinal para o país, com 
a união de esforços da Sociedade 
Civil e do Governo para, pela via da 
Qualidade, atingir os objectivos do 
máximo rigor de gestão do Serviço 
Nacional de Saúde.
Pela enésima vez não posso deixar 
de recordar as palavras de William 
Deming, “Quando as pessoas e as 
organizações se concentram na 
qualidade, então a qualidade tende 
a aumentar e os custos diminuem 
com o tempo. Porém, quando as 
pessoas e as organizações se focam 
primeiramente nos custos, então 
a qualidade diminui e os custos 
tendem a aumentar com o decurso 
do tempo”.
Com este protocolo, a Ordem 
colabora com a DGS na elaboração 
de Guidelines fundamentadas na 
mais rigorosa medicina baseada 
na evidência, que irão facilitar a 
actualização científica de todos 
os médicos e contribuir para uma 
melhor e mais uniforme prática 
clínica.
A colaboração estende-se à 
realização de auditorias clínicas, 
conferindo à Ordem dos Médicos, 
pela primeira vez, um enquadramento 
jurídico que, em conjunto com a 
DGS, permite a sua intervenção e 
maior consequência no terreno.
Sem dúvida alguma, este é um 
protocolo sinérgico e necessário, 
que desejamos que seja potenciado. 
O objectivo futuro é seguir o bom 
exemplo dos EUA e avançar para 
uma entidade acreditadora no 
âmbito da Ordem dos Médicos e da 
DGS, tendo a Joint Comission como 
paradigma.
Este caminho confere à Ordem uma 
legitimidade acrescida na exigência 
de que a ERS deixe de duplicar as 
funções da Ordem dos Médicos e da 

para situações de comprovado 
desperdício, que seremos os 
primeiros a apoiar. Também é 
função das auditorias clínicas 
e da acreditação detectar, 
corrigir e prevenir situações 
geradoras de desperdício.
A nossa filosofia, como hoje 
aqui se demonstra, não é a 
de criticar destrutivamente, 
mas sim a de colaborar 
criticamente, ser parte activa 
da solução e apontar caminhos 
inovadores.
Já o fizemos quando propu-
semos que o preço dos novos 
genéricos seja 50% do fármaco 
original, que o preço de todas 
as marcas do mesmo princípio 
activo seja tabelado pelo preço 
mais baixo do mercado e o 
seu valor reduzido em mais 
10%. Tendo em conta os bónus 
oferecidos às farmácias pelos 
laboratórios de medicamentos 
genéricos não temos dúvidas 
que essas reduções são 
possíveis.
A Central Nacional de 
Compras do Ministério da 
Saúde, se organizada com 
agilidade, inteligência, rigor e 
honestidade, poderá permitir 
ganhos de escala na ordem das 
centenas de milhões de euros 
anuais. Sem colocar em causa 
a Qualidade nem o nível de 
prestação de serviços.
Esta crise é também uma 
oportunidade para a cria-
ção de novos impostos 
selectivos que contribuam 
para melhorar a saúde dos 
portugueses e evitar o con-
sumo de medicamentos. 
Conforme é defendido em 
várias revistas médicas 
internacionais de grande 
prestígio, deve ser instituído 
um imposto sobre a fast 
food e outros alimentos não 
saudáveis, como o sal, os 
hamburgers, os venenosos 
pacotes de batatas fritas e 
as embalagens de dezenas de 
variedades de lixo alimentar.
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Saberão os portugueses que se 
estima que descer a distribuição 
da pressão arterial na população 
em 2 a 3 mmHg, pela redução 
do consumo de sal, seria tão 
eficaz na diminuição dos riscos 
globais da hipertensão como 
a prescrição de terapêutica 
antihipertensiva a todos os 
doentes hipertensos?
Saberão os portugueses que 
em indivíduos de 50 a 59 anos 
de idade, uma redução na 
ingestão diária de sal em cerca 
de 3 g, o correspondente a uma 
redução moderada, diminuiria 
a tensão arterial sistólica, após 
algumas semanas, numa média 
de 5 mmHg, valor que seria 
de 7 mmHg em indivíduos 
com tensão arterial elevada? 
Estima-se que, na população 
ocidental, esta baixa da tensão 
arterial corresponderia a 
uma redução de 26 e 15% 
na incidência de AVC e DCI, 
respectivamente.
Saberão os portugueses que 
um excesso diário de 120 
Calorias, o correspondente 
aproximadamente a uma bebida 
refrigerante açucarada diária, 
pode produzir, em dez anos, 
um aumento de 50 Kg no peso 
corporal?
Saberão os portugueses que 
uma refeição de fast food, com 
um duplo cheeseburger, batatas 
fritas, refrigerante e sobremesa, 
contém cerca de 2200 Calorias, 
o que obrigaria a correr uma 
maratona para compensar esse 
consumo energético?
Um imposto selectivo sobre 
o lixo alimentar, a que o lóbi 
da indústria agro-alimentar se 
oporá ferozmente, contribuirá 
para financiar o SNS e 
para melhorar a saúde dos 
portugueses. É uma estratégia 
win-win, que recomendamos 
vivamente.
Todavia, para além das medidas 
na saúde, dos insuportáveis 
e sucessivos aumentos dos 
impostos, da asfixia da classe 

média e dos cortes na despesa em 
saúde, educação e segurança social, o 
fundamental para o país é alterar a 
cultura da governação.
Qual foi a verdadeira doença que 
conduziu o país à bancarrota?
A fraude, a corrupção, o enri-
quecimento ilícito, o nepotismo, 
a injustiça fiscal, a ausência de um 
Estado de Direito, com um sistema 
judicial ineficaz, a inimputabilidade 
dos dirigentes políticos e o peso da 
máquina do Estado.
Não basta cortar-se em alguns 
sectores da despesa pública, é 
primordial e obrigatório que a 
faustosa máquina do Estado faça 
dieta e seja reestruturada. A miríade 
de Institutos, Fundações, Empresas 
públicas, Assessores e Consultores, 
muitos existindo apenas para 
empregar e alimentar clientelas 
político-partidárias ou para incumprir 
a Lei, têm de ser objecto, aqui sim, de 
profundos e drásticos cortes. Não o 
fazer tornar-se-á imperdoável.
Os doentes e os profissionais 
de saúde deste país exigem que 
o enriquecimento ilícito seja 
criminalizado e que sejam instituídas 
medidas efectivas de luta contra a 
fraude e a corrupção. 
Os Médicos exigem que aos políticos 
seja extensivo o mesmo nível de 
responsabilidade médica. Um médico 
é penalizado quando erra. Um político 
tem de ser responsabilizado e julgado 
quando leva o país à bancarrota, ou 
quando faz adjudicações directas 
de contratos de milhões de euros 
sem transparência e sem concurso 
público.
Os cidadãos exigem maior justiça 
fiscal. Se atenuarmos a actual enorme 
e insuportável assimetria fiscal 
poderemos reduzir os cortes na 
saúde e na educação. Porque é que 
os rendimentos do trabalho podem 
ser taxados até 46,5% enquanto 
os rendimentos do capital só são 
taxados até 21,5%?
A Sociedade não continuará a tolerar 
decisões políticas sem, ou mesmo 
contra, critérios técnicos.
Cumpra-se o programa da Troika, um 
conjunto de medidas globalmente 

saudável porque exige maior rigor e 
transparência ao país, mas governe-
se com uma cultura diferente, com 
coragem, com justiça, com novas 
ideias e com medidas ponderadas e 
inteligentes. A Ordem dos Médicos 
pode e quer ajudar.
Há quatro pilares fundamentais para 
garantir a sustentabilidade futura do 
país, em que é necessário concentrar 
recursos e em cuja Qualidade é 
essencial investir: a Saúde, a Educação, 
a Investigação e a Justiça.
Senhor Ministro da Saúde, espero 
que se sinta bem recebido na Ordem 
dos Médicos e agradeço-lhe franca e 
sinceramente a sua presença. Sei que 
sente que valeu a pena vir cá hoje, 
por isso mesmo veio, logicamente. 
Espero que venha mais vezes. A 
Ordem dos Médicos sabe receber 
os seus convidados com dignidade 
e respeito e tem um conhecimento 
e experiência que não se repete 
nem se encontra em nenhuma outra 
instituição. Ouça-nos sempre que 
considerar pertinente. Nós queremos 
ajudar e o nosso saber é útil à Saúde, 
à Qualidade, à Governação e ao País.
Congratulo-me efusivamente com a 
assinatura deste protocolo. 
Obrigado a todos por nos acom-
panharem neste importante mo-
mento.

Lisboa, 5 de Setembro de 2011

E d i t o r i a L
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A Normas Orientadoras 
para Equivalência 
de Estágios Realizados 
em Serviços / Unidades / 
Instituições Externas ao 
Território Nacional
Publicamos nesta edição as normas orientadoras 
para equivalência de estágios realizados em servi-
ços/unidades/instituições externas ao território 
nacional elaboradas pela Direcção do Colégio da 
Especialidade de Imunoalergologia, aprovadas em 
CNE de 01 de Junho de 2010, que têm o objectivo 
de acautelar «as legítimas expectativas e os reais 
interesses na qualidade formativa».

A Direcção do Colégio de Imunoalergologia tem tido conhecimento da 
realização de Estágios Totais ou Parciais por muitos Internos do Internato 
Complementar em Formação em diferentes Serviços / Unidades / Instituições 
externas ao país. Esta opção, que se considera de extrema importância e 
facilitadora de uma maior diferenciação técnico-científica, com partilha de 
experiências com enormes benefícios para o Interno e para os Serviços 
que tutelam esse Interno, deve no entanto merecer e acautelar as legítimas 
expectativas e os reais interesses na qualidade formativa.
Assim, caberá em primeiro lugar ao Serviço e Orientador de Formação do 
Interno estabelecer as metas e objectivos que garantam antecipadamente, 
não só o benefício efectivo dessa diferenciação, como a equivalência desse 
Estágio, sem prejuízo no tempo de Formação.
Neste contexto, é requerido que para cumprimento de Estágio Parcelar 
ou Total numa das diferentes valências que fazem parte do Programa de 
Formação em Imunoalergologia, em vigor Portaria 28/2011, de 10 de Janeiro 
de 2011, DR (Iª série), nas páginas 183-190, se atenda ao seguinte.

Estágio Total para valência contemplada no Programa de Formação:
Deverá obedecer aos mesmos critérios requeridos no actual Programa de 
Formação, entre outros:
-Idoneidade de Serviço e número mínimo de Especialistas reconhecido pela 
respectiva Ordem ou organismo equiparado.
-Diversificação de patologias, procedimentos e/ou técnicas
-Objectivos de desempenho e de conhecimento
-Meios técnico-científicos de diagnóstico e/ou tratamento adequados.
-Número mínimo de actividade assistencial e procedimentos
-Serviço de Urgência

Celso Pereira
Presidente do Colégio 
de Imunoalergologia
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Estágio Parcial para valência contemplada no Programa de Formação:
Deverá ser considerado um complemento / diferenciação na área de estágio 
em apreço por um período até um terço (1/3) da duração total do Estágio. 
Naturalmente, neste tipo de Estágio será oportuno, mas sem obrigatoriedade, que 
possa cumprir os critérios requeridos pelo Programa de Formação nacional.

Um relatório de Estágio, contemplando as actividades desenvolvidas, bem como os 
responsáveis e respectivos graus de diferenciação técnico-científica (Especialidade), 
deverá ser submetido, previamente, à Direcção do Colégio de Imunoalergologia, no 
mínimo até 3 meses antes da submissão a Exame de Titulação Final para obtenção 
do título de Especialista em Imunoalergologia pela Ordem dos Médicos.
Para apreciação e posterior deliberação da Equivalência do Estágio deverão ser 
remetidos ao Conselho Nacional para a Pós-Graduação e à Direcção do Colégio 
de Imunoalergologia, os seguintes documentos, em formato impresso e digital:
1.  Autorização do Orientador e dos responsáveis da Instituição a que pertence o 
Interno.
2.  Autorização do responsável da Instituição onde se realiza o Estágio.
3. Identificação da Instituição onde se realiza o Estágio, bem como Título/
Especialidade dos responsáveis pela formação do Estágio.
4. Especificar em concreto o Estágio em que decorre o período de formação 
complementar em apreço, relativamente ao Programa de Formação da Especialidade.
5. Relatório de actividades desenvolvidas pelo Interno no Estágio realizado, bem 
como a sua participação, activa ou observacional.
6. Informação do responsável pela formação do Interno na Instituição onde se 
realizou o Estágio.
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Independentemente de quaisquer 
questões jurídico-legais ou outros con-
dicionalismos, de acordo com o Jura-
mente de Hipócrates, feito livremente 
e sob compromisso de honra, que afir-
ma que “A Saúde do meu Doente será 
a minha primeira preocupação”, os 
Médicos têm o dever ético de colocar 
em primeiro lugar os interesses e ne-
cessidades dos Doentes, relativamente 
aos quais devem decidir responsavel-
mente e sem constrangimentos.
O Serviço Nacional de Saúde deve or-
ganizar-se em torno dos Cuidados de 
Saúde Primários e centrar o seguimen-
to do Doente no Médico especialista 
em Medicina Geral e Familiar, o Médico 
assistente do Doente por excelência, a 
que todos os cidadãos têm direito de 
ter acesso.
De acordo com o artigo 139º do Códi-
go Deontológico (Dever de informar o 
médico assistente), se o doente consul-
tou por sua iniciativa um outro médico, 
deve este, sempre que o considere útil 
ao doente ou este expressamente o 
solicite, fornecer ao médico assistente, 
por escrito, as conclusões do seu exa-
me. 
A Ordem dos Médicos considera que, 
exceptuando manifestação em con-
trário por parte do Doente, é sempre 
do interesse do Doente que todo o 
Médico por este consultado entregue 
ao Doente informação clínica com as 
conclusões do seu exame.
A circulação de informação clínica 
e dos resultados dos MCDTs entre 
os vários Médicos consultados pelo 
mesmo Doente é uma obrigação que 
decorre das boas práticas clínicas, fun-
damental para o bom seguimento do 
Doente e essencial para a Qualidade 
e gestão rigorosa do Serviço Nacional 
de Saúde. 
A Ordem dos Médicos considera 

i n f o r m a ç ã o   

Recomendação sobre Informação 
Clínica, MCDTs e respeito pelos Doentes

inaceitável e anti-ética qualquer ten-
tativa de transferência de custos com 
MCDTs entre instituições do SNS por 
motivos contabilísticos, não obstante o 
financiamento provir afinal do mesmo 
Orçamento Geral do Estado.
A Ordem dos Médicos considera que 
o Estado deve utilizar e rentabilizar 
toda a sua capacidade instalada, alguma 
claramente desaproveitada por cul-
pa do próprio Estado, mas é difícil de 
compreender, como acontece no Des-
pacho 10430/2011, que se criem regras 
impeditivas do correcto e adequado 
estudo e tratamento dos Doentes, 
sem equacionar alternativas práticas 
viáveis e os custos humanos, sociais, e 
económicos dessas medidas.
No Despacho 10430/2011, “Os esta-
belecimentos hospitalares integrados 
no Serviço Nacional de Saúde não po-
dem utilizar as requisições de prescri-
ção de MCDTs para as entidades com 
convenção com as Administrações Re-
gionais de Saúde”, o que está a aumen-
tar as listas de espera para MCDTs e 
a provocar adiamentos inaceitáveis no 
estudo dos Doentes.
A actual organização do Sistema Na-
cional de Saúde permitiu que Portugal 
atingisse extraordinários indicadores 
de Saúde, com um dos mais baixos 
custos per capita da OCDE, pelo que 
o seu equilíbrio não deve ser colocado 
em causa, sob risco de graves desequi-
líbrios sociais e inaceitáveis prejuízos 
económicos para o país.
O artigo 64º da Constituição da 
República garante a todos os por-
tugueses “o direito à protecção da 
saúde”, que é assegurado pelo Es-
tado, “através de um SNS universal 
e geral e, tendo em conta as condi-
ções económicas e sociais dos cida-
dãos, tendencialmente gratuito”.
Assim a Ordem dos Médicos reco-



Antes de mais, importa dizer que 
este tipo de actividades são enqua-
dráveis numa sociedade plural e 
aberta como é a nossa e insuscep-
tíveis de prefiguração no crime de 
usurpação de funções por exercício 
ilegal de medicina já que, para além 
dos anunciantes não arrogarem o 
título de médicos, os actos que pra-
ticam não consubstanciam efectivo 
exercício de actividade médica.
Não vislumbramos ainda que os 
locais onde possa ser exercida a 
actividade dos videntes e curandei-
ros sejam passíveis de fiscalização 
ou encerramento por qualquer das 
entidades com poder para a práti-
ca de tais actos administrativos, no 
âmbito da saúde.

Publicidade de videntes 
e curandeiros
Foi solicitada ao Departamento Jurídico informação 
sobre a eventualidade da Ordem dos Médicos de-
sencadear algum tipo de procedimento face à publi-
citação diária em muitos jornais de âmbito nacional e 
regional de anúncios de videntes, curandeiros, astró-
logos e médiums.

Paulo Sancho
Consultor Jurídico

i n f o r m a ç ã o
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historial do Doente, a sua própria ob-
servação e a Evidência Científica.
5 – Quanto aos Doentes seguidos 
sectorialmente em Hospitais públicos, 
devem ser esses Hospitais a assumir 
integralmente todos os encargos que 
decorrem do seguimento desses Do-
entes, nomeadamente em MCDTs, 
sem atrasos que ultrapassem o limite 
do clinicamente tolerável, nomeada-
mente em patologia oncológica.
6 – A bem dos Doentes, o Despacho 
10430/2011 deve ser suspenso, reava-
liado e reformulado, bem como insti-
tuídas de imediato as medidas impres-
cindíveis de modo a salvaguardar os 
interesses e necessidades dos Doentes.
CNE, Porto, 16 de Setembro de 2011

Por outro lado, a nossa experiência 
tem ensinado que as queixas por 
publicidade enganosa não têm tido 
acolhimento por parte do Direcção 
Geral do Consumidor mesmo em 
situações que deveriam merecer 
um tratamento mais cuidado.
Dito isto parece ser de concluir 
que a Ordem dos Médicos não tem, 
neste caso concreto, matéria para 
desencadear qualquer tipo de dili-
gências junto de outras entidades 
que possam fiscalizar ou sancionar 
a actividade dos referidos curandei-
ros.
As participações podem ter alguma 
sustentação quando concretizem, 
ainda que de forma indiciária, frau-
des fiscais ou burlas.

menda que:
1 – Qualquer pedido de consul-
ta de outra especialidade feita 
pelo Médico de Família, deve ser 
acompanhado de informação clí-
nica completa e resultados de to-
dos os exames complementares 
já efectuados e relevantes.
2 – Qualquer Médico que obser-
ve um Doente, desde que para 
tal solicitado ou seja relevante, 
deve dar um relatório discrimi-
nado com o resultado do seu 
exame e com as recomendações 
adequadas, bem como com cópia 
de todos os exames comple-
mentares efectuados.
3 – A Ordem dos Médicos con-

sidera má prática clínica e violação do 
Código Deontológico, nomeadamente 
dos princípios enunciados no capítulo 
sobre as relações entre Médicos, o en-
vio por Médicos privados de listas de 
exames para serem transcritos para 
requisições do SNS pelos Médicos de 
Família ou outros Médicos do Sector 
Público. Como tal, nenhum Médico 
do Sector Público deve transcrever 
mecanicamente pedidos de exames 
complementares de diagnóstico feitos 
por Médicos privados efectuados nesta 
circunstância.
4 – A requisição de MCDTs pelos 
Médicos de Família decorrerá sempre 
da sua decisão responsável de acordo 
com a informação clínica disponível, o 

d E p a r t a m E n t o  J u r Í d i c o



Paulo Sancho
Consultor Jurídico

i n f o r m a ç ã o   d E p a r t a m E n t o  J u r Í d i c o

No âmbito de um pedido de parecer sobre a respon-
sabilidade penal do médico durante o seu período 
de formação elaborámos uma súmula que pode ter 
interesse prático quer para os médicos internos quer 
para os seus formadores.

co interno. Se este último actuar de 
acordo com as instruções do tutor 
e daí decorrer um dano para o do-
ente só o orientador de formação 
deve ser responsabilizado. 
Não podemos, contudo, excluir à 
partida e incondicionalmente a pos-
sibilidade de responsabilização do 
interno se, atendendo à sua situação 
concreta de formação e ao nível de 
autonomia que já possa ter obtido 
face ao estádio em que se encontra 
e à experiência adquirida, se provar 
que violou o dever objectivo de cui-
dado que lhe era exigível.

Em conclusão e respondendo de 
uma forma simples à pergunta que 
nos é feita, o médico interno que se 
limitar a seguir as instruções do ci-
rurgião formador sénior pode não 
ser responsabilizado penalmente, 
desde que consiga provar as condi-
ções concretas em que actuou.
Um interno do 6º ano, ao caso do 
internato de Ortopedia, com co-
nhecimentos técnicos e experiência 
bastante para a prática do acto que 
está a executar, ainda que acompa-
nhado por um cirurgião formador 
sénior, pode ser responsabilizado 
penalmente se se provar que violou 
as leges artis de forma negligente e 
que a sua conduta provocou o dano 
invocado pelo doente.

Assim, a síntese conclusiva será:
1. A responsabilidade penal médica 
é eminentemente pessoal, ou seja, 
focaliza-se no médico que violou o 
dever objectivo de cuidado e negli-
gentemente ofendeu a vida, integri-
dade física ou a auto-determinação 
da vontade do paciente (entre ou-
tras hipóteses pré-figuráveis);
2. No exemplo citado na consulta 
que nos é feita e que se correlacio-
na com o exercício da medicina em 
equipa, diremos que no apuramento 
da responsabilidade terá sempre de 
haver um trabalho de delimitação 
dos deveres de cuidado de cada ele-
mento da equipa para determinar 
a respectiva responsabilidade, bem 
como o nexo de causalidade dessa 
actuação com o dano a demonstrar 
pelo doente/ Ministério Público;
3. No trabalho em equipa a regra 
é, pois, a de convocar os princípios 
da confiança e da divisão de traba-
lho para aferir as diversas respon-
sabilidades possíveis. Ou seja, cada 
médico tem de confiar que o colega 
pautou os seus actos de forma ade-
quada às regras técnicas atendíveis;
4. No entanto, na relação entre o in-
terno e o orientador de formação/
cirurgião formador não vale como 
regra o princípio da confiança. Sobre 
o cirurgião formador sénior recai o 
dever de vigiar a actividade do médi-

Responsabilidade 
Penal do Médico 
Interno
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Mas, nem todas as ansiedades são 
ansiedades! Este processo, apreciado 
em Conselho Nacional de Disciplina, 
é disso exemplo.
A doente de 24 anos, recorre pela 
primeira vez ao Serviço de Urgência 
do Hospital Distrital X devido a 
instalação súbita de quadro clínico 
descrito na ficha de admissão como 
«sensação de lipotímia súbita, mal-
estar inespecífico, cefaleias (não 
caracterizadas) e parestesias dos 
membros inferiores».
Foi observada e, depois de realizados 
alguns exames analíticos (cujos 
resultados se encontravam dentro 
dos parâmetros da normalidade), 
foi enviada para o domicílio com 
indicação de vigilância dos sintomas e 
de voltar ao Serviço de Urgência caso 
se justificasse.
No dia seguinte, por apresentar 
aumento da «sensação de dormência 
nos membros inferiores», recorreu ao 
mesmo Serviço de Urgência, onde foi 
de novo observada; o registo clínico 
refere cefaleias de menor intensidade 
e exame neurológico sumário normal, 
tendo sido feito o diagnóstico de 
“distúrbio neuro-vegetativo” e 
aconselhada a consultar um psiquiatra.
Quatro dias depois, foi observada 
por neurologista que, suspeitando da 

Distúrbio neuro 
vegetativo? 
talvez não….
É frequente, por diversas circunstâncias, que se 
prendem por vezes com o contexto em que efec-
tuamos a consulta do doente – horas a fio no 
serviço de urgência, despersonalizado e por si 
só stressante – não valorizarmos devidamente 
as queixas do doente, caindo naquele diagnóstico 
abrangente e descaracterizado, que é o “distúrbio 
neuro-vegetativo”.

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

Conselho 
Disciplinar 

Regional do Centro

p á g i n a  d o 

existência de um acidente vascular 
cerebral lhe recomendou a realização 
de TAC craneo-encefálico com 
urgência.
Dirigiu-se de novo ao Serviço de 
Urgência do Hospital X, com carta do 
colega neurologista e foi observada 
pela médica internista de serviço à 
urgência.
As queixas mantinham-se e o exame 
neurológico era normal.
A doente estava muito ansiosa, 
exaltada e enfurecida, segundo os 
registos clínicos.
A médica referenciou a doente 
ao Hospital Distrital Y, onde foi 
submetida a Tomografia Axial 
Computorizada crâneo-encefálica 
que revelou «hipodensidade cortico-
subcortical temporo-occipital me-
dial direita com discreto efeito de 
massa» tendo ficado internada 
durante 2 semanas. Teve alta, com 
os diagnósticos de: “i) enfarte 
parieto-occipital direito de etiologia 
não totalmente esclarecida; ii) 
enxaqueca?” Aparentemente e como 
sequela apresentaria apenas discreta 
«limitação do campo visual».
Na análise deste processo, pudemos 
constatar o facto de a doente se 
ter dirigido ao Serviço de Urgência 
do mesmo Hospital por três vezes, 

*Almerinda Rodrigues 
Membro do Conselho Nacional de 
Disciplina; Presidente do Conselho 

Disciplinar do Centro da OM

* *Zaida Fernandes 
Membro do Conselho Nacional de 
Disciplina; Membro do Conselho Dis-

ciplinar do Centro da OM

*

* *
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com os mesmos sintomas, facilmente 
atribuíveis numa primeira análise, 
diríamos, um pouco mais descuidada, 
a Ansiedade. Sabemos que o Acidente 
Vascular Cerebral é raro nos doentes 
jovens, no caso em apreço a doente 
não apresentava quaisquer factores 
de risco, mas estaremos de acordo 
com o parecer do Colégio de 
Especialidade quando defende 
que na segunda vez que a 
doente se dirigiu à Urgência 
deveria ter sido sujeita a uma 
avaliação complementar mais 
exaustiva; a subestimação do 
quadro clínico resultou da 
não integração das queixas da 
doente, da falta de realização de 
uma cuidada anamnese e exame 
objectivo, tantas vezes prejudicados 
pelo contexto dos serviços de 
urgência, tão propícios à “facilitação 
diagnóstica” e consequentemente 
ao erro diagnóstico.
A questão central do ponto de vista 
jurídico-deontológico centra-se em 
saber se se verificou ou não a violação 
do art. 26.º do nosso Código.
Dispõe o art. 26.º, do Código 
Deontológico em vigor à data da 
infração, que o médico que aceite o 
encargo ou tenha o dever de atender 
um doente «obriga-se por esse facto 
à prestação dos melhores cuidados 
ao seu alcance, agindo com correcção 
e delicadeza, no exclusivo intuito 
de promover ou restituir a saúde, 
suavizar os sofrimentos e prolongar a 
vida, no pleno respeito pela dignidade 
do ser humano.».
O art. 26.º, cit, é um preceito 
normativo que assume, no contexto 
do código deontológico dos médicos, 
importância estruturante, definindo 
obrigações de carácter técnico-
científico, um tipo de intervenção 
médica que deve ser de acordo com 
as melhores práticas médicas em 
vigor.
Este processo foi apreciado em 
sede de Conselho Nacional de 
Disciplina, tendo sido aplicada a 
pena de advertência por violação 
do disposto no Artº 26º do Código 
Deontológico.
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Publicamos de 
seguida dois 

resumos relativos 
a condenações 
em processos 

disciplinares, 
confirmadas pelo 

Conselho Nacional 
de Disciplina.

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

Pena disciplinar de seis 
meses de suspensão

1. Em ….. o Conselho Disciplinar Regional …. da Ordem dos Médicos 
condenou o Dr…., arguido no processo disciplinar nº …., na pena disciplinar 
de seis meses de suspensão.
2. A condenação do arguido teve por base os elementos fornecidos pelo 
Ministério Público, relativos a um processo-crime que foi arquivado por 
se ter entendido que os factos não eram penalmente relevantes, mas que, 
segundo o próprio Ministério Público, indiciariam a prática de uma ou várias 
infracções deontológicas. 
3. Na parte final do despacho do Ministério Público é referido o seguinte – e 
passamos a transcrever:
«Nos presentes autos apurou-se que o Exmo. Sr. Dr. … certificou o óbito de …  
sem se ter deslocado ao local para observar o cadáver, assinou a data de dia 1 de 
Junho de …. quando na realidade passou tal certificado no dia 2 do mesmo mês e 
ano, bem como que o fez, segundo as suas próprias declarações, após anular outro 
certificado de óbito, alegadamente por não concordar com o mesmo, passado pela 
Exma. Sra. Dra. ….
Tendo sido determinada a realização de autópsia médico-legal, face à existência 
aparentemente inexplicável de dois certificados de óbito contraditórios, foi 
confirmado o teor do primeiro, passado pela Exma. Sra. Dra. ….
Face aos elementos constantes dos autos, é por demais evidente que o arguido 
violou as regras deontológicas sobre verificação e certificação de óbito.
Com efeito, o arguido certificou o óbito de uma pessoa a quem nunca tinha 
prestado assistência médica e cujo óbito não verificou pessoalmente, tendo-se 
apenas baseado em informações obtidas pelo telefone.
Não se provou que o arguido tivesse querido, deliberadamente, emitir um certificado 
de óbito falso, mas o facto é que veio certificar um facto que não correspondia à 
verdade, ou seja, que o falecido morreu devido a um acidente vascular cerebral.
Ora, tendo em conta que o arguido não se deslocou ao local onde se encontrava 
o morto, nem o observou pessoalmente, forçoso é concluir que o arguido emitiu 
um certificado, ignorando se correspondiam à verdade os factos dele constantes.”
4. Tendo em conta os factos acabados de referir, concluiu o Conselho 
Disciplinar Regional do …. que o arguido tinha violado o artigo 93º 
nº 2 do Código Deontológico dos Médicos de 1985, na altura em vigor, 
correspondente ao artigo 114 nºs 1 e 2 do actual Código Deontológico de 
2009, condenando-o na pena de suspensão por seis meses, nos termos do 
artigo 12º alínea c) do Estatuto Disciplinar dos Médicos.
5. Importa salientar que, no decurso do processo disciplinar, foram concedidas 
ao arguido todas as garantias de defesa, tendo ele tido várias oportunidades 
para justificar a sua conduta, oportunidades essas que não quis aproveitar, 
visto nunca ter prestado os esclarecimentos solicitados, nem ter respondido 
ao despacho de acusação.

Processo Disciplinar - Parecer resumido
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c o n S E L h o  n a c i o n a L  d E  d i S c i p L i n a    

Pena disciplinar de 
censura
Processo Disciplinar - Parecer resumido

1. O presente recurso vem interposto do Acórdão do Conselho Disciplinar 
Regional do ……… da Ordem dos Médicos, de …./……/….., que, no âmbito 
do processo disciplinar que aí correu termos sob o nº …./……, aplicou à Exma. 
Senhora Dra. M………………………………………. a pena disciplinar de 
censura.
2. A Senhora Dra. M……………………………………………. acompanhou 
a gravidez da Senhora D. ………………………………………………….., a na 
sequência da qual nasceu uma criança com trissomia 21.
3. Segundo a Exma. Relatora do Conselho Disciplinar Regional do ……, a 
médica desprezou todas as evidências de que poderia existir uma trissomia 21 
e não aconselhou a realização de de amniocentese, único exame que poderia 
dissipar todas as dúvidas.
4. Consequentemente, o Conselho Disciplinar Regional considerou que 
médica violou o artº 26º do Código Deontológico dos Médicos vigente à data 
dos factos, que impõe a estes o dever de prestar os melhores cuidados ao seu 
alcance, tendo em consequência disso a participante ficado privada da faculdade 
que a lei lhe concedia de proceder, se assim o entendesse, a uma interrupção 
voluntária da gravidez.
5. A Senhora Dra. M……………………………………………… recorreu 
desta decisão para o Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos.
6. Cumpre apreciar e decidir. 
7. A leitura das alegações da Recorrente evidencia que o que esta, 
essencialmente, coloca em causa é que a decisão recorrida assenta em juízos de 
censura éticos de carácter meramente opinativo, com natureza subjectiva, com 
uma inadmissível abstracção e generalidade, sem qualquer suporte ao nível da 
demonstração técnico-científica.
8. Alega ainda a Recorrente que, pelo contrário, as suas opções clínicas são 
inatacáveis, porque suportadas exclusivamente em critérios científicos, em 
consonância com as regras das leges artis.
9. É, pois, esta, a perspectiva segundo a qual o presente recurso deve ser 
apreciado e decidido.
10. Vejamos. Defende a Recorrente que, no caso em apreço, não se verificava 
nenhum dos factores de risco para a verificação de trissomia 21, o que 
fundamenta, essencialmente, no seguinte:
10.1. A grávida tinha 34 anos de idade, sendo certo que o limiar a partir do 
qual se deve considerar a gravidez como de risco são os 35 anos, o que encontra 
fundamento na literatura médica da especialidade, bem como no nº. 2,1, al. a), do 
Despacho nº 5411/97, de Ministra da Saúde, de 8 de Julho de 1997.
10.2. A grávida apenas tinha historial de um aborto espontâneo de uma 
interrupção voluntária da gravidez, quando, de acordo com a orientação técnica 
emanada da Direcção Geral de Saúde, apenas deveriam ser considerados 
factores de risco 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos (embora na 
defesa escrita tivesse mencionado apenas 2 como critério de risco).
10.3. A medição da TN à 14ª semana e 1 dia de gestação, com o valor de 2,7 
mm, não pode ser considerado como factor de risco, uma vez que este apenas 
existe a partir do valor de 2,8 mm para as 14 semanas de gestação acima do 



percentil 95, sendo, para a maioria dos autores, de 3 mm 
independentemente da idade de gestação.
10.4. O valor de 1:321 deve ser considerado como teste 
de rastreio bioquímico negativo, uma vez que, não existindo 
embora consenso, a nível nacional e internacional, quais os 
testes que se devem realizar nos rastreios da T21, autores 
prestigiados cuja doutrina é seguida por inúmeros médicos e 
instituições em Portugal, optaram pelo cut-off de 1:300.
11. Considerou a Relatora do Conselho Disciplinar Regional 
do ……:
«Mesmo que aceitássemos como correctos do ponto de vista 
científico os limites definidos pela arguida e pelas suas testemunhas 
para os vários factores de risco de trissomia 21, ainda assim não 
poderíamos deixar de censurar a actuação da arguida».
«Com efeito, a arguida não valorou o facto de a grávida e o feto 
se encontrarem, relativamente a todos e a cada um dos factores 
de risco, muito próximos dos limites predefinidos».
«Por outras palavras, neste caso tudo estava no limite ou na 
fronteira: a idade da grávida, o resultado do rastreio ecográfico 
para medição da transludência da nuca, o resultado de rastreio 
bioquímico e a existência de 2 abortos (pelo menos um deles 
espontâneo)».
«Ora, se poderá eventualmente não ser muito relevante estar-se 
próximo do limite num único factor de risco, já será muitíssimo 
relevante estar-se próximo ou muito próximo, ou até mesmo na 
fronteira, relativamente a todos eles».
12. A Recorrente põe em causa estas afirmações, alegando 
que as mesmas ficcionam «a existência de uma categoria 
de análise nova, que não vem descrita nos manuais e que é 
desconhecida dos especialistas: a categoria dos pré-limites, ou 
dos muito próximos».
13. A Recorrente chega a afirmar que a conclusão da Exma. 
Relatora do Conselho Disciplinar Regional do ….. não passou 
de um «palpite», porque não assente em critérios científicos.
14. Cremos que não lhe assiste razão, sendo bem evidente 
aquilo que a Exma. Relatora pretendeu significar.
15. Com efeito, uma coisa é considerar individualmente cada 
um dos factores de risco; outra, diferente, é analisá-las no seu 
conjunto.
16. Ora, no caso, a consideração dos factores de risco 
não pode deixar de ter uma ponderação e uma valoração 
quantitativa e qualitativamente diferentes das que resultariam 
da análise de cada um dos factores de per si.
17. O simples facto de uma grávida ter 34 anos, pode não 
constituir um factor de risco.
18. Um historial de aborto espontâneo e de uma interrupção 
voluntária da gravidez, por si só, pode não constituir indício 
de uma gravidez de risco.
19. A medição da TN à 14ª semana e 1 dia de gestação, com 
o valor de 2,7 mm, pode, isoladamente considerado, não 
constituir um factor de risco.
20. O valor de 1:321 como resultado do teste de rastreio 
bioquímico, se abstraído de qualquer outro factor, pode ser 
insuficiente para valorar uma gravidez como de risco.
21. Conclusão bem diferente será a que resulta da 
consideração de todos estes factores numa mesma gravidez.
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22. Na verdade, um historial de pelo menos um aborto espontâneo numa 
grávida com 34 anos (quando os 35 anos já constituem limite de risco), 
com resultado de 2,7 mm na medição de TN à 14ª semana (quando o 
valor de 2,8 mm já é de risco) e com o valor de 1:321 no teste de rastreio 
bioquímico (quando 1:300 já é considerado de risco), todos estes factores, 
globalmente considerados, não podem levar um médico a outra 
conclusão senão a de estar perante uma gravidez de risco.
23. E esta conclusão não resulta de qualquer “palpite” como defende a 
Recorrente, mas sim de uma ponderação cientificamente prudente levada 
a cabo por um bonus pater familiae, ou seja, trata-se de uma conclusão a 
que qualquer médico normal deverá chegar quando colocado perante a 
situação em causa.
24. A medicina não é uma ciência matemática e, como tal, não pode a 
Recorrente limitar-se a considerar, sem mais, os valores que, em termos 
de risco, são individual e abstractamente considerados pela literatura 
médica, aplicando-os ao caso concreto como o resultado de uma qualquer 
fórmula matemática.
25. A medicina, mais do que qualquer outra, é uma ciência que exige 
bom senso, prudência e a devida e concreta ponderação de cada caso. 
Cada doente é um caso, diferente de outro, eventualmente com a mesma 
doença ou os mesmos sintomas.
26. Ora, prudência, ponderação e bom senso foi o que, inequivocamente, 
faltou à Recorrente na avaliação da concreta situação clínica da Participante.
27. O que, infelizmente, os factos vieram a demonstrar com o nascimento 
de uma criança com trissomia 21.
28. Considerou a decisão recorrida que todos os mencionados factores, 
globalmente considerados, justificavam que a arguida tivesse mandado ou 
aconselhado fazer mais testes, nomeadamente a amniocentese.
29. Defende a Recorrente que, face à sua divergência com a Participante 
quanto ao facto de ter ou não aconselhado a realização da amniocentese, 
o Conselho Disciplinar recorrido decidiu in dubio pro queixoso em vez de 
ter decidido, como deveria, in dubio pro arguido.
30. Entendemos que, também aqui, não lhe assiste razão.
31. Antes de mais, concordamos com o raciocínio da Exma. Relatora de 
acordo com o qual, não considerando a Recorrente existirem factores de 
risco, não ser verosímil que fosse aconselhar a realização da amniocentese.
32. Depois, se a Recorrente entendesse mesmo como necessária a 
realização deste exame, seria seu dever registá-lo, bem como aos seus 
fundamentos, na ficha clínica da doente (artº 77º do Código Deontológico 
vigente à data dos factos).
33. Não o tendo feito, existe uma inversão do ónus da prova, em benefício 
da participante.
34. Como afirma o Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstectrícia 
no seu parecer «Se a amniocentese tivesse sido realizada teria permitido o 
diagnóstico precoce da cromossomopatia e a grávida teria a oportunidade de 
decidir se queria interromper ou deixar evoluir a gravidez».
35. Consideramos, pois, que a decisão recorrida não nos parece qualquer 
reparo.

Em face do exposto, proponho que seja negado provimento ao recurso, 
mantendo-se a decisão recorrida.

O Relator do Conselho Nacional de Disciplina

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





A Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
é o serviço central do Ministério 
da Saúde que tem por missão re-
gulamentar, orientar e coordenar as 
actividades de promoção da saúde, 
prevenção da doença e definição 
das condições técnicas para adequa-
da prestação de cuidados de saúde. 
A missão técnico-normativa desta 
entidade traduz-se na elaboração, 
emissão e difusão de orientações e 
normas para a promoção e protec-
ção da saúde e prevenção e contro-

lo da doença, para o desenvolvimen-
to da excelência na prestação de 
cuidados de saúde e para avaliar a 
prestação de cuidados de saúde nas 
redes hospitalar, de centros de saú-
de e unidades de saúde familiar e de 
cuidados continuados.
A Ordem dos Médicos (OM), por 
seu lado, é a instituição de âmbito 
nacional que abrange todos os mé-
dicos aptos a exercer Medicina em 
Portugal. Esta instituição defende a 
qualificação profissional médica e o 

OM e DGS defendem 
qualidade no sistema 
de saúde
Foi assinado no dia 05 de Setembro de 2011 um pro-
tocolo entre a Direcção-Geral da Saúde e a Ordem 
dos Médicos cujo objectivo é assegurar a colabora-
ção no âmbito da Qualidade no Sistema de Saúde. 
Essa colaboração, que será feita através do Departa-
mento de Qualidade na Saúde da DGS e o Conselho 
de Auditoria e Qualidade da OM, abrange a elabora-
ção de linhas de orientação e de normas de actuação 
clínica, incluindo prescrição de medicamentos e de 
meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 
formação de auditores clínicos, identificação de cen-
tros especializados de referência, realização de audi-
torias clínicas, etc. Esta colaboração pressupõe a con-
cordância da Direcção-Geral da Saúde e da Ordem 
dos Médicos quanto às normas emanadas.
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«Faz todo o 
sentido que o 

organismo que 
agrupa os médicos 
e o organismo do 
Estado que tem a 
missão normativa 
neste contexto se 

juntem e trabalhem 
em conjunto para 
garantirem ainda 

mais qualidade 
nesse processo», 

Director-Geral da 
Saúde



direito dos doentes a uma Medicina 
de qualidade, promove o desenvolvi-
mento da cultura médica com o fim 
de aperfeiçoar de forma constante o 
Serviço Nacional de Saúde, defende 
os princípios e valores da ética e de-
ontologia médicas e colabora na po-
lítica nacional de saúde em todos os 
aspectos, nomeadamente no ensino 
médico e carreiras médicas.
O Programa do XIX Governo 
Constitucional reconhece a oportu-
nidade de «promover a elaboração 
de normas e orientações clínicas 
actualizadas, com vista a assegurar 
critérios de qualidade, mensuráveis, 
e comparáveis com padrões conhe-
cidos e aceites pela comunidade 
científica internacional e nacional, 
baseados em princípios de custo-
-efectividade». A Ordem dos Mé-
dicos é um parceiro fundamental 
para esse trabalho tal como ficou 
bem explícito nas palavras de José 
Manuel Silva, Bastonário da OM: «a 
Qualidade na Saúde começou e evo-
luiu com os médicos e, porque são 
eles que detêm o know-how, deve 
continuar com os médicos».
No passado dia 5 de Setembro, a 
Ordem dos Médicos, juntamente 
com o Ministério da Saúde, repre-
sentado pela Direcção-Geral da 
Saúde, formalizou um protocolo de 
colaboração para a Qualidade no 
Sistema de Saúde o qual se mani-
festará num programa de actuação 
conjunta na definição de boas prá-
ticas clínicas que em conjunto com 
a implementação correcta da go-
vernação clínica possam contribuir 
para cuidados de saúde de elevada 
qualidade. Para Francisco George, 
Director Geral da Saúde, estas li-
nhas orientadoras pretendem «di-
fundir boas práticas clínicas a serem 
observadas pelos médicos», «é por 
isso que faz todo o sentido que o 
organismo que agrupa os médicos 
e o organismo do Estado que tem 
a missão normativa neste contexto 
se juntem e trabalhem em conjunto 
para garantirem ainda mais qualida-
de nesse processo», explicou.
Neste protocolo é assumido o com-
promisso de publicação de normas 

de orientação clínica e criar um 
sistema de auditoria da sua aplica-
ção. «Porque melhorar a qualidade 
da prestação de cuidados de saú-
de é uma prioridade estratégica 
do Governo, é com todo o gosto 
que aceitei presidir à assinatura do 
Protocolo de colaboração entre a 
Direcção-Geral a Saúde e a Ordem 
dos Médicos, celebrado no âmbito da 
melhoria da qualidade do Sistema de 
Saúde», explicitou Paulo Macedo, Mi-
nistro da Saúde durante a cerimónia.
«Hoje estamos a assinalar o arran-
que de um movimento - o compro-
misso da OM e a DGS trabalharem 
em conjunto no processo de planea-
mento, concepção, implementação e 
desenvolvimento de linhas de orien-
tação clínica na tripla perspectiva 
da qualidade, das boas práticas e da 
segurança do doente», referiu o Di-
rector-Geral da Saúde. A importân-
cia deste protocolo foi, aliás, salien-
tada por todos os presentes: Paulo 
Macedo corroborou a ideia também 
defendida por José Manuel Silva de 
que este protocolo «é um marco na 
história da melhoria da prática clí-
nica» e que irá permitir reduzir «a 
despesa inútil» e o «desperdício». 
«Um sistema de saúde só tem qua-
lidade se for sustentável», acrescen-
tou o Ministro da Saúde. «Sabemos 
que é preciso poupar mas não é pos-
sível mais cortes sem pôr em causa 
a qualidade do SNS, eventualmente 
com excepção de medidas cirurgica-
mente direccionadas para situações 
de comprovado desperdício, que se-
remos os primeiros a apoiar», afir-
mou José Manuel Silva, num discurso 
em que referiu peremptoriamente 
que os pilares fundamentais para 
garantir a sustentabilidade do país, 
concentrando recursos mas inves-
tindo na qualidade, são «a Saúde, a 
Educação, a Investigação e a Justiça» 
e que a recuperação financeira do 
país tem que passar necessariamen-
te pela aposta na qualidade. Foi pre-
cisamente em nome da qualidade 
que o Bastonário da OM explicou 
porque razão a Ordem tem «pugna-
do pela não abertura do curso de 
medicina de Aveiro»: «Segundo um 
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«Sabemos que é 
preciso poupar 
mas não é possível 
mais cortes sem 
pôr em causa a 
qualidade do SNS, 
eventualmente 
com excepção 
de medidas 
cirurgicamente 
direccionadas 
para situações 
de comprovado 
desperdício, 
que seremos os 
primeiros a apoiar», 
Bastonário da 
Ordem dos 
Médicos

O Ministro da Saúde presidiu 
à assinatura do protocolo
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Protocolo que hoje foi assinado».
José Manuel Silva considerou que 
o protocolo é um caminho que 
«confere à Ordem uma legitimida-
de acrescida na exigência de que a 
ERS deixe de duplicar as funções 
da Ordem dos Médicos e da DGS 
e se ponha fim ao imoral e inútil tri-
buto que foi imposto aos médicos. 
Em tempos de crise não podemos 
duplicar estruturas e esbanjar re-
cursos».
Frisando que a OM tem uma postu-
ra colaboração crítica e construtiva, 
José Manuel Silva defende que a ins-
tituição é «parte activa da solução», 
nomeadamente ao «apontar cami-
nhos inovadores»: «Já o fizemos 
quando propusemos que o preço 
dos novos genéricos seja 50% do 
fármaco original, que o preço de to-
das as marcas do mesmo princípio 
activo seja tabelado pelo preço mais 
baixo do mercado e o seu valor re-
duzido em mais 10%. Tendo em con-

relatório da Universidade de 
Coimbra, efectuado a pedido 
do anterior Governo, no ano 
2020 teremos seis mil especia-
listas médicos a mais, com re-
dução da Qualidade, aumento 
da despesa e mercantilização 
da saúde. Mais uma decisão po-
lítica que urge corrigir porque 
despesista e desastrosa para os 
Doentes e para a Saúde».
O ministro da Saúde destacou  
o «esforço concertado entre o 
Governo e os profissionais de 
saúde» para «garantir a susten-
tabilidade do SNS e a melhoria 
da qualidade» na prestação de 
cuidados. «O nosso compro-
misso é o de querer estabele-
cer uma relação com a classe 
médica e com a Ordem dos 
Médicos baseada em princípios 
de transparência e rigor, saben-
do que nem sempre podemos 
fazer o que queremos, mas te-

mos obrigação de sempre tentar fa-
zer o melhor com os meios disponí-
veis», tarefa que só é possível «com 
o esforço, empenho e realismo de 
todos», afirmou. «De facto, porque 
queremos garantir a sustentabilida-
de do Sistema de Saúde que serve 
os portugueses, temos que melho-
rar a sua eficiência, nomeadamente 
através da redução da variabilidade 
na prática clínica e da redução de 
desperdícios, com o aumento simul-
tâneo da segurança dos doentes. Sei 
bem como a melhoria da qualidade, 
em todas as suas vertentes, contri-
bui decisivamente para uma redução 
da despesa inútil, aquela que é ine-
ficiente e que todos nós aqui pre-
sentes não queremos. A Ordem dos 
Médicos e a Direcção-Geral da Saú-
de, porque têm consciência desta si-
tuação excepcional, desenvolveram 
um processo contínuo e permanen-
te de colaboração técnica e científi-
ca recíproca, que é materializado no 
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Protocolo de colaboração para a qualidade

«A Ordem dos Médicos tem o direito e o dever de, com o Ministério da Saúde, promover a melhoria dos cuidados 
de saúde em Portugal, designadamente através da definição de guias de orientação clínica e normas de boas práticas, 
que juntamente com a implementação correcta da governação clínica, possam contribuir para cuidados de saúde de 
elevada qualidade. É a aposta na qualidade que permite diminuir custos de forma sustentada.
Assim, no sentido de promover a melhoria contínua da prestação de cuidados no Sistema de Saúde é estabelecido o 
presente Protocolo de Colaboração entre:
A Direcção-Geral da Saúde, (…), neste acto representada pelo seu Director-Geral, Dr. Francisco George, como 
Primeiro Outorgante;
E
A Ordem dos Médicos, (…), neste acto representada pelo seu Bastonário, Professor Doutor José Manuel Silva, 
Que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª
Objecto
O presente Protocolo tem como objecto assegurar a colaboração entre a Direcção-Geral da Saúde e a Ordem dos 
Médicos no âmbito da Qualidade no Sistema de Saúde.

Cláusula 2ª
Âmbito
A Direcção-Geral da Saúde, através do seu Departamento da Qualidade na Saúde e a Ordem dos Médicos, através 
do seu Conselho para a Auditoria e Qualidade, comprometem-se, reciprocamente, a colaborar nas seguintes áreas:
Elaboração de linhas de orientação clínica e de normas de actuação clínica, incluindo prescrição de medicamentos 
e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica a emitir pela Direcção-Geral da Saúde e pela Ordem dos 
Médicos para o Sistema de Saúde;
Execução de testes de aplicabilidade das normas clínicas;
Formação de auditores clínicos;
Identificação de centros especializados de referência;
Elaboração e teste de aplicabilidade de processos assistenciais integrados, de patologias e problemas de saúde, a se-
rem emitidos pela Direcção-Geral da Saúde para o Sistema de Saúde;
Realização de auditorias clínicas.

Cláusula 3ª
Regras de Procedimento
Na execução das áreas referidas na Cláusula anterior a Direcção-Geral da Saúde e a Ordem dos Médicos compro-
metem-se a observar as seguintes regras de procedimento:
A elaboração e emissão de linhas de orientação clínica e de normas de actuação clínica propostas pelo Departamento 
da Qualidade na Saúde pressupõem a concordância da Direcção-Geral da Saúde e da Ordem dos Médicos;
A formação de auditores obedece a um programa comum adoptado por acordo entre a Direcção-Geral da Saúde e 
a Ordem dos Médicos e poderá ser ministrado por qualquer uma das instituições;
Nas restantes áreas referidas na Cláusula anterior a colaboração entre a Direcção-Geral da Saúde e a Ordem dos 
Médicos deve resultar na adopção de regras e decisões por consenso entre ambas as partes.
(…)

Cláusula 6ª
Deveres Éticos e Deontológicos
As partes comprometem-se a assegurar a manutenção permanente do cumprimento dos respectivos deveres éticos 
e deontológicos, incluindo a confidencialidade da informação de saúde que venha a ser obtida ou recebida em resul-
tado da execução do presente Protocolo.
As partes comprometem-se a informar o disposto no número anterior aos seus trabalhadores, colaboradores, mem-
bros ou consultores envolvidos na execução do presente Protocolo.»
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ta os bónus oferecidos às farmácias 
pelos laboratórios de medicamen-
tos genéricos não temos dúvidas 
que essas reduções são possíveis. 
A Central Nacional de Compras do 
Ministério da Saúde, se organizada 
com agilidade, inteligência, rigor e 
honestidade, poderá permitir ga-
nhos de escala na ordem das cente-
nas de milhões de euros anuais. Sem 
colocar em causa a Qualidade nem 
o nível de prestação de serviços», 
explicou. Na mesma linha de opi-
niões defendidas nalgumas revistas 
médicas internacionais de prestígio, 
foi proposta a criação de um im-
posto selectivo que «contribua para 
melhorar a saúde dos portugueses 
e evitar o consumo de medicamen-
tos», «um imposto sobre a fast food 
e outros alimentos não saudáveis, 
como o sal, os hamburgers, os ve-
nenosos pacotes de batatas fritas 
e as embalagens de dezenas de va-
riedades de lixo alimentar». Funda-
mentando a posição, o presidente 
da OM deixou no ar algumas ques-
tões: «Saberão os portugueses que 
se estima que descer a distribuição 
da pressão arterial na população 
em 2 a 3 mmHg, pela redução do 
consumo de sal, seria tão eficaz na 
diminuição dos riscos globais da 
hipertensão como a prescrição de 
terapêutica antihipertensiva a todos 
os doentes hipertensos? Saberão os 
portugueses que em indivíduos de 
50 a 59 anos de idade, uma redução 

na ingestão diária de sal em cerca 
de 3 g, o correspondente a uma re-
dução moderada, diminuiria a ten-
são arterial sistólica, após algumas 
semanas, numa média de 5 mmHg, 
valor que seria de 7 mmHg em in-
divíduos com tensão arterial ele-
vada? Estima-se que, na população 
ocidental, esta baixa da tensão arte-
rial corresponderia a uma redução 
de 26 e 15% na incidência de AVC 
e DCI, respectivamente. Saberão os 
portugueses que um excesso diário 
de 120 Calorias, o corresponden-
te aproximadamente a uma bebida 
refrigerante açucarada diária, pode 
produzir, em dez anos, um aumento 
de 50 Kg no peso corporal? Saberão 
os portugueses que uma refeição 
de fast food, com um duplo chee-
seburger, batatas fritas, refrigerante 
e sobremesa, contém cerca de 2200 
Calorias, o que obrigaria a correr 
uma maratona para compensar esse 
consumo energético?».
Mas «qual foi a verdadeira doença 
que conduziu o país à bancarrota? 
A fraude, a corrupção, o enriqueci-
mento ilícito, o nepotismo, a injus-
tiça fiscal, a ausência de um Estado 
de Direito, com um sistema judicial 
ineficaz, a inimputabilidade dos diri-
gentes políticos e o peso da máqui-
na do Estado», concluiu, sem poupar 
críticas aos sucessivos governos que 
conduziram o país ao estado em que 
se encontra, e salientando que «não 
basta cortar-se em alguns sectores 
da despesa pública, é primordial e 
obrigatório que a faustosa máquina 
do Estado faça dieta e seja reestru-
turada».

O Protocolo de Cooperação entre a 
Direcção-Geral da Saúde e a Ordem 
dos Médicos, bem como os discursos 
do Bastonário da OM (ver editorial 
nesta edição) e do Ministro da Saúde 
podem ser consultados na íntegra no 
site da OM 
(www.ordemdosmedicos.pt).

a c t u a L i d a d E    
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CURSO DE AUDITORIA CLÍNICA
No âmbito dos compromissos assumidos com o protocolo assinado no dia 5 de Setembro, a Ordem dos 
Médicos e a Direcção-Geral de Saúde irão promover a realização de um curso de Auditoria Clínica que se 
destina aos médicos que pretendam colaborar na prossecução destes objectivos e integrar o corpo de audi-
tores clínicos que irão avaliar a implementação das normas de orientação clínica que vierem a ser definidas 
ao abrigo deste protocolo. Este curso garantirá qualificação para a realização de outras auditorias clínicas.
O curso de Auditoria Clínica será organizado pelo Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade da OM e 
pelo Departamento de Qualidade em Saúde da DGS e terá duas edições; uma no Porto, dias 28 e 29 de Ou-
tubro, e outra em Lisboa, dias 4 e 5 de Novembro. Em face do interesse nacional subjacente ao cumprimento 
deste programa foi reforçada a colaboração devida pelos vários serviços e organismos do Ministério da Saú-
de à DGS, pelo que, ao abrigo do Despacho n.º 5/2011 do senhor Ministro da Saúde, está prevista a conces-
são de dispensa ao serviço para a frequência do curso e para as auditorias clínicas que se venham a realizar.
Os interessados em frequentar o curso de Auditoria Clínica deverão devolver a ficha de inscrição, devida-
mente preenchida, para a Ordem dos Médicos até dez dias antes da data de início do respectivo curso.

PROGRAMA
Dia 1
09:00  Apresentação dos objectivos do curso, dos formadores e dos formandos 
09:30  Qualidade: generalidades
10:15  Pausa para café 
10:30  Conceitos de auditoria
13:00  Pausa para almoço
14:30  Actividades de auditoria 
16:30  Pausa para café 
16:45  Comportamentos e atitudes  
18:00  Encerramento

Dia 2 
09:00  Particularidades das auditorias clínicas e auditorias de processo 
10:15  Pausa para café 
10:30  Ferramentas específicas para auditoria clínica: Elaboração de listas e grelhas de verificação
13:00  Pausa para almoço 
14:30  Treino de auditoria 
17:30  Avaliação
18:00  Encerramento 

Formadores
Dra. Filipa Homem Christo
Dr. Ricardo Marques da Costa

curso de AuditoriA clínicA - FichA de inscrição

1ª Edição
-  Porto, 28 e 29 de Outubro

Nº de formandos: 20
Local: Ordem dos Médicos, Porto

2ª Edição
-  Lisboa, 4 e 5 de Novembro

Nº de formandos: 20
Local: Direcção-Geral de Saúde, Lisboa

  (Assinalar a edição pretendida)

Nome completo Nº cédula

Endereço

Código Postal Telefone

Categoria profissional

Instituição Especialidade

Esta ficha deverá ser devolvida para colégios@omcne.pt (e-mail) ou 21 842 71 99 (fax)



Após a exposição da Ordem dos 
Médicos à Comissão Parlamentar de 
Saúde em Fevereiro último (a posi-
ção oficial da OM sobre prescrição 
por denominação comum interna-
cional apresentada no Parlamen-
to pode ser consultada na edição 
de Fevereiro da ROM), o Infarmed 
enviou uma carta a essa Comissão 
relativa a esclarecimentos técnico-
-científicos relacionados com me-
dicamentos. Nessa carta o Infarmed 
refere que a posição da OM poderá 
originar interpretações erróneas 
e que «a interpretação feita pelo 
Prof. Doutor Frederico Teixeira na 
reunião da Comissão de Saúde e 
transcrita no documento do Con-
selho Nacional Executivo da Ordem 
dos Médicos de 16 de Fevereiro de 
2011 não é, portanto, tecnicamente 
correcta». O Conselho Nacional 
Executivo reiterou, entretanto, as 
suas posições junto do Presidente 
da Comissão Parlamentar de Saú-
de, António Couto dos Santos, afir-
mando peremptoriamente que «os 

médicos estão de acordo com a 
legislação em vigor e são favoráveis 
à prescrição de Genéricos, somente 
não podem aceitar, porque prejudi-
cial aos doentes, princípio alicerça-
do no suporte científico publicado, 
uma substituição de genéricos entre 
si, tendo como único pressuposto 
interesses comerciais do circui-
to de medicamento». Esta posição 
baseia-se em dados científicos que 
demonstram que «há genéricos que, 
sendo bioequivalentes em relação 
ao produto original (fármaco de 
referência) podem não ser bioequi-
valentes entre si, pelo que a subs-
tituição desregrada de genéricos é 
prejudicial aos Doentes e à Qualida-
de da Saúde, com custos indirectos 
difíceis de calcular». Transcrevemos 
de seguida a carta que o CNE dirigiu 
à Comissão Parlamentar de Saúde 
com a posição oficial desta institui-
ção relativamente a uma potencial 
alteração da actual legislação sobre 
prescrição por DCI.

Prescrição por DCI

Genéricos bioequivalentes em relação ao produto 
original ≠  genéricos bioequivalentes entre si
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«Exmo Sr Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde
Cc: Presidência da República, Ministro e Secretários de Estado da Saúde, Associações de Doentes, Presidente do 
INFARMED, Presidente do Tribunal de Contas.
Assunto: Posição da Ordem dos Médicos relativa a uma potencial alteração da actual legislação sobre prescrição por 
DCI.

Excelência,
Numa carta que o Presidente do INFARMED enviou ao antecessor de V. Exa., sobre o assunto em epígrafe, datada de 
21 de Fevereiro de 2011, que anexamos, são tecidas algumas considerações completamente equívocas sobre questões 
técnico-científicas relacionadas com os medicamentos genéricos e estranhamente questionada a fundamentação 
científica dos princípios que a Ordem dos Médicos defendeu nessa audição parlamentar na Comissão de Saúde, que 
teve lugar a 16 de Fevereiro de 2011. Não podemos deixar de corrigir e comentar o conteúdo desta carta.
Antes de tudo o mais pretendemos reafirmar a totalidade do documento que então entregámos à Comissão de 
Saúde, cuja substância reiteramos na íntegra e que completa as posições que aqui sustentamos, pelo que o reenviamos 
em anexo e recomendamos a sua leitura. Nele são feitas propostas para reduzir o custo com os medicamentos, em 
que insistimos.
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Ao longo do presente documento, que solicitamos que seja formalmente distribuído a todos os Senhores Deputados 
da Comissão de Saúde, demonstraremos e reforçaremos que:
- O INFARMED não tem razão em qualquer das alegações da sua carta.
- Há marcas de genéricos que não são bioequivalentes a outras marcas do mesmo medicamento genérico, pelo que não 
podem intersubstituir-se.
- As guidelines internacionais permitem a aprovação de um genérico que origine uma diferença superior a 20% nas 
concentrações plasmáticas médias comparativamente com o medicamento de marca.
- O conceito de Biodisponibilidade nem sempre corresponde a Bioequivalência.
- As conclusões do artigo “Comparing Generic and Innovator Drugs: A Review of 12 Years of Bioequivalence Data from the 
United States Food and Drug Administration” são uma farsa.
- Há consequências negativas para os doentes, relativamente à substituição de genéricos, publicadas na literatura médica, 
conforme artigos citados neste documento.
- Um dos principais problemas da sucessiva substituição de genéricos por genéricos é a inevitável perturbação nos doentes 
mais idosos e nos menos letrados.
- A substituição de medicamentos genéricos por genéricos não aumenta a sua quota.
- Razões inerentes aos doentes impedem que a taxa de penetração das marcas de genéricos atinja 100% das vendas do 
correspondente princípio activo.
- Para evitar a substituição constante de marcas de genéricos, o médico pode optar por um medicamento do mesmo grupo 
terapêutico mas ainda protegido por patente.
- Os Médicos estão de acordo com a legislação em vigor e são favoráveis à prescrição de Genéricos, somente não podem 
aceitar, porque prejudicial aos doentes, princípio alicerçado no suporte científico publicado, uma substituição de genéricos entre 
si, tendo como único pressuposto interesses comerciais do circuito de medicamento.
- Portugal já tem uma das legislações de prescrição por DCI mais avançadas da Europa; o que está em causa nas propostas 
de quem procura alterar a legislação não é aumentar a quota da prescrição de genéricos, mas sim permitir a substituição de 
uma marca de um medicamento genérico por outra marca do mesmo medicamento genérico.
- A Troika não propôs a alteração da legislação de prescrição por DCI.
Relativamente ao conteúdo da referida carta do INFARMED, em nome do rigor científico e da clarificação de algumas 
dúvidas, é nosso dever efectuar as apreciações que se seguem, a que acrescentamos mais algumas considerações 
sobre a problemática da prescrição por DCI.
Sem dizer exactamente a que é que se refere, pelo que não tem qualquer valor e se trata de uma afirmação que 
rejeitamos veementemente, o Presidente do INFARMED começa por assegurar que a Ordem dos Médicos não teve 
em consideração a definição de medicamento genérico e que, em consequência, produziu informações erróneas.
Espanta-nos esta afirmação retórica, até porque o documento elaborado pela Ordem dos Médicos foi revisto e 
beneficiou da contribuição de inúmeros Colegas e de quatro Farmacologistas Clínicos.
Mais grave, porém, é o facto de se procurar transmitir a ideia de que a problemática actual se centra nuclearmente 
na questão da biodisponibilidade dos genéricos versus medicamento original, o que não é verdade. Esse é um dado 
relativamente pacífico, ainda assim apenas relativamente, e a actual legislação já impõe a prescrição por DCI desde 
2002 quando existem medicamentos genéricos do mesmo princípio activo (Decreto-Lei n.º 271/2002, de 2 de 
Dezembro).
Repetimos que a Ordem dos Médicos aconselha a prescrição de genéricos, sempre que o 
Médico entender fazê-lo em diálogo com o doente, pelo que não entendemos porque se 
continua a tentar confundir esta questão. Salientamos que há muitos doentes que, depois 
de terem experimentado os genéricos e não se terem sentido bem ou não terem obtido 
os mesmos resultados, insistem em continuar a tomar o medicamento original. Também 
por este motivo, a prescrição de um medicamento genérico dificilmente atingirá os 100% 
de taxa de prescrição para cada molécula.
Por razões semelhantes, igualmente sem qualquer responsabilidade médica, a quota de 
genéricos, em unidades, nunca atingirá os 100%, considerando apenas as moléculas disponíveis, porque há marcas 
que se sobrepõem ao princípio activo e que os doentes preferem/exigem, como o ben-ur-ron, o voltaren, o brufen, 
o lorenin, o lexotan, diversos contraceptivos orais, etc. Correspondem a moléculas antigas, de baixo preço e sem 
diferença significativa de custo entre originais e genéricos, algumas não sujeitas a receita médica obrigatória, mas que, 
pelo volume da sua utilização, contribuem de modo significativo para que a quota de genéricos seja inferior aquilo 
que, aparentemente, poderia ser.
Toda a problemática presente, relativa à prescrição obrigatória e exclusiva por DCI, está relacionada com a 
vontade do legislador em considerar que todos os genéricos são bioequivalentes entre si e que, por conseguinte, 
a substituição de um genérico por outro genérico deveria ser possibilitada sem quaisquer limitações, teoricamente 
visando a dispensa do medicamento mais barato.
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Porém, o que está demonstrado é que há genéricos que, sendo bioequivalentes em relação ao produto original 
(fármaco de referência) podem não ser bioequivalentes entre si, pelo que a substituição desregrada de genéricos é 
prejudicial aos Doentes e à Qualidade da Saúde, com custos indirectos difíceis de calcular.
Aliás, a própria definição de genéricos é abusiva e pouco rigorosa, ao considerar que biodisponibilidade é sempre 
igual a bioequivalência, o que não é necessariamente verdade, particularmente para os fármacos endovenosos, 
nomeadamente no caso do fentanilo, conforme informação de muitos Colegas anestesistas. No nosso documento 
desafiámos o INFARMED a proceder a verdadeiros estudos de bioequivalência de alguns fármacos usados em 
anestesia, mas registamos com tristeza que o Presidente do INFARMED evitou abordar esta questão na sua 
resposta… Já o esperávamos.

Esta situação é tanto mais grave quanto há exemplos publicados que atestam a falta de 
bioequivalência de genéricos endovenosos com consequências potencialmente mortais 
para os doentes. É o caso da vancomicina genérico, também à venda em Portugal, que 
tem como principal indicação “Infecções graves, possivelmente com risco de vida, causadas 
por microrganismos Gram positivo susceptíveis que não podem ser tratadas com outros 
antimicrobianos eficazes e menos tóxicos, tais como as penicilinas e cefalosporinas”.
Um artigo recentemente publicado demonstrou que alguns genéricos da vancomicina, não 
obstante cumprirem os critérios farmacológicos de bioequivalência, falharam completamente 
em demonstrar in vivo actividade anti-bacteriana contra o Staphylococcus aureus, ao contrário 
do produto original (“Generic vancomycin products fail in vivo despite being pharmaceutical 
equivalents of the innovator”. Vesga O e al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2010; 
54: 3271-9). 
Mais uma vez, comprova-se que biodisponibilidade nem sempre é igual a bioequivalência. No 

caso dos antibióticos, as razões são quatro (Vesga O e al. AAC, 2010; 54: 3271-9):
1) Muitos antibacterianos são secretados na natureza por microorganismos e a produção industrial da molé-
cula activa envolve complexos processos de biossíntese, purificação e manufactura, difíceis de replicar mesmo para 
a empresa original.
2) Duas moléculas podem parecer similares sem serem idênticas, com diferentes efeitos biológicos.
3) Os produtores dos genéricos não conhecem necessariamente a natureza, a composição e as interacções 
farmacológicas dos excipientes utilizados pela empresa do produto original, para evitar polimorfismos do princípio 
activo.
4) Enquanto a maior parte dos medicamentos interage apenas com o doentes, os antimicrobianos também 
confrontam o organismo invasor, um triângulo dinâmico com numerosas possibilidades de variações biológicas.
Voltando à carta do INFARMED e ao contrário do que esta indicia, nunca afirmámos que a legislação portuguesa 
fosse diferente da europeia. A legislação nacional está em linha com a legislação internacional, que aceita uma definição 
de genéricos decidida por mera convenção, sem bases científicas, feita para baixar os níveis de investimento dos 
produtores, facilitar, e agilizar a aprovação de genéricos, sendo pouco consentânea com o rigor que a Medicina e os 
Doentes actualmente exigem. 
É inacreditável e revela uma inaceitável falta de rigor que o INFARMED afiance que a legislação em vigor torne 
virtualmente impossível a aprovação de um genérico que origine uma diferença de 20% nas concentrações 
plasmáticas médias relativamente ao medicamento de marca.
Imagine-se, por exemplo, um fármaco cujas concentrações médias sobre o produto original são de 121,5% e que 
o respectivo intervalo de confiança a 90% não ultrapasse o correspondente a 7% de variabilidade (3,5% para cada 
lado), pelo que está de acordo com a definição de genérico. Este genérico cumpre a legislação, é aprovado, mas tem 
uma diferença superior a 20% para o produto original.
É afirmado pelo INFARMED que mais de 90% dos genéricos do mercado diferem menos de 10% do medicamento 
de referência. A ilação óbvia é que em 10% dos casos a variabilidade é superior! O que implica que se se substituísse 
um genérico que variasse mais de 10% para cima, por um que variasse mais de 10% para baixo, relativamente ao 
produto de marca, estaríamos a provocar variações das concentrações do princípio activo superiores a 20%, com 
óbvias consequências clínicas.
De igual modo, se a variação fosse de 15%, para baixo dos 100% do original, e de 20% para cima, mantendo-se 
rigorosamente dentro da definição de genéricos, a mudança de um genérico para outro pode ser responsável por 
uma variação de 35% da biodisponibilidade do princípio activo, com óbvias e inaceitáveis consequências clínicas.
Imagine-se agora que a situação acima descrita está sempre a acontecer porque o doente recorre a diferentes 
farmácias ou porque o farmacêutico, por sucessivos acordos de favorecimento que vai fazendo com distintas marcas 
de genéricos, está sempre a mudar a marca ao doente. Provoca-se uma permanente e, nalguns casos, intolerável 
instabilidade clínica, com risco de perda ou redução de eficácia ou de ocorrência de toxicidade.
A forma parcelar e parcial como o INFARMED se refere ao artigo “Comparing Generic and Innovator Drugs: A 
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Review of 12 Years of Bioequivalence Data from the United States Food and Drug Administration” é caricata e 
chocante. Lamentavelmente, o INFARMED apenas leu o resumo, não leu a discussão do artigo. Efectivamente, este 
é um artigo extraordinário por envolver a análise de 2070 estudos e pelas conclusões a que chega, parecendo que 
tudo está bem na política e na ciência dos genéricos! Pois bem, é mentira e o próprio artigo se desmente.
Efectivamente, vale a pena ler a discussão toda do artigo, que chama a atenção para as limitações dos estudos, 
sobretudo a parte que aqui se transcreve na língua original e que, por si só, torna completamente inequívoca a falácia 
das conclusões. 
É que, até muito recentemente, os laboratórios não eram obrigados a reportar os estudos com resultados negativos; 
logicamente, só reportavam e publicavam os estudos com resultados favoráveis. Por isso, as conclusões deste artigo 
só podiam ser excelentes. Todavia, a verdade é que só a partir de 2009 (ver as duas referências bibliográficas), se 
começou a saber alguma coisa sobre falhas nos estudos de bioequivalência. Até aí todo o sistema era uma completa 
farsa, pelo que as conclusões do artigo não são técnica nem cientificamente válidas! 
Mesmo a partir dessa data, os laboratórios só reportam os estudos negativos se não o poderem evitar… A forma 
deliberadamente demagógica e pouco rigorosa como o INFARMED e outros se referem a este artigo é uma forte 
evidência do modo como tentam mistificar e confundir a realidade dos factos, a opinião pública e os decisores 
políticos.
Veja-se o que os próprios autores afirmam:
“Our retrospective analysis has the advantage that it encompassed results of a large number of acceptable 
bioequivalence studies (2070) submitted to the Agency in support of generic drug products approved over a long 
time period (12 y). Nonetheless, information is lacking about some factors that could influence the variability of the 
data collected. First, it is not possible to compare the variability of the data from acceptable bioequivalence studies 
in our study with the variability of data from unacceptable bioequivalence studies conducted during the same time 
period. This is because, until recently, ANDA applicants were not required to submit all bioequivalence studies 
conducted on the final to-be-marketed formulation. The Agency did not begin to receive results from an appreciable 
number of unacceptable bioequivalence studies until after a Pharmaceutical Sciences Advisory Committee meeting 
in 2000, at which ANDA applicants were urged to submit the results of all bioequivalence studies on the final generic 
drug formulations.55  Thus, although the Office of Generic Drugs has received some data from unacceptable 
bioequivalence studies, we presently have no way of determining whether these data are from all unacceptable 
bioequivalence studies or represent a biased sample. Since ANDA applicants are now required to submit data from 
all bioequivalence studies on a drug product formulation submitted for approval,45 it will be possible for the FDA 
to conduct comparative analyses of acceptable and unacceptable bioequivalence study data.”
55. Conner DP. Failed bioequivalence studies. Advisory Committee for Pharmaceutical Sciences Meeting Transcript, 
November 16, 2000. www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/transcripts/3657t2.pdf (accessed 2009 Aug 2).
45. US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration. Fed Regist 2009;74:2849-62.
Deve também salientar-se que o intervalo de confiança a 90% é um intervalo deliberadamente 
mais alargado para facilitar o cumprimento dos critérios de definição e aprovação de produto 
genérico. Um intervalo de confiança de 95%, como é usado habitualmente em estatística 
médica, porque exige um maior rigor e um menor grau de erro, implicaria que o intervalo de 
confiança seria mais alargado, pelo que haveria mais produtos que não poderiam ser aceites 
como genéricos. Foi o legislador que optou deliberadamente por diminuir o grau de “confiança” 
dos genéricos. Em todo este processo se nota a vontade de facilitar, independentemente das 
consequências para os doentes, quando devia ser exactamente ao contrário.
É interessante e não podemos deixar de salientar que a variação admitida entre diferentes lotes 
do mesmo medicamento, de doseamento do princípio activo in vitro, seja genérico ou de marca, 
é de ± 5%. Desafio o INFARMED a demonstrar qual é a relação transposta deste doseamento 
para as concentrações na comparação dos genéricos com o produto original, onde se permite 
uma variação muito superior, de menos 20% a mais 25%, considerando o intervalo de confiança 
a 90%. É mais do que óbvio que os genéricos não são todos iguais.
Reforçamos os conceitos longamente explicados pelo Prof. Frederico Teixeira na Comissão 
de Saúde da Assembleia e que estão integralmente correctos e cientificamente inatacáveis. O 
Prof. Frederico Teixeira é Farmacologista Clínico e Professor Jubilado de Farmacologia e Terapêutica. A quaisquer 
pessoas sem o mesmo nível de formação não reconhecemos capacidade e conhecimento suficientes para o criticar 
ou colocar em causa.
Mais uma vez, conforme referimos no nosso documentos anterior, reafirmamos que os genéricos de medicamentos 
de janela terapêutica estreita que foram aprovados antes da revisão das guidelines tornarem a sua aprovação mais 
exigente continuam a ser livremente comercializados, revelando o pouco rigor destes processos. Com consequências 
para os doentes, como atestam vários artigos.
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De facto, não é verdade, e estranhamos indignadamente a afirmação feita pelo Prof Jorge Torgal, que não haja 
consequências negativas para os doentes publicadas na literatura médica relativamente à substituição de genéricos. 
Basta consultar a base de dados da PUBMED para se encontrarem várias publicações, das quais citamos aqui algumas:
- Frederick Andermann, Mei Sheng Duh, Antoine Gosselin, Pierre Emmanuel Paradis. “Compulsory Generic Switching 
of Antiepileptic Drugs: High Switchback Rates to Branded Compounds Compared with Other Drug Classes”. 
Epilepsia, 48 (3): 464-9, 2007
- Maarten Treur, Bart Heeg, Hans-Jürgen Möller, Annette Schmeding, Ben van Hout. “A pharmaco-economic analysis 
of patients with schizophrenia switching to generic risperidone involving a possible compliance loss”. BMC Health 
Services Research 2009, 9:32 doi:10.1186/1472-6963-9-32
- Julie Eve Desmarais, Linda Beauclair & Howard C. Margolese. “Switching from Brand-Name to Generic Psychotropic 
Medications: A Literature Review”. CNS Neuroscience & Therapeutics, 00 (2010) 1–11
Deste último artigo vale a pena reproduzir todo o respectivo resumo, porque extremamente pedagógico: “Generic 
medications do not undergo the rigorous approval process required of original medications. Their effectiveness and 
safety is expected to be equal to that of their more expensive counterparts. However, several case reports and 
studies describe clinical deterioration and decreased tolerability with generic substitution. Pubmed was searched 
from January 1, 1974 to March 1, 2010. The MeSH term “generic, drugs” was combined with “anticonvulsants,” “mood 
stabilizers,” “lithium,” “antidepressants,” “antipsychotics,” “anxiolytics,” and “benzodiazepines.” Additional articles were 
obtained by searching the bibliographies of relevant references. Articles in English, French, or Spanish were considered 
if they discussed clinical equivalence of generic and brand-name medications, generic substitution, or issues about 
effectiveness, tolerability, compliance, or economics encountered with generics. Clinical deterioration, adverse effects, 
and changes in pharmacokinetics are described with generic substitution of several anticonvulsants/mood stabilizers 
(carbamazepine, valproate, lamotrigine, gabapentin, topiramate, lithium), antidepressants (amitriptyline, nortriptyline, 
desipramine, fluoxetine, paroxetine, citalopram, sertraline, venlafaxine, mirtazapine, bupropion), antipsychotics 
(risperidone, clozapine), and anxiolytics (clonazepam, alprazolam). Generics do not always lead to the anticipated 
monetary savings and also raise compliance issues. Although the review is limited by publication bias and heterogeneity 
of the studies in the literature, we believe there is enough concern to advise generic switching on an individual basis 
with close monitoring throughout the transition. Health professionals should be aware of the stakes around generic 
substitution especially when health economics promote universal use of generics”
- Atholl Johnston. “Effectiveness, safety and cost of drug substitution in hypertension”. British Journal of Clinical 
Pharmacology, 2010; 70 (3): 320–334
Deste artigo também se transcreve o respectivo resumo: ”Cost-containment measures in healthcare provision 
include the implementation of therapeutic and generic drug substitution strategies in patients whose condition 
is already well controlled with pharmacotherapy. Treatment for hypertension is frequently targeted for such 
measures. However, drug acquisition costs are only part of the cost-effectiveness equation, and a variety of other 
factors need to be taken into account when assessing the impact of switching antihypertensives. From the clinical 
perspective, considerations include maintenance of an appropriate medication dose during the switching process; 
drug equivalence in terms of clinical effectiveness; and safety issues, including the diverse adverse-event profiles of 
available alternative drugs, differences in the ‘inactive’ components of drug formulations and the quality of generic 
formulations. Patients’ adherence to and persistence with therapy may be negatively influenced by switching, which 
will also impact on treatment effectiveness. From the economic perspective, the costs that are likely to be incurred 
by switching antihypertensives include those for additional clinic visits and laboratory tests, and for hospitalization if 
required to address problems arising from adverse events or poorly controlled hypertension. Indirect costs and the 
impact on patients’ quality of life also require assessment. Substitution strategies for antihypertensives have not been 
tested in large outcome trials and there is little available clinical or economic evidence on which to base decisions 
to switch drugs. Although the cost of treatment should always be considered, careful assessment of the human and 
economic costs and benefits of antihypertensive drug substitution is required before this practice is recommended.”
Este artigo deve ser integralmente lido. De forma exaustiva analisa vários dos problemas dos medicamentos genéricos, 
dos quais referimos aqui apenas alguns:
- Os estudos de biodisponibilidade são feitos em adultos saudáveis dos 18 aos 55 anos, pelo que há um imenso leque 
de variabilidade que não é avaliado, nomeadamente os efeitos cumulativos, a insuficiência renal, a polipatologia e a 
polifarmácia, etc.
- Diferenças ligadas ao método de fabrico, à formulação galénica, à estabilidade, aos excipientes e às impurezas não 
são devidamente analisados.
- A adesão do doente à terapêutica é afectada por mudanças sucessivas de marca e o consumo de recursos de saúde 
pode aumentar.
- Lima DM, dos Santos LD, Lima EM. “Stability and in vitro release profile of enalapril maleate from different 
commercially available tablets: possible therapeutic implications”. J Pharm Biomed Anal, 2008; 47: 934-7.
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O abstract deste artigo fala por si: “Stability of enalapril maleate formulations 
can be affected when the product is exposed to higher temperature and 
humidity, with the formation of two main degradation products: enalaprilat 
and a diketopiperazine derivative. In this work, stability and drug release 
profiles of 20 mg enalapril maleate tablets (reference, generic and similar 
products) were evaluated. After 180 days of the accelerated stability testing, 
most products did not exhibit the specified amount of drug. Additionally, 
drug release profiles were markedly different from that of the reference 
product, mainly due to drug degradation. Changes in drug concentration 
and drug release profile of enalapril formulations are strong indicators of a 
compromised bioavailability, with possible interferences on the therapeutic 
response for this drug”.
- Vial J, Cohen M, Sassiat P, Thiébaut D. “Pharmaceutical quality of docetaxel 
generics versus originator drug product: a comparative analysis”. Curr Med 
Res Opin, 2008; 24: 2019-33 
O docetaxel é um fármaco usado na terapêutica do cancro, particularmente da mama. Do resumo transcreve-se a 
introdução e a paradigmática conclusão: INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the quality of 31 
commercially available generic formulations of docetaxel purchased in 14 countries by comparing their docetaxel 
content, impurity levels and pH versus those of the proprietary product Taxotere (Tx). CONCLUSIONS: This study 
demonstrated that from an analytical point of view, 90% of the generic docetaxel formulations evaluated contained 
insufficient active drug, high levels of impurities or both. This has the potential to affect both efficacy and safety of 
the drug.
- Hellström J, Rudholm N. “Side effects of generic competition?” Eur J Health Econ, 2004; 5: 203-8. This study 
examined the relationship between generic drug market shares and the number of reported side effects. Yearly time-
series data for the number of reported side effects and information on market shares, prices, and quantities from 
1972 to 1996 were used in this study. Poisson and negative binomial regression models were used in the statistical 
analysis. The results show that increased generic market share increases the number of reported side effects for all 
estimated models. When studying the relationship at the substance level, increasing generic market shares increases 
the number of side effects for 7 of the 15 substances. Generic substitution laws and measures to increase generic 
competition may thus have unintended consequences since these results show a positive relationship between 
generic market shares and reported side effects.
- Helderman J, Kang N, Legorreta A, Chen J. Healthcare costs in renal transplant recipients using branded versus 
generic ciclosporin”. Appl Health Econ Health Policy, 2010; 8: 61-8. BACKGROUND: Generic ciclosporin A modified 
(CsA) does not have an equivalent pharmacokinetic profile to branded CsA in some transplant populations, 
potentially leading to negative clinical consequences and increased long-term costs. OBJECTIVE: To assess direct 
healthcare costs for de novo renal transplant recipients in the US receiving branded versus generic CsA in the 
first month after transplantation. METHODS: Administrative claims data from eight private US health plans were 
linked to the Organ Procurement and Transplantation Network data. A total of 227 renal transplant cases between 
1996 and 2004 were included: 183 were dispensed branded CsA and 44 received generic CsA. Log transformed 
multiple linear regression was used to model total first-year healthcare costs after the initial CsA claim, controlling 
for both patient demographics and clinical characteristics and clustering at the transplant centre level. RESULTS: 
After controlling for patient factors and pre-CsA costs, total healthcare costs were significantly higher (p = 0.04) for 
patients receiving generic CsA versus branded CsA. The main driver for the difference was the cost associated with 
immunosuppressants other than CsA (p = 0.01). CONCLUSION: Despite initial perceived cost savings associated 
with generic CsA, de novo renal transplant recipients incurred greater total healthcare costs than  those treated 
with branded CsA. Patients receiving generic CsA may need higher doses or other immunosuppressants to maintain 
the transplanted kidney than patients receiving branded CsA. Providers and payers need to be aware of potential 
differences in total healthcare costs between formulations of bioequivalent critical-dose drugs to make the best 
choice for patient care.
- Kharasch E, Subbarao G, Cromack K, Stephens D, Saltarelli M. “Sevoflurane formulation water content influences 
degradation by Lewis acids in vaporizers”. Anesth Analg, 2009; 108: 1796-802. BACKGROUND: Sevoflurane is 
produced by several manufacturers. Currently marketed sevoflurane formulations differ in their method of synthesis, 
impurities, containers in which they are sold, and water content. Of the various types of chemical degradation to 
which sevoflurane is susceptible, the most pertinent is degradation by Lewis acids (such as metal oxides and metal 
halides) to hydrofluoric acid and other toxic compounds. Water inhibits such degradation. This observational study 
determined the degradation profile of three formulations of sevoflurane (two lower-water and one higher-water 
formulation) when stored in three types of vaporizers. CONCLUSIONS: Lower-water sevoflurane underwent 
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Recordamos que, não obstante 
poder fazê-lo com sustentação 
científica, a Ordem não está 
contra os genéricos, que até 
aconselha, mas sim contra 
a substituição permanente 
e selvagem entre diferentes 
marcas de genéricos por meros 
interesses comerciais, com 
prejuízos potenciais e reais para 
os Doentes e para a Qualidade 
dos Cuidados de Saúde e sem 
benefícios económicos para o 
país, quiçá até com prejuízo
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substantial degradation to hydrofluoric acid and other degradants during storage in the Penlon Sigma Delta vaporizer. 
Differences in water content of sevoflurane formulations and potential for degradation present a potential patient 
safety issue.
- Dentali F, Donadini M, Clark N, Crowther M, Garcia D, Hylek E, Witt D, Ageno W. “Brand name versus generic 
warfarin: a systematic review of the literature”. Pharmacotherapy, 2011; 31: 386-93. The results of our systematic 
review suggest that generic warfarin products may be as safe and effective as brand name products and that patients 
may be safely treated with these products. However, closer monitoring may be reasonable when switching brands, as 
variations in individual INR response may be seen.
Poderíamos continuar a citar artigos, mas esperamos que estes já contribuam suficientemente para sustentar a 
consistência das posições e das razões da Ordem dos Médicos na defesa dos interesses dos doentes e da boa 
medicina! Porém, se for colocada em causa a credibilidade científica da Ordem dos Médicos aprofundaremos esta 
questão. Mas esse seria um caminho que poderia afectar a credibilidade dos próprios genéricos…
Recordamos que, não obstante poder fazê-lo com sustentação científica, a Ordem não está contra os genéricos, que 
até aconselha, mas sim contra a substituição permanente e selvagem entre diferentes marcas de genéricos por meros 
interesses comerciais, com prejuízos potenciais e reais para os Doentes e para a Qualidade dos Cuidados de Saúde 
e sem benefícios económicos para o país, quiçá até com prejuízo.
Regressando à carta do INFARMED, mais uma vez nos confrontamos com uma propositada promiscuidade de 
conceitos e realidades. As questões de farmacovigilância, que conscientemente levantámos, não têm a ver com a 
utilização de medicamentos genéricos mas sim com as trocas de genéricos por genéricos, variando biodisponibilidade, 
método de fabrico, forma galénica, excipientes, impurezas, aspecto das caixas e dos comprimidos. 
O INFARMED informa que o sistema de monitorização da segurança utilizado em Portugal é comum ao do resto 
da Europa. Mas a Ordem dos Médicos não disse o contrário. O que o INFARMED também devia informar, mas não 
informou, pelo que a Ordem informa, é que a legislação dos genéricos em Portugal é diferente do resto da Europa e 
a literacia do povo português também é diferente do resto da Europa, pelo que em Portugal há problemas com os 
genéricos que não existem no resto da Europa e que ultrapassam o sistema de farmacovigilância.
Portugal é dos poucos países da EU onde a prescrição por DCI é obrigatória, a par de França, Estónia, Roménia 
e Lituânia. Em Portugal é possível estarem no mercado cerca de uma centena de marcas diferentes do mesmo 
genérico, ou mesmo mais, criando um potencial imenso de confusão e substituição desregrada, prejudicial ao país e 
aos doentes, que confunde e complica um sistema efectivo de farmacovigilância.
Insistimos num dos principais problemas da substituição de genéricos por genéricos, que é a perturbação inevitável e 
permanente nos doentes mais idosos e nos menos letrados. Em utentes idosos polimedicados, que normalmente 
tomam vários fármacos, imagine-se multiplicar este factor de substituição por 6 ou 8 vezes, por exemplo. Facilmente 
se percebe o enorme risco da substituição de medicamentos genéricos por genéricos e os custos que daí podem 
advir para os doentes e para o SNS como consequência de erros de posologia. Relativamente ao mesmo princípio 
activo, o utente corre o risco de num mês lhe ser dispensado um comprimido laranja redondo de faces planas, 
noutro mês um azul oblongo e noutro ainda um amarelo com outro formato; os erros serão inevitáveis.
O consumo médio da população idosa é de 9 medicamentos por dia (MacLaughlin, E. J., Raehl, C. L., et al. Assessing 
Medication Adherence in the Elderly. Drugs Aging 2005; 22 (3): 231-255) e 42,5% dos doentes idosos (>65 anos) 
polimedicados (>5 medicamentos) cometem erros na terapêutica, sendo os mais comuns a alteração da posologia 
e a duplicação da terapêutica (Fernández Lisón LC, et al. Medication errors and non-compliance in polymedicated 
elderly patients – Farm Hosp. 2006 Sep-Oct;30(5):280-3). Este complexo e perigoso panorama será terrivelmente 
agravado pela permanente substituição dos fármacos, pois o idoso nunca conseguirá habituar-se a identificá-los 
correctamente.
Face às confusões de comunicação que têm existido sobre esta matérias, a Ordem dos Médicos clarifica 
novamente que as modificações que se pretendem introduzir na legislação em vigor sobre prescrição por DCI 
visam essencialmente permitir a total liberdade de substituição na farmácia de medicamentos genéricos por 
genéricos. 
Como é fácil de compreender, a substituição de medicamentos genéricos por genéricos não aumenta a sua quota, 
não diminui a despesa, particularmente se todos tiverem o mesmo preço, apenas aumenta as margens da farmácia. 
Pode até aumentar a despesa se a troca for feita por um genérico de preço superior.
É fundamental desmistificar, também, que os médicos não prescrevam ou estejam contra os genéricos. O Clopidogrel 
(Plavix), um antiagregante plaquetar de preço elevado, é um excelente exemplo. Depois de passar a genérico, em 
pouco mais de um ano a taxa de penetração mensal de medicamentos genéricos deste princípio activo atingiu 
quase os 90% (fonte: HMR). Como seria de esperar, as empresas de MGs que conquistaram quota de mercado 
mais significativa e aceleraram a perda do Plavix são as que visitam o médico. Com o Donepezilo (Aricept), um 
inibidor específico e reversível da acetilcolinesterase, de preço muito elevado, passou-se precisamente o mesmo.
Se subsistem dúvidas se o médico português aderiu aos genéricos atentemos nos seguintes dados de quota 
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de mercado anualizada (IMS MAT Junho 2011) : Omeprazole 90%, Clopidogrel, 79%, 
Sinvastatina 93%, Atorvastatina 21% (mas já com 50% após apenas seis meses de 
comercialização), Pantoprazole 80%, Losartan + Hidroclorotiazida 69%, Risperidona 69%, 
Lansoprazole 83%, Donepezilo 71%, Pravastatina 84%, Venlafaxina 63%, Sertralina 84%, 
Tansulosina 64%, Fluoxetina 80%, Ramipril 81%, Irbesartan 60%, Metformina 46%, Finasterida 
89%, Paroxetina 80%, Amlodipina 73, Topiramato 59%, Ciprofloxacina 87%. 
Estes dados são referentes ao Top 75 de vendas em Portugal, naturalmente só considerando 
as moléculas para as quais existe genérico disponível. 
Repetimos que não pode esquecer-se que a taxa de prescrição de genéricos de qualquer 
molécula dificilmente será alguma vez de 100%, porque há doentes que se recusam a tomar 
genéricos quer porque, depois de terem experimentado, alegam que não é igual no efeito e/
ou na tolerabilidade, quer porque a diferença de preço com original não o justifica, ou por 
qualquer outro motivo.
Mais ainda, acima de 60% das prescrições estão desbloqueadas, permitindo a substituição, e 
dentro das bloqueadas muitas serão prescrições de genéricos. É por demais evidente que 
não há resistências aos genéricos por parte da generalidade dos médicos, há sim uma 
e fundamentada resistência à alteração da prescrição médica nas farmácias.
Aliás, nos países europeus onde a taxa de prescrição de genéricos é mais elevada, a prescrição por DCI não é 
obrigatória.
Para aumentar a taxa de prescrição de genéricos em Portugal, o que é essencial é eliminar as barreiras burocrático-
jurídicas à autorização da introdução de genéricos de novos fármacos. Actualmente encontram-se retidas pelo 
tribunal as autorizações para a passagem a genérico de cerca de 40 novas moléculas. Atente-se no caso da 
Atovastatina, onde apenas dois ou três genéricos conseguiram passar o crivo dos tribunais administrativos. Após 
cerca de seis meses de comercialização, a sua quota mensal já era superior a 50%. 
Tal como já fizemos anteriormente, chamamos novamente a atenção para o facto de em cada área terapêutica onde 
existe um medicamento genérico existir como alternativa um medicamento protegido por patente, aprovado e 
comparticipado pelo INFARMED.
Isso significa que, à semelhança do que aconteceu em França, por exemplo, para evitar o risco da substituição 
permanente e constante de marcas de genéricos por outras marcas de genéricos, o médico opte por seleccionar 
um medicamento ainda protegido por patente, normalmente com uma pequena inovação terapêutica, e por isso 
aprovado, mas também significativamente mais caro. No final, o prejuízo económico que adviria de um mercado sem 
limites na substituição de genérico por genérico pode ser significativo.
A quota de genéricos só aumenta se forem desbloqueados novos genéricos e não se se substituirem livremente nas 
farmácias, uns pelos outros, os já existentes.
Uma legislação semelhante à que existe actualmente na Madeira, com necessidade de justificação quando se opta 
por uma marca de genérico e não se quer permitir a substituição por outra marca de genérico, cria artificialmente 
dois cenários de prescrição, uma vez que o médico só tem de justificar a sua opção por uma marca quando 
existe medicamento genérico. A criação artificial de dois sub-mercados (com e sem patente) e de duas formas de 
prescrever, penaliza a prescrição de medicamentos genéricos e induz ao desvio da prescrição para medicamentos 
protegidos por patente, mais caros, e, consequentemente, a um aumento da despesa.
A quota de mercado de MGs da Madeira, em unidades, era a mais baixa do país e continua a sê-lo depois de prescrição 
obrigatória por DCI ter sido implementada, sem um crescimento absoluto acima do crescimento nacional.
Finalmente, a Ordem dos Médicos sublinha que a Troika não recomenda a alteração da legislação de prescrição por 
DCI, precisamente porque Portugal já tem a legislação que necessita e que é uma das mais avançadas da Europa.
É paradigmático que não o faça quando o tema dos genéricos é abordado com algum detalhe. 
Cumpra-se o objectivo da remoção de barreiras à entrada, que a Ordem dos Médicos estará 
disponível para incentivar a sua prescrição, como sempre o fez.
Por todas as razões enunciadas, é uma questão absolutamente nuclear para a Ordem dos Médicos e para a defesa 
da Qualidade da Medicina portuguesa, dos Doentes e dos medicamentos genéricos, que a legislação actualmente 
em vigor sobre prescrição por DCI não sofra qualquer alteração. Alterações em sentido que possam prejudicar os 
Doentes contarão sempre com uma fortíssima oposição por parte da Ordem dos Médicos.
Dentro do princípio da defesa dos Doentes e da Qualidade dos Cuidados Médicos, reiteramos a total disponibilidade 
da Ordem dos Médicos para dialogar sobre as matérias analisadas e discutidas neste documento e para colaborar 
construtivamente no estímulo ao aumento da prescrição de genéricos e à redução da despesa global com 
medicamentos sem colocar em causa a terapêutica adequada dos Doentes.
Com os melhores cumprimentos,
CNE da OM, Lisboa, Agosto de 2011»
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«No dia 23 de Setembro, o SOL 
publicou um artigo com o título 
“Médicos Resistem aos Genéricos”, o 
que é totalmente falso, como iremos 
demonstrar e o texto do próprio 
artigo desmente.
85% dos Doentes já tomaram 
genéricos no primeiro semestre de 
2011. Vamos admitir que mais 5% já 
terão tomado anteriormente, o que 
significa que 90% dos Doentes já terão 
tomado medicamentos genéricos.
Dos 10% restantes, 48,9% dos 
Doentes tem reservas pessoais 
quanto aos genéricos e apenas 43,6% 
afirma que os médicos se recusam a 
passá-los. Ou seja, em apenas cerca 
de 4% dos Doentes os Médicos 
alegadamente se recusarão a passar 

genéricos. O que significa que os 
Médicos aderiram massivamente aos 
genéricos, ao contrário do título do 
artigo.
De salientar que a notícia do estudo 
efectuado pela empresa Spirituc 
foi reproduzida noutros órgãos da 
comunicação social sem o mesmo 
tipo de título.
Para interpretar melhor os dados 
seria necessário analisar estes 4%, 
porque provavelmente a maioria terá 
uma explicação inequivocamente 
científica. É o caso, por exemplo, 
dos medicamentos de margem 
terapêutica estreita, que se 
encontram essencialmente nas classes 
terapêuticas seguintes: antiarrítmicos, 
antiepilépticos, anticoagulantess 

Médicos aderem 
massivamente 
aos genéricos
Realizou-se no dia 26 de Setembro de 2011 uma 
conferência de imprensa da Ordem dos Médicos 
sobre genéricos e a adesão dos médicos à sua pres-
crição, na sequência de um estudo efectuado pela 
empresa Spirituc que foi noticiado em vários órgãos 
da comunicação social e em que se interpretava os 
dados do estudo como sendo demonstração «re-
sistências». A Ordem dos Médicos contestou, natu-
ralmente, essa extrapolação dos dados do estudo 
reafirmando que «os Médicos estão de acordo com 
a legislação em vigor e são favoráveis à prescrição 
de Genéricos, somente não podem aceitar, porque 
prejudicial aos Doentes, princípio alicerçado no su-
porte científico publicado, uma substituição de ge-
néricos entre si, tendo como único pressuposto in-
teresses comerciais do circuito de medicamento». 
Transcrevemos de seguida o comunicado distribuí-
do durante esta conferência de imprensa.
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orais, digitálicos, imunosupressores, 
sulfamidas hipoglicemiantes, teofilina e 
derivados, anticoncepcionais orais.
Outros casos serão devidos a 
más experiências anteriores com 
genéricos, que existem tanto para 
médicos como para doentes.
É preciso salientar que, sem qualquer 
responsabilidade médica, a quota 
de genéricos, em unidades, nunca 
atingirá os 100%, considerando 
apenas as moléculas disponíveis, 
porque há marcas que se sobrepõem 
ao princípio activo e que os doentes 
preferem/exigem, como o ben-ur-
ron, o voltaren, o brufen, o lorenin, 
o lexotan, diversos contraceptivos 
orais, etc. Correspondem a moléculas 
antigas, de baixo preço e sem 
diferença significativa de custo entre 
originais e genéricos, algumas não 
sujeitas a receita médica obrigatória, 
mas que, pelo volume da sua utilização, 
contribuem de modo significativo 
para que a quota de genéricos seja 
inferior aquilo que, aparentemente, 
poderia ser.
Se subsistem dúvidas se o médico 
português aderiu aos genéricos 
atentemos nos seguintes dados 
de quota de mercado anualizada 
(IMS, Junho 2011): Omeprazole 
90%, Clopidogrel, 79%, Sinvastatina 
93%, Pantoprazole 80%, Losartan + 
Hidroclorotiazida 69%, Risperidona 
69%, Lansoprazole 83%, Donepezilo 
71%, Pravastatina 84%, Venlafaxina 
63%, Sertralina 84%, Tansulosina 
64%, Fluoxetina 80%, Ramipril 81%, 
Irbesartan 60%, Metformina 46%, 
Finasterida 89%, Paroxetina 80%, 
Amlodipina 73, Topiramato 59%, 
Ciprofloxacina 87%. 
Resumidamente, reforçamos a 
posição da Ordem dos Médicos 
quanto aos seguintes conceitos:
- Há marcas de genéricos que não são 
bioequivalentes a outras marcas do 
mesmo medicamento genérico, pelo 
que não podem, de forma nenhuma, 
intersubstituir-se!
- As guidelines internacionais 
permitem a aprovação de um genérico 
que origine uma diferença superior a 
20% nas concentrações plasmáticas 
médias comparativamente com o 

medicamento de marca.
- O conceito de Biodisponibilidade 
nem sempre corresponde a 
Bioequivalência, conforme evidência 
científica publicada e constante no 
mais recente documento da Ordem 
dos Médicos sobre esta matéria.
- As conclusões do artigo “Comparing 
Generic and Innovator Drugs: A 
Review of 12 Years of Bioequivalence 
Data from the United States Food 
and Drug Administration” são uma 
farsa científica, conforme discutido no 
texto do mesmo artigo!
- Há consequências negativas para os 
doentes, relativamente à substituição 
de genéricos, publicadas na literatura 
médica, de acordo com artigos 
citados num documento presente 
neste dossier.
- Um dos principais problemas da 
sucessiva substituição de genéricos 
por genéricos é a inevitável 
perturbação nos doentes mais idosos 
e nos menos letrados.
- A substituição de medicamentos 
genéricos por genéricos não aumenta 
a sua quota, como é óbvio. Só 
com prescrição médica é possível 
aumentar significativamente a quota 
de genéricos.
- Razões inerentes aos doentes 
impedem que a taxa de penetração das 
marcas de genéricos atinja 100% das 
vendas do correspondente princípio 
activo. Um exemplo é a posição da 
Liga Portuguesa contra a Epilepsia, 
conforme documento anexo.
- Para evitar a substituição constante 
de marcas de genéricos e proteger os 
Doentes, o médico pode ser obrigado 
a optar por um medicamento do 
mesmo grupo terapêutico mas ainda 
sob patente, reduzindo a quota de 
genéricos.
- Os Médicos estão de acordo com 
a legislação em vigor e são favoráveis 
à prescrição de Genéricos, somente 
não podem aceitar, porque prejudicial 
aos Doentes, princípio alicerçado 
no suporte científico publicado, uma 
substituição de genéricos entre si, 
tendo como único pressuposto 
interesses comerciais do circuito de 
medicamento.
- Portugal já tem uma das legislações 
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de prescrição por DCI mais avançadas 
da Europa; o que está em causa nas 
propostas de quem procura alterar 
a legislação não é aumentar a quota 
da prescrição de genéricos, mas sim 
permitir a substituição de uma marca 

de um medicamento genérico por 
outra marca do mesmo medicamento 
genérico, o que é inaceitável para os 
médicos e para o bem dos doentes.
- Em França não é possível alterar 
receitas bloqueadas pelo médico. Em 
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Novas medidas da Troika para a Saúde:

The Economic Adjustement Programme for Portugal. First review – Summer 2011
Objectives
Improve efficiency and effectiveness in the health care system, inducing a more rational use of services and control 
of expenditures; generate additional savings in the area of pharmaceuticals to reduce the public spending on 
pharmaceutical to 1.25 per cent of GDP by end 2012 and to about 1 per cent of GDP in 2013 (in line with EU 
average); generate additional savings in hospital operating costs and devise a strategy to eliminate arrears.
Pricing and reimbursement of pharmaceuticals
3.55. Set the maximum price of the first generic introduced in the market to 50% of the branded product with same 
active substance. [Q3-2011] Reduce automatically prices of drugs when their patent expires. [Q4-2011]
3.56. Move the responsibility of pricing medicines to the Ministry of Health (for example to the Infarmed). [Q4-2011]
3.57. Revise the existing reference-pricing system based on international prices by changing the countries of 
reference to the three EU countries with the lowest price levels or countries with comparable GDP per capita 
levels. [Q4-2011]
Prescription and monitoring of prescription
3.58. Make electronic prescription for medicines and diagnostic covered by public reimbursement fully compulsory 
for physicians in both the public and private sector. [Q3-2011]
3.59. Improve the monitoring system of prescription of medicines and diagnostic and set in place a systematic 
assessment by individual doctor in terms of volume and value, vis-à-vis prescription guidelines and peers. The 
assessment will be done through a dedicated unit under the Ministry of Health such as the Centro de Conferência 
de Facturas. Sanctions and penalties will be envisaged and enforced as a follow up to the assessment. [Q3-2011]. 
Feedback is to be provided to each physician on a regular basis (e.g. quarterly), in particular on prescription of 
costliest and most used medicines, starting from Q4-2011.
3.60. Induce physicians at all levels of the system, both public and private, to prescribe generic medicines and the less 
costly available branded product. [Q3-2011]
3.61. Establish clear rules for the prescription of drugs and the realisation of complementary diagnostic exams 
(prescription guidelines for physicians) on the basis of international prescription guidelines. [Q4-2011]
3.62. Remove all effective entry barriers for generic medicines, in particular by reducing administrative/legal hurdles 
in order to speed up the use and reimbursement of generics. [Q4-2011]»

Mais informação e documentação sobre esta temática no site da OM (www.ordemdosmedicos.pt)
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Espanha não é possível alterar a marca 
da medicação crónica.
- A Troika não propôs a alteração 
da legislação de prescrição por DCI. 
Aliás, concordamos inteiramente com 
as novas propostas da Troika na área 
do medicamento.
- Se as propostas da Ordem dos 
Médicos tivessem sido implementadas 
em Fevereiro, quando as propusemos 
pela primeira vez, o Estado e os 
Cidadãos portugueses já teriam 
poupado dezenas de milhões de 
euros.
- Propomos que todos os genéricos 
do mesmo princípio activo e da 
mesma dose sejam marcados pelo 
preço mais baixo e o seu preço 
diminuído em 10%. Salientamos que 
a Troika propõe que os preços dos 
medicamentos sejam tabelados pelo 
INFARMED, algo que desde sempre 
defendemos!
- Em consonância com a Troika, 
propomos que o preço dos 
medicamentos inovadores também 
seja reduzido em 50% quando perdem 
a patente.
- Não compreendemos as hesitações 
de sucessivos Governos em 
implementar medidas que contam 
com o apoio da Ordem dos Médicos, 
que preservam a Qualidade da 
medicina portuguesa e que permitem 
poupar centenas de milhões de euros.
- A Ordem dos Médicos tem 
colaborado com o Governo na 
implementação de medidas de gestão 
rigorosa do SNS e do circuito do 
medicamento, como demonstram 
a recente assinatura do Protocolo 
de cooperação com a DGS para a 
elaboração de Normas e Guidelines e 
o apoio à Prescrição Electrónica.
- A Ordem dos Médicos está 
disponível para colaborar por todas as 
formas com o Governo no aumento 
da quota de genéricos, desde que 

respeitado o direito dos doentes à 
estabilidade clínica.
- Chamamos a atenção para o 
facto de não se poderem comparar 
directamente as quotas de genéricos 
de diferentes países. O relatório da 
Ordem dos Médicos Francesa é bem 
claro: “Mais de quoi parle-t-on? La notion 
même de générique diffère d’un pays à 
l’autre. Si dans tous les pays, est regardé 
comme générique un médicament qui 
possède les mêmes propriétés (même 
substance active) que le produit de 
référence (“princeps”) dont le brevet est 
tombé dans le domaine public, on relève 
qu’en Allemagne, par exemple, entrent 
dans cette catégorie l’ensemble des 
produits dont le brevet pour le principe 
actif a expiré ainsi que des produits non 
brevetables, les substances minérales et la 
phytothérapie. Alors qu’en France, seules 
sont considérées comme génériques les 
copies des molécules inscrites dans un 
répertoire établi par l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé (Afssaps).”
- Aliás, nos países europeus onde 
a taxa de prescrição de genéricos 
é mais elevada, a prescrição por 
DCI não é obrigatória. A quota de 
genéricos só aumentará rapidamente 
quando forem ultrapassadas as 
questões jurídicas e desbloqueados 
novos genéricos
- Finalmente, é importante referir que 
o objectivo de 1% da despesa pública 
com medicamentos em ambulatório, 
previsto pela Troika para 2013, será 
atingido ainda durante o corrente 
ano, visto que se prevê, com os 
dados disponíveis, que o valor dessa 
despesa se situe pelos 0,93% do PIB. 
Por conseguinte, não são necessárias 
quaisquer medidas adicionais no 
sector do medicamento que possam 
colocar em causa a Qualidade da 
Saúde.
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O Bastonário da Ordem dos Médi-
cos, acompanhado pelo Presidente 
do Conselho Regional do Sul, Pe-
reira Coelho, pelo Presidente do 
Conselho Nacional do Ensino e 
Educação Médica, Fernandes e Fer-
nandes, e pelo Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Estudantes de 
Medicina, Henrique Cabral, entre-
gou a dez estudantes, no dia 3 de 
Outubro, as bolsas correspondentes 
ao Prémio de Mérito do Ministério 
da Educação, tal como tinha já sido 
anunciado.
Com o intuito de estimular os jo-
vens e agradecer o seu espírito de 
sacrifício e de dedicação ao estudo, 
sublinhando que só através do mé-
rito, da competência e do trabalho 
será possível recuperar a dignidade 
e a independência do país, a OM es-
colheu 10 alunos, entre as centenas 
de estudantes que teriam direito 
aos Prémios de Mérito. Sem meios 
para poder fazer uma selecção cri-
teriosa dos 10 premiados, a Ordem 
dos Médicos estabeleceu contactos 
com escolas e associações de diri-
gentes. Com a colaboração de di-
versos directores de escolas e na 
sequência de algumas solicitações 
que chegaram à instituição foram 
referenciados os alunos aos quais 

seria entregue o montante pecuni-
ário correspondente ao Prémio de 
Mérito.
A Ordem dos Médicos assumiu as-
sim o pagamento dos dez prémios 
de mérito, fazendo questão de en-
tregar o prémio ao jovem Miguel 
Saraiva, da Escola Alves Martins, de 
Viseu, subscrevendo integralmente 
as suas declarações à comunicação 
social, em que afirmou: «Lamento 
a atitude do Governo e faço votos 
para que, no final do ano, os prémios 
dos gestores públicos de milhões de 
euros também sejam suspensos e 
possamos todos ajudar Portugal».
A OM assumiu igualmente o paga-
mento do prémio a Kristina Hunda-
rova, da Escola Secundária de Silves, 
futura médica de ascendência ucra-
niana, que referiu à comunicação so-
cial as suas dificuldades financeiras.
Em comunicado de imprensa da OM 
datado de 29 de Setembro podia 
ler-se: «esta atitude do Governo é 
tanto mais incompreensível, quando, 
num país falido e que a breve pra-
zo terá mais de 6000 médicos sem 
trabalho, insiste em desperdiçar mi-
lhões de euros num curso de Me-
dicina, em Aveiro, completamente 
desnecessário e que o Conselho 
Geral da Universidade do Porto 

OM premeia mérito 
escolar no Secundário
Na sequência da polémica e incompreensível de-
cisão do Ministério da Educação de suspender 
intempestivamente a entrega dos prémios de mé-
rito aos melhores dois alunos das 464 escolas se-
cundárias do país, o Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos decidiu responder posi-
tivamente ao apelo pungente dos Directores das 
Escolas e constituir-se como um dos mecenas da 
Sociedade Civil para substituir esta aberrante e 
contraproducente decisão do Ministério da Edu-
cação e Ciência. 
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«Lamento a atitude 
do Governo e faço 
votos para que, 
no final do ano, 
os prémios dos 
gestores públicos 
de milhões de 
euros também 
sejam suspensos 
e possamos todos 
ajudar Portugal» - 
Miguel Saraiva, da 
Escola Alves Martins



considerou que 
não tinha quali-
dade. Corrija-se 
o erro, poupe-se 
o dinheiro e pre-
meie-se o mérito. 
Mais inaceitável se 
torna quando, atra-
vés do Ensino Re-
corrente e Novas 
Opor tun idades , 
falseando o mérito, 
premiando o faci-
litismo e negando 
a ética, se permite 
que, por portas ín-
vias e violando o 
artº 13º da Cons-
tituição, sejam ul-
trapassados e fi-
quem à porta dos 
almejados cursos 
jovens que estuda-
ram, se esforçaram 
e cumpriram as 
regras habituais e 
normais do aces-
so à Universidade, 
que deveriam ser 
iguais para todos». 
Nesse mesmo co-
municado, em que 
a mensagem clara 

que se pretende deixar é que «o 
mérito compensa», a Ordem dos 
Médicos apelou à Sociedade Ci-
vil para que se mobilizasse e cola-
borasse «no reconhecimento do 
mérito dos jovens estudantes». Na 
cerimónia de entrega dos prémios, 
a mesma mensagem foi reafirmada 
por Ferreira Fernandes: «A questão 
que se me coloca como Presiden-
te do Conselho Nacional do Ensi-
no e Educação Médica e Director 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa é ‘porquê esta 
cerimónia na Ordem dos Médicos?’ 
Por uma razão muito simples: por-
que os médicos apreciam o mérito. 
Apoiam, respeitam e reconhecem 
o mérito, porque a profissão exige 
esse mesmo mérito». Numa alusão 
ao filme ‘Momentos de Glória, Fer-
reira Fernandes concluiu: «às vezes 
há acidentes e decepções - e nada 

é pior do que a decepção de um jo-
vem - mas é preciso ver a corrida 
até ao fim e essa ‘corrida até ao fim’ 
é a vossa carreira».
José Manuel Silva, bastonário da OM, 
encerrou a cerimónia explicando 
que «a Medicina cultiva o mérito» 
e que é «de entre os cursos supe-
riores aquele que talvez mais exige 
o mérito, o esforço, a dedicação e o 
sacrifício, para que se possa almejar 
terminar o curso». Mas a OM não 
cingiu os prémios à medicina: «Te-
mos aqui distintas vocações profis-
sionais pois o que quisemos ilustrar 
é a necessidade do país reconhecer 
de uma vez por todas o mérito, o sa-
crifício e o trabalho dos jovens que, 
para conseguirem boas notas, prova-
velmente tiveram que prescindir de 
outras actividades também próprias 
da juventude, mas que, talvez com 
uma consciência mais arguta relati-
vamente ao futuro, perceberam que, 
tal como Portugal, só com trabalho 
é que se consegue alcançar objecti-
vos». O Presidente da Ordem dos 
Médicos enviou, com o seu agrade-
cimento aos jovens alunos, «um sinal 
a toda a sociedade de que só com 
muito trabalho, sacrifício e muita 
dedicação é que vamos conseguir 
reequilibrar financeiramente o país. 
De uma vez por todas, o mérito 
tem que ser agradecido, reconheci-
do e premiado, enquanto que o fa-
cilitismo e o chico-espertismo têm 
que ser condenados e criticados». 
Referindo-se ao estado do país, José 
Manuel Silva não hesitou em afirmar 
que foi precisamente «o facilitismo, 
a corrupção, a esperteza saloia e o 
desenrasca» as condições e caracte-
rísticas que levaram o país à bancar-
rota. «Temos que apostar na juven-
tude que escolheu talvez ir menos 
a discotecas e que optou por mais 
trabalho», acrescentou, fazendo 
um agradecimento pessoal: «quero 
agradecer-lhes pessoal e institucio-
nalmente o facto de terem conse-
guido sacrificar-se e dedicar-se ao 
trabalho. Vamos precisar de vocês 
para recuperar o país». Referindo-se 
aos premiados como um exemplo 
para jovens e adultos, o Bastonário 
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«Porquê esta 
cerimónia na 
Ordem dos 

Médicos? Por uma 
razão muito simples: 
porque os médicos 
apreciam o mérito. 
Apoiam, respeitam 

e reconhecem o 
mérito, porque a 

profissão exige esse 
mesmo mérito» 

- Fernandes e 
Fernandes
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explicou que a entrega dos prémios 
pela OM foi uma «forma de com-
pensar e remediar aquilo que nos 
parece inaceitável que foi o retirar 
de um prémio de mérito» quando 
o país tem que apostar na qualidade 
para se reequilibrar, uma medida que 
apelidou como sendo «dos piores 
sinais que este Governo podia dar».
Para os que optaram por medicina, 
José Manuel Silva deixou uma aná-
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Nomes com mérito

Divulgamos de seguida a lista de alunos que receberam a bolsa atribuída pela Ordem dos Médicos, correspon-
dente ao Prémio de Mérito.

José Pedro Castro Fonseca, 18 anos, estudou na Escola Secundária 
D. Afonso Sanches, de Vila do Conde, onde terminou o ensino se-
cundário com 19,5 valores. Entrou em Engenharia Electrotécnica 
e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto.
Regina Glória Rodrigues Pinto da Costa Leite, 18 anos, estudou na 
Escola Secundária de Felgueiras, onde terminou o ensino secundá-
rio com média de 19,1 valores. Entrou no curso de Medicina do 
ICBAS, do Porto.
Sandra Cristina de Sousa Ferreira, 20 anos, estudou na Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, de Valadares, onde 
terminou o ensino secundário com 18 valores. Entrou em educa-

ção social na Escola Superior de Educação do Porto.
Diogo Navin Tiago Bhovan, 17 anos, estudou na Escola Secundária de Avelar Brotero, de Coimbra, onde terminou 
o ensino secundário com a média de 18 valores. Entrou no curso de engenharia informática da Faculdade de Ci-
ências da Universidade de Coimbra.
Liane Andreia Coimbra Henriques, 18 anos, estudou na Escola EB 2,3/S de 
Vila Nova de Poiares, onde terminou o ensino secundário com a média de 
15,3 valores. Entrou no Curso de Ciências do Desporto na Universidade 
de Coimbra.
Miguel Bruno Antunes Saraiva, 17 anos, estudou na Escola Secundária de 
Alves Martins, em Viseu, onde terminou o ensino secundário com a média 
de 19,6 valores. Entrou no curso de Medicina do ICBAS.
Kristina Hundarova, 18 anos, estudou na Escola Secundária de Silves, onde 
terminou o ensino secundário com a média de 18,8 valores. Entrou no curso de Medicina da Universidade de 
Coimbra.
Marina Perdigão Elisiário, 18 anos, estudou na Escola Secundária de Serpa, onde terminou o ensino secundário 
com a média de 18,5 valores. Entrou no curso de engenharia biológica do Instituto Superior Técnico.
Rute Isabel Sousa Ferreira, 19 anos, estudou na Escola Secundária de Frei Gonçalo de Azevedo, de S. Domingos 
de Rana, onde acabou o ensino secundário com a média de 17,4 valores. Está já a 
trabalhar na área da sua formação em secretariado.
Tiago Filipe Macieira, 18 anos, estudou na Escola Secundária de Carcavelos, onde 
terminou o ensino secundário com a média de 17,4 valores. Entrou na Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Sinto-me feliz por existirem 
pessoas na sociedade 
civil que se importam 
em reconhecer o mérito 
demonstrando que vale a 
pena trabalhar. – José Fonseca

Este prémio é uma 
prova de que o esforço 
deve ser recompensado 

– Regina Leite

Agradeço à Ordem 
dos Médicos pelo 
exemplo que deu 
e que o Governo 

não conseguiu dar. – 
Diogo Bhovan

Queria agradecer à OM esta iniciativa. Fico 
contente por saber que o mérito continua a 
ser reconhecido. - Kristina Hundarova
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lise realista que não disfarça as di-
ficuldades que terão que enfrentar: 
«o futuro vai ser extremamente 
complexo. Para o ano, pela primeira 
vez, não vamos ter vagas de espe-
cialidade para todos os licenciados. 
O que significa que haverá, se não 
se alterarem as regras, licenciados 
em medicina que não poderão tra-
balhar na sua área. Porquê? Porque 
não conseguem entrar numa espe-
cialidade e não conseguem fazer os 
dois anos de estágio necessários 
para terem autonomia para a práti-
ca clínica. Um estudo independente 
da Universidade de Coimbra previu 
que no final desta década teremos 
cerca de 6.000 médicos a mais. Mas 
este panorama é ainda pior porque, 
por força dos condicionalismos finan-
ceiros do país, o Serviço Nacional de 
Saúde está a ser ‘emagrecido’ e vão 
existir menos lugares para médicos ao 
mesmo tempo que o numerus clausus 
continua a aumentar absurdamente». 
Consciente da dificuldade de algu-
mas pessoas em perceber a oposição 
da OM ao alargamento do numerus 
clausus, José Manuel Silva explicou não 
se tratar de todo de uma posição cor-
porativa: «A falta de médicos coloca 
constrangimentos no acesso dos do-
entes mas o excesso de médicos di-
minui a qualidade global da saúde em 
Portugal. O aumento dos profissionais 
vai aumentar o número de médicos 
indiferenciados e aumentará a despe-
sa em Saúde porque existe uma ca-
racterística única no sector que é o 
facto de o prestador ditar o nível de 
consumo de cuidados - algo que não 
se verifica em nenhum outro sector 
da economia -, e finalmente porque 

mercantiliza os doentes, os quais pas-
sarão a não ser vistos como deseja-
mos, ou seja do ponto de vista ético 
e deontológico, como seres humanos 
sofredores, mas antes como fazendo 
parte do mercado da saúde, disputado 
por um excesso de médicos. Isto tem 
consequências dramáticas para os 
doentes. É por isso que defendemos 
que exista um equilíbrio, com uma 
margem de segurança para nunca se 
coloquem dificuldades no acesso de 
qualquer cidadão a um médico». «Mas 
o excesso de médicos é talvez mais 
penalizador para o doente do que a 
falta de médicos», concluiu.
«Ao mesmo tempo que vos foi retira-
do um prémio de mérito, assistimos à 
insistência da criação de mais um cur-
so de medicina que não é necessário, 
que não tem qualidade - como disse 
o Conselho Geral da Universidade do 
Porto, por escrito - e em que o Esta-
do vai oferecer um segundo curso a 
quem já tem um curso, teoricamente 
num país falido e na bancarrota», criti-
cou José Manuel Silva explicando que 
o que vai suceder é o defraudar das 
expectativas dos jovens que frequen-
tarem esse curso pois, no futuro, «não 
vão ter um lugar para trabalhar em 
Portugal e talvez não tenham sequer 
um lugar para tirar uma especialida-
de». «Estas novas realidades deveriam 
ser todas pesadas para se tomarem 
decisões baseadas em critérios técni-
cos e não em critérios políticos. Fo-
ram as decisões baseadas em critérios 
políticos que levaram o país à bancar-
rota».
As palavras que o presidente da OM 
proferiu no encerramento da cerimó-
nia, foram de incentivo aos jovens 
pois «não há dúvida que com as di-
ficuldades do país a todos os níveis, 
vocês só conseguirão sobreviver se 
continuarem a cultivar o mérito, o 
trabalho, o espírito de sacrifício e a 
dedicação. Continuem. Não percam 
esta opção de vida. Vão precisar dela 
para vencer, mas acima de tudo o 
país vai precisar de vocês». «Vamos 
todos tentar construir um futuro 
melhor assente no mérito e não no 
facilitismo», concluiu.
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«A falta de 
médicos coloca 

constrangimentos 
no acesso dos 
doentes mas o 

excesso de médicos 
diminui a qualidade 
global da saúde em 

Portugal. (…) O 
excesso de médicos 

é talvez mais 
penalizador para 

o doente do que a 
falta de médicos»» - 

José Manuel Silva
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Revista da Ordem dos Médicos - Há 
quantos anos trabalha como 
médica de família para o SNS?
Margarida Oliveira - Desde 1 de 
Agosto de 1985 que iniciei funções 
no Centro de Saúde Monte Real, 
transitando a seguir para Carvide e, 
em Dezembro de 1986 por permuta 
com um colega vim para o Centro 
de Saúde de Pombal – Extensão do 
Louriçal onde permaneço até aos 
dias de hoje.

ROM - Considera que um Mé-
dico de Família tem um papel 
social no que se refere aos seus 
doentes?
MO - O papel do médico de família 
que seja responsável, consciente 
e vocacionado para exercer a 
sua profissão com dedicação, 
profissionalismo, é primordial no 

contexto da medicina em geral e da 
MGF em particular como prestador 
de cuidados de saúde primários, 
sendo o médico na verdadeira 
acepção da palavra, o profissional 
digno na ajuda do diagnóstico, no 
acompanhamento da evolução da 
patologia, no encaminhamento 
se necessário para cuidados 
diferenciados. Mas, a par do 
profissionalismo com que o médico 
de família deve desempenhar 
as suas funções, existe a parte 
humana que é tão importante como 
qualquer outro desempenho pois 
encontrando-me eu no Louriçal há 
três décadas, sendo conhecedora de 
três ou quatro gerações da maioria 
das famílias a relação médico/
utente torna-se de muito maior 
proximidade de ser um ombro 
amigo nos bons e maus momentos, 

E n t r E v i S t a   

Devia ser dada 
primazia aos nossos 
médicos
Margarida Oliveira, especialista em Medicina geral 
e Familiar, trabalhava para o Serviço Nacional de 
Saúde desde 1985. Considera que tão importante 
como o profissionalismo é «a parte humana» de um 
médico de família que gera «proximidade». Numa 
SNS stressante e «onde a desmotivação é total», 
esta especialista crítica a forma como se «contra-
tualiza de qualquer maneira e com o maior facilitis-
mo médicos estrangeiros», «sem qualquer avaliação 
prévia das suas qualificações como profissionais». 
Considera que a deontologia e a ética – pilares da 
sua actuação – são hoje substituídos por toda a es-
pécie de interesses. A imposição de uma «medicina 
a metro» causou-lhe tal desmotivação e desencanto, 
para além de um profundo desgaste físico e psíquico, 
que esta médica optou por rescindir o seu contrato 
com o SNS.

Margarida 
Oliveira

Especialista em 
Medicina Geral e 

Familiar
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na alegria e na dor com que lidamos 
diariamente.

ROM - Uma comunicação efi-
caz com os doentes é um 
factor primordial para o bom 
desempenho de um médico de 
família?
MO - Mais que fundamental! É tão 
interessante ver crescer uma 
comunidade onde somos parte 
integrante do crescimento dela, desde 
a primeira infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade, até à 
morte (aí temos a sensação que a 
nossa função para com esse doente 
está devidamente cumprida).
No Nosso país, onde só se pensa 
a curto prazo, é evidente que 
caminhamos para uma situação 
em que os médicos de família cuja 
maioria está na faixa etária dos 
55/60 anos e, dadas as condições 
em que se encontra o SNS (desfeito, 
stressante) onde a desmotivação 
é total, cada vez mais o desgaste 
físico e psíquico leva os médicos 
a solicitar a reforma antecipada 
para assim poderem manter a sua 
sanidade mental.

ROM - Como analisa a con-
tratação de médicos estrangeiros 
para o SNS?
MO - De um modo geral péssima; 
em primeiro lugar porque se deveria 
dar primazia aos nossos médicos 
que têm a mesma língua, a mesma 
cultura, a mesma visão da realidade, 
possuindo nós profissionais tão 
qualificados que muitas vezes são 
reconhecidos, valorizados, elogiados 
no estrangeiro e neste pequeno e 
recôndito país mediterrânico são 
considerados como agora está em 
voga “LIXO”, “com ou sem crise” 
mas como é necessário nos meios 
de comunicação social dar ênfase 
em que não há falta de médicos, 
contratualizam-se de qualquer 
maneira e com o maior facilitismo 
médicos estrangeiros sem olhar às 
consequências que isso acarreta e 
aos maus resultados de qualidade 
que podem pôr em causa a 
verdadeira saúde dos doentes.

ROM - Rescindiu recentemente 
o seu contrato com o SNS. Que 
factos a levaram a tomar essa 
opção?
MO - Desmotivação, desencanto, 
desgaste físico e psíquico, tristeza, de 
me “ser imposto” fazer medicina a 
“metro” porque o que é importante 
são as estatísticas numéricas e não 
a qualidade.
Em virtude de ter iniciado um 
projecto para implementação de uma 
unidade de serviços continuados 
e paliativos, dada a necessidade 
in loco de respostas a este nível, 
que não existem e são difíceis de 
ser conseguidas verifiquei que 
era impossível dedicar-me com 
empenho a 100% ao SNS e à rede 
de cuidados continuados.

ROM - Que razões apresentou 
ao SNS para fundamentar a sua 
rescisão contratual?
MO - Motivos de saúde e pessoais 
tendo enviado relatórios médicos 
do foro da psiquiatria (Depressão 
Major) e ortopedia (sequelas de 
duas fracturas de L1 e L2 e patologia 
degenerativa osteoarticular).
A rescisão foi pedida por me ter sido 
indeferida a licença sem vencimento 
de longa duração o que é ilegal até ao 
dia 9 de Agosto pela legislação à data 
em vigor. Foi-me dada pela directora 
executiva do ACES Pinhal Litoral I, 
Engª Alexandra Borges, a justificação 
do indeferimento era a inexistência 
de médicos no concelho de Pombal 
que cobrissem as necessidades da 
população existente.
Soube posteriormente que a mesma 
justificação só serviu para mim em 
virtude de na mesma altura terem 
sido autorizadas as saídas de cinco 
médicos para integrarem USF’s de 
Coimbra.

ROM - Que papel têm a ética 
e a deontologia na sua vida 
profissional?
MO - Fundamental importância. 
Mas são valores que hoje 
propositadamente são postos 
para segundo plano pois há 
lobbies instalados, economicistas 
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que ultrapassam qualquer ética 
deontológica.

ROM - Considera que a se-
gurança dos doentes pode ser 
posta em causa pela contratação 
de médicos sem qualificações 
ou com dificuldades de 
comunicação?
MO - É completamente posta em 
causa, porque mais uma vez no nosso 
país “a casa inicia-se pelo telhado”; 
Primeiro, os médicos estrangeiros 
são contratados sem qualquer 

avaliação prévia das suas 
qualificações como profissionais; 
Segundo, após chegarem ao nosso 
país e estarem a ser remunerados 
com um vencimento muito superior 
ao que nós auferimos nas carreiras 
médicas do SNS é que fazem exames 
da língua portuguesa e mesmo que 
chumbem como é o caso do médico 
que se encontra no meu centro de 
saúde que já reprovou pela segunda 
vez, continua a usufruir do mesmo 
salário encontrando-se horas a fio 
sentado na sua secretária sem nada 
fazer porque não lhe é permitido 
visto não dominar minimamente a 
nossa língua;  
Terceiro, recebem ainda para 
qualificar de mais indigna esta con-
tratualização do governo anterior 
subsídios, para alojamento e des-
locações; 
Quarto, como se encontrar 
qualificado um médico que é 
formado em três anos e mais um ano 
para acabar qualquer especialidade 
(segundo informações prestadas 
pelo colega)? NÂO tenho nada 
contra estes colegas como seres 
humanos que sem qualquer dúvida 
se pautam pela educação e simpatia, 
mas sim contra o nosso sistema, 
neste caso particular, do Ministério 
da Saúde que apenas lhe interessa 
o mediatismo para não serem feitas 
reclamações pela falta de médicos 
de família.
Em que mundo nos encontramos?
Qual a relação médico/doente que 
se pode estabelecer quando a língua 
é a primeira barreira e mais ainda 
em zonas rurais em que os doentes 
têm termos e frases muito próprias 
e características do meio em que 
se inserem para fazerem qualquer 
queixa, e como diagnosticar sem 
entender???
Se nós médicos portugueses 
pertencentes à Comunidade Euro-
peia pretendermos exercer a nossa 
profissão num qualquer país desta 
Comunidade, para sermos aceites é 
feito um caminho totalmente inverso 
àquele onde foram contratualizados 
120 médicos colombianos por um 
período de três anos.

E n t r E v i S t a   

          -«Revista de imprensa

Numa crónica intitulada «Precisamos de médicos colombianos?» 
no jornal Expresso de dia 6 de Setembro, Henrique Raposo 
questionava-se «(…)Precisamos de importar médicos da Colômbia 
ou da Cochinchina? Não era mais simples voltar a contratar os 
médicos portugueses que entraram na reforma? O argumento 
de que “x não pode voltar a trabalhar para o Estado depois 
da reforma” é um pouco tonto. Porque, na verdade, o tesouro 
público vai sempre gastar aquele dinheiro, aqueles 2500 euros em 
cada médico de família. Ora, eu prefiro dar esse dinheiro a um 
médico português. Não, não, isto não é xenofobia medicamente 
assistida. É apenas bom senso. O médico português reformado é 
um médico experiente (e não um jovem saído da universidade 
de Bogotá), conhece o país e os sistemas de saúde, etc., etc. 
Pois, eu sei o que V. está a pensar, caro leitor. A minha costela 
invejosa também não acha piada ao facto de um médico receber 
um novo salário em cima da reforma. Mas, meu caro, vamos lá 
ser racionais: nós precisamos ou não de médicos? Precisamos. 
Aqueles médicos descontaram ou não descontaram para aquelas 
reformas? Descontaram. Então vamos deixar de empregar estes 
médicos ultra-necessários só porque eles já têm uma reforma no 
bolso? Não faz sentido. Isso é abastecer um certo ressentimento, 
e mais nada.» Para ler o texto total: 
Ler mais: http://aeiou.expresso.pt/precisamos-de-medicos-colom
bianos=f671955#ixzz1Z9xBxNDq

No Correio do Minho de 13 de Setembro, numa crónica 
intitulada ‘ensino da medicina’ A. Almeida-Dias fala das medidas 
tomadas pelo Estado português para colmatar a falta de médicos, 
referindo-se a uma como consistindo «em contratar médicos 
estrangeiros oriundos, essencialmente, de países da América 
Central e do Sul, cuja formação académica, para além de outras 
questões, não está adequada ao processo de Bolonha adoptado 
pelo Estado Português. Não é admissível que o Ministério da 
Saúde dê a alguns desses médicos contrapartidas remuneratórias 
superiores às oferecidas aos médicos nacionais.» 
Ler mais: http://www.correiodominho.com/cronicas.php?id=3092
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nos e-mails existentes do centro 
de saúde que um dos médicos 
colombianos que exerce no meu 
centro de saúde fez um pedido à 
Directora Executiva do ACES Pinhal 
Litoral 1 se poderia vir mais um 
colega deste país para me substituir 
estando ele em Castanheira de Pêra. 
Foi-lhe respondido pela directora 
que formalizasse essa solicitação ao 
Presidente da ARS de Coimbra.
Se isso vier a acontecer ficarão três 
médicos colombianos no Centro de 
Saúde do Louriçal sendo que um 
não pode exercer pelos motivos 
atrás referidos.

ROM - Portugal é um dos 
países que reconhece o 
valor e a importância da 
MGF; Considera que essa 
importância é posta em 
causa pela contratação de 
médicos sem especialidade para 
suprirem a falta de médicos 
especialistas em MGF?
MO - Os médicos portugueses 
especializados em MGF, com a 
vinda desta equipa de médicos 
colombianos sentem-se defraudados, 
injustiçados, penalizados (moral e 
financeiramente) e no meu caso 
particular envolve-me uma desilusão 
e tristeza profundas.

No meu centro de saúde em 
particular em que eu me vi obrigada a 
rescindir o contrato e terminando as 
minhas funções no dia 6 de Outubro 
do corrente ano, Extensão esta onde 
estão inscritos mais de 7500 utentes 
ficará um médico colombiano que 
já está a exercer funções, outro que 
aguarda novo exame de português e 
ninguém mais!...

ROM - Considera que essas con-
tratações desacreditam a 
Medicina Geral e Familiar en-
quanto especialidade de pleno 
direito?
MO - Desacreditam-na pois que 
essas contratações foram efectuadas 
com profissionais vindos de países 
com baixo nível sócio – económico 
e para esses médicos foi um salto 
qualitativo no aspecto financeiro 
que nunca seria de desperdiçar. Pelo 
que a minha indignação nunca será 
contra eles como pessoas mas sim 
como médicos que nem sequer 
fazem parte da carreira de MGF… 
 
ROM - Que tipo de médicos 
foram contratados pelo  
CS do Louriçal, onde 
exercia a sua profissão?
MO - Além do que atrás mencionei, 
no dia 9 do corrente mês verifiquei 
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Não tenho nada 
contra estes colegas 

como seres humanos 
que sem qualquer 

dúvida se pautam pela 
educação e simpatia, 

mas sim contra o 
nosso sistema, neste 

caso particular, do 
Ministério da Saúde 

que apenas lhe 
interessa o mediatismo 

para não serem feitas 
reclamações pela falta 
de médicos de família.
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A voz aos utentes
Conversámos com alguns utentes do Centro de Saúde do Louriçal sobre os seus sentimentos quanto à 
mudança de médico de um português para um estrangeiro. O sentimento geral da comunidade 
parece ser de alguma apreensão embora não haja qualquer forma de xenofobia, antes pelo 
contrário: à tradicional maneira portuguesa, os utentes estão disponíveis para receber bem 
os novos médicos mas receiam não os compreender. Situação particularmente comple-
xa quando, como no caso de alguns dos entrevistados, os utentes não sabem ler nem 
escrever e utilizam expressões idiomáticas e regionalismos típicos desta zona do país. 
Deixamos nas próximas páginas alguns testemunhos.

«Tenho uma médica que gosto muito e tenho muita pena que ela se vá embora e que fiquemos 
com outros. Mas ainda não sabemos o que vai acontecer. A minha médica conhecia até as 
doenças do meu marido e sempre nos acompanhou. O médico estrangeiro parece ser bom 
homem mas nós não nos sentimos à vontade.» - Júlia, 82 anos

«Portugal está a sofrer alterações a todos os níveis, nomeadamente no 
que se refere à medicina. Não digo que os médicos colombianos sejam 
inferiores aos portugueses mas há uma barreira logo à partida que é a 
língua. É muito mais fácil para o meu avô – que é utente aqui no Centro 
de Saúde -  falar com um médico português. Mas não sei o que é mais 

vantajoso em termos económicos para Portugal entre contratar um português ou um colombiano… Se calhar o 
Governo tem mais valias por contratar estrangeiros em vez de dar a oportunidade a portugueses. Acho que temos 
que dar oportunidade a todos pois nós também vamos para fora do país trabalhar e também têm a barreira linguística. 
O que é certo é que se algo correr mal – e é normal que aconteça porque também acontece com os médicos 
portugueses - haverá com certeza dedos apontados aos médicos colombianos, reclamações, manifestações, etc.. O 

que é que nós podemos fazer se o Estado impõe que passemos a ser atendidos no 
Centro de Saúde por estrangeiros? O que é certo é que já está a acontecer porque 
vim buscar uma receita e o nome que aparece já é o do médico colombiano. 
Devíamos preocupar-nos antes das coisas acontecerem. Não sou completamente 
contra mas também não sou a favor porque ainda ontem ouvi uma notícia que 
referia que só numa escola em Viseu entraram 32 alunos para medicina. O que 
é que vai ser desses alunos? Vão para Espanha? O problema é esse: estamos a 
formar médicos mas vamos buscar médicos estrangeiros, então o que vai ser 
de Portugal? Se calhar não vale a pena estarmos a formar pessoas. Fecham-
se as Universidades e contratam-se estrangeiros». – Francisco, 29 anos

«Tenho pena que a minha médica vá embora pois para mim sempre foi uma boa pessoa. Desde que seja um 
bom médico estrangeiro e que a gente o compreenda bem, óptimo. Agora se vem um médico estrangeiro 
que a gente não o compreende a falar e que não sirva para nos socorrer, mais vale ficar como estamos. 
É que ainda há uns 4 ou 5 meses fui ao Hospital e dei com um médico brasileiro que eu não o percebia a 
falar e que não explicava as coisas como a gente as devia perceber. Temos tanto médico português que precisa 
de trabalhar, porque vêm médicos de fora se temos tantos que podem ser bons? Porque é que os pais gastam 
tantos ‘contos de réis’ para os filhos estudarem para serem o que sonham se depois vamos trazer médicos 
estrangeiros para aqui? Acho mal feito porque nós como portugueses compreendemos o que dizem os médicos 
do nosso país. Os outros às vezes não percebemos. Não está bem que fiquemos sem médicos portugueses. 
Vamos que vem para aqui um francês, um holandês ou um colombiano e nós não nos entendemos, a quem 
perguntamos? Eu até vou atrás da pronúncia da pessoa, mas leva tempo até conseguirmos nos entender. Eu não 
sei ler nem escrever, mesmo que eles nos queiram escrever para se explicarem melhor, não vai ser possível.» - 
Maria, 78 anos

«O meu médico reformou-se. Ainda não fui ao médico novo mas dizem 
que ele é muito simpático mas que custa um bocadinho a compreendê-
lo. Preferia um médico português porque até esses às vezes se custa a 
entender, quanto mais...» – José, 83 anos
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ROM - Como se explica 
que, em plena crise finan-
ceira, o Estado contrate 
médicos indiferenciados e 
lhes pague um vencimento 
superior ao que era pago 
aos médicos portugueses?
MO - Não encontro justificação 
plausível para esta contratação 
principalmente após trinta anos no 
exercício de médica de família ao 
qual me dediquei de corpo e alma, 
dá-me a sensação que tudo o que 
construí principalmente com o 
meu ficheiro de utentes, doentes e 
amigos se vai desmoronar.
O que irá e como irá ser o futuro 
destes doentes? Só por esse motivo 
me pesa a minha consciência, embora 
com o sentido de dever cumprido; 
parece que estou a abandonar uma 
grande família 

ROM - Que critérios podem ter 
presidido a estas contratações?
MO - Factores diplomáticos, eco-
nómicos, mediatismo e sabe-se lá que 
mais lobies e conspirações existem 
por trás de todas estas contratações 
efectuadas sem qualquer critério 
aceitável e compreensível para quem 
se encontra dentro da medicina 
geral e familiar do SNS.

ROM - Como responde às acu-
sações de xenofobia por parte 
do anterior Ministério?
MO - Falta de argumentação válida 
e credível como subterfúgio para 
esconder o descalabro colossal 
existente na saúde ou falta dela 
neste país.
 
ROM - Que tipo de reacções 
se apercebeu por parte 
dos utentes do CS do 
Louriçal que foram atendidos 
pelos médicos colombianos?
MO - Só relato um simples episódio 
que se passou comigo na minha 
consulta privada e sem eu ter 
abordado o doente em qualquer 

sentido de forma a denunciar ou 
criticar a forma como os meus 
colegas consultam ou fazem 
qualquer abordagem ao doente.
O idoso referiu que se tinha dirigido 
ao CS do Louriçal para ter uma 
consulta com a anterior médica de 
família, tendo-lhe sido referido pela 
funcionária administrativa que ela 
estava ausente e já não regressaria, 
pelo que o referido utente me disse: 
“Eu Sr.ª Dr.ª ser consultado por um 
marroquino!? Vou-me queixar da 
cabeça e ainda me passa uma receita 
para os pés? Aiiii, assim prefiro 
pagar uma consulta, pois sei que me 
entendem e me receitam o que eu 
necessito” SIC.
Por este pequeno exemplo cada um 
deduza o que entender!
 
ROM - Considera que, de 
alguma forma, a população 
está a ser enganada com 
a falsa ideia de que passaram a 
ter médico de família?
MO - A população está a ser 
enganada de uma forma dissimulada 
pensando que têm MF mas por outro 
lado os comentários generalizados 
são de que pelo menos alguém 
lhes transcreve o receituário que 
necessitam e lhes são passadas as 
credenciais para a realização de 
ECD a que estão habituados.
Só que o governo seja ele qual for, 
não quer perceber que hoje os 
utentes já têm os “olhos abertos” 
e sentido crítico para saberem 
avaliar a qualidade dos serviços 
que lhes são prestados e quando 
não têm o atendimento que eles 
acham de qualidade e confiança no 
acto médico procuram quem lhes 
preste um melhor atendimento, pois 
a Saúde é o bem mais precioso que 
qualquer ser humano se preza ter.
O progresso é assinalado com regozijo 
e confiança no futuro, mas será que os 
valores intelectuais e sociais e morais 
contam para esse progresso?

É tão interessante 
ver crescer uma 

comunidade onde 
somos parte 

integrante do 
crescimento dela, 
desde a primeira 

infância, adolescência, 
idade adulta e terceira 

idade, até à morte 
(aí temos a sensação 

que a nossa função 
para com esse doente 

está devidamente 
cumprida).

O que irá e como irá 
ser o futuro destes 

doentes? Só por esse 
motivo me pesa a 
minha consciência, 

embora com o sentido 
de dever cumprido; 
parece que estou a 

abandonar uma grande 
família…
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Com medidas deste teor e com 
o apoio talvez ingénuo, mas segu-
ramente desinformado, de alguns 
«opinion makers», o Governo está 
decididamente a dar passos de re-
trocesso na prestação de cuidados 
de saúde à população portuguesa, 
com o risco de transformar um 
Serviço Nacional de Saúde dos 
melhores do Mundo - (em 2000 a 
OMS atribuiu a Portugal o 12º me-
lhor sistema de saúde do mundo 
e segundo o Eurostat, foi o País da 
União Europeia em que a taxa de 
mortalidade infantil mais baixou, 
descendo  de 64,9 (em 1965) para 
3,4 (em 2007) e para o qual muito 
contribuíram os Médicos de Família, 
profissionais bem treinados e espe-
cializados, reflexo de programas de 
formação específica de qualidade 
(Formação Específica em Exercício e 
Internato Médico). Um Médico que 
apenas tem a licenciatura em Me-
dicina mais o estágio no Internato 
Geral, tal como um Médico de outra 
especialidade, não está habilitado a 
exercer uma Medicina especializada, 
que requer uma Gestão de Cuida-
dos Primários, centrada na pessoa e 
orientada para a Comunidade, que 
requer uma abordagem holística e 
abrangente do paciente, com apti-
dões para a resolução de problemas 
e não apenas de patologias e mais 
facilmente incorrerá na adopção de 
inapropriados planos de seguimento, 

inclusive terapêuticos, e no recurso 
pouco criterioso e desnecessaria-
mente oneroso aos Cuidados Se-
cundários e a outros.
A MGF, como disciplina académica, 
tem em Portugal, nas Faculdades de 
Medicina em que é ministrada, um 
ensino pré-graduado de reconheci-
da qualidade, reflexo de docentes 
de elevada craveira cientifico-peda-
gógica, preparando os alunos de Me-
dicina para a vasta área do que é a 
MGF e que se reflete num número 
apreciável de trabalhos que os alu-
nos do 6º ano de Medicina optam 
para o seu mestrado integrado.
Como Especialidade tem um pro-
grama de Formação Específica em 
Medicina Geral e Familiar de 4 anos, 
de reconhecida qualidade, quer a 
nível nacional, quer a nível interna-
cional, e que se vem afirmando cada 
vez mais como uma Especialidade 
de excelência técnica e cientifica, no 
sentido de tratar e cuidar dos pa-
cientes com cada vez maior huma-
nismo e qualidade sem descurar a 
investigação. 
Então, como é possível que o Go-
verno de Portugal coloque, num 
patamar fundamental de prestação 
de cuidados, como é o dos Cuida-
dos Primários, médicos até com 
reconhecidas dificuldades de comu-
nicação na língua portuguesa e sem 
uma diferenciação (especialização) 
para cuidar da sua população em 

O perigoso caminho 
para a Medicina Geral 
e Familiar em Portugal
Quando o Ministério da Saúde do Governo demis-
sionário de Portugal opta por combater a carência de 
Médicos de Família, contratando médicos estrangei-
ros sem especialização em Medicina Geral e Familiar 
(MGF), torna-se responsável por uma medida ruinosa 
para a credibilidade da MGF portuguesa.

José Silva Henriques
Presidente do Colégio de 
Especialidade de Medicina 

Geral e Familiar
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vez de primeiramente colocar 
e proporcionar condições para 
que todos os jovens recém Es-
pecialistas de MGF, formados 
em Portugal, sejam colocados 
a exercer a Especialidade que 
escolheram, e nos quais inves-
tiu, na sua formação, recursos 
humanos, técnico-científicos e 
financeiros? Por que não pro-
porciona incentivos aos Mé-
dicos de Família em funções 
nas Unidades de Saúde Fami-
liares e Unidades de Cuidados 
de Saúde Personalizados, de 
modo a alargarem o seu horá-
rio assistencial para 40 horas, 
no sentido de aumentarem as 
suas listas de utentes? Por que 
não cria incentivos aos Médi-
cos de Família na aposentação 
a fim de regressarem ao Ser-
viço Nacional de Saúde? Por 
que prefere contratar médicos 

indiferenciados, sem especialização 
em MGF?
E, antes de tudo: como pode o Go-
verno pretender ignorar a imposi-
ção comunitária que naturalmente 
impede que, no espaço europeu, um 
Médico exerça uma Especialidade 
em que não seja Especialista e como 
tal reconhecido?
Com este tipo de política, o Gover-
no arrisca a fazer da Especialidade 
de MGF, uma Especialidade sem fu-
turo, em que os Internos vão cada 
vez menos optar por ela ou, sendo 
“forçados” a optar, mudam à primei-
ra oportunidade.
À Ordem dos Médicos e à Direc-
ção do Colégio da Especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, perante 
o cenário terceiro-mundista que se 
está a passar ao nível dos Cuidados 
de Saúde Primários, caberá denun-
ciar esta situação ruinosa para os 
pacientes e para o Serviço Nacional 
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de Saúde e de desrespeito flagrante 
para com todos os actuais Especia-
listas de MGF e para com os Co-
legas a frequentarem um Internato 
que, assim, o próprio Governo põe 
em causa.
Como tal a idoneidade formativa 
dos serviços de MGF em que estão 
colocados médicos não especialistas 
de MGF a exercerem funções atri-
buídas a Médicos de Família não po-
derá deixar de ser retirada e não ser 
concedida àqueles que a solicitem.
Não vamos nunca aceitar a desca-
racterização de uma Especialidade 
de créditos firmados ao longo já de 
quase 3 décadas, qualquer que seja a 
forma de que se revista.
Não vamos, portanto, desistir de 
lutar pela qualidade do exercício, 
investigação e ensino da MGF em 
Portugal, pois a nossa população o 
exige e o merece.
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Setembro 16 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em 
cada Secção Regional.

Setembro 23 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais 

Setembro 30 Prazo limite para decisão das reclamações 

Outubro 07 Prazo limite para formalização das candidaturas 

Outubro 12 Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas

Novembro 04 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos 
candidatos

Novembro 16 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), 
acto eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a Mesa 
Eleitoral Nacional funciona na Secção Regional que detém a 
Presidência).

Novembro 21 Apuramento final dos resultados a nível nacional.

Novembro 28   Prazo limite para impugnação do acto eleitoral.

Dezembro 05 Prazo limite para a decisão de eventuais impugnações.
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esta era contabilizada como uma 
unidade. Com a informatização das 
farmácias, a leitura óptica do código 
de barras na embalagem, insere no 
verso da receita a réplica do mesmo, 
onde apenas consta o nome e o 
preço dos medicamentos. Como o 
código de barras nada informa 
sobre o lote e o nº de série das 
unidades fornecidas, é fácil numa 
receita incompletamente aviada, 
repetir a leitura duma mesma 
embalagem, pagando o Estado 
comparticipações excedentárias.
Para bloquear este tipo de fraude, 
os códigos de barras das 
embalagens dos medicamentos, 
deveriam incluir também in-
formação sobre o lote e nº de 
série das unidades fornecidas.

2- Evitar os prémios de prescrição/
venda
A receita informatizada, tem 
diversas vantagens técnicas (aviso 
de interacções e sobredosagem) e 
económicas ao estimular a prescrição 
de genéricos mais baratos, mas, para 
que esta poupança seja alcançada, é 
fundamental que o doente participe 
na escolha do genérico que vai pagar, 
pois a orientação da prescrição ou 

Poupar nos 
medicamentos 
prevenindo fraudes
Algumas sugestões
O circuito do medicamento movimenta verbas gigan-
tescas, que têm induzido a prática de fraudes na sua 
prescrição e/ou dispensa, envolvendo médicos e far-
macêuticos sem escrúpulos com produtores/distri-
buidores, e aumentando de forma colossal a despesa 
do SNS (Serviço Nacional de Saúde).

Fernando Martins do Vale 
Prof. Farmacologia - FM da UL
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A prevenção destas fraudes começa 
com a severa punição dos corruptos, 
fundamental para dissuadir os 
prevaricadores, mas tem que ser 
acompanhada por medidas que 
bloqueiem os esquemas fraudulentos. 
Vejamos alguns exemplos.

1- Evitar a facturação duplicada das 
comparticipações.
No anterior sistema de receitas, 
era pedido que o doente conferisse 
os medicamentos dispensados, o 
que infelizmente muitos não faziam, 
permitindo defraudar facilmente o 
SNS numa receita parcialmente aviada, 
pela facturação da comparticipação 
dos medicamentos prescritos mas 
não levantados1. 
Qual a falha que permite a dupla 
facturação da comparticipação?
As receitas enviadas pelas farmácias 
ao SMS, incluem o código de barras 
dos medicamentos comprados pelo 
doente, que apenas informa sobre o 
nome, dosagem, e preço dos produtos 
fornecidas. Antigamente, havia nas 
embalagens dos medicamentos UM 
rótulo com esse código de barras, que 
era manualmente recortado e colado 
na receita a enviar ao SMS. Como o 
rótulo correspondia à embalagem, 

1 Declarações do sindicato dos 
paramédicos ao SOL de 27/1/2011.
2 F M Vale, Revista da Ordem dos 
Médicos nº 116 de Fevereiro de 2011
3 SOL de 23 Agosto de 2011



da venda pode ser enviesada por 
prémios, com eventual prejuízo do 
doente e do Estado. 
O reforço da autonomia do 
doente na escolha do genérico 
é o melhor meio para evitar a 
corrupção com prémios pela 
prescrição ou dispensa de 
medicamentos. Se admitirmos 
que os genéricos são todos 
bioequivalentes (semelhantes), a 
escolha entre eles deixa de ser técnica, 
e é o doente que paga, que tem a 
competência para decidir quanto quer 
pagar. Se o novo sistema marginalizar 
o doente com a imaterialização da 
receita como defende o bastonário 
dos farmacêuticos (Sol 6/5/2011), 
este esquema fraudulento poderá ser 
ampliado, já que o doente funciona 
como agente regulador.

3- O receituário informático terá uma 
outra vantagem se facultar além do 
preço dos vários genéricos, as farmácias 
onde podem ser encontrados, para 
que o médico em conjunto com 
o doente, escolha o genérico e a 
farmácia mais conveniente para 
o paciente, onde o medicamento 
poderia até já ficar reservado. As 
vantagens seriam múltiplas: o médico 
que é quem segue o doente, fica a 
saber exactamente o medicamento 
que o seu doente irá tomar (o que 
salvaguarda a farmacovigilância), o 
doente poupa dinheiro (pela escolha 
do produto mais conveniente), e 

também poupa tempo pela indicação 
da farmácia com a localização mais 
conveniente onde existe o genérico 
escolhido.

4- Por fim, em prol da transparência, 
seria interessante colocar na 
embalagem dos medicamentos, 
alem do preço, informação 
essencial como o laboratório 
e local de fabrico, à semelhança 
do que é obrigatório para a maioria 
dos produtos no mercado como 
alimentos, roupa e electrodomésticos. 
Para incentivar o consumo de 
genéricos é essencial incutir 
confiança, não só pelo controlo de 
qualidade laboratorial que as agências 
reguladoras fazem, mas também pela 
identificação completa da origem dos 
produtos, para no caso de falhas de 
qualidade de fabrico, que têm surgido 
mesmo em mercados fortemente 
vigiados como nos USA, se possa 
identificar facilmente o fabricante. 
Convém não esquecer que a forte 
concorrência nos preços, pode ter 
efeitos perversos resultantes de 
menor rigor nos processos de fabrico.
Neste tempo de crise, há que 
verificar se existem no circuito 
comercial do medicamento, 
elos da cadeia comercial onde 
se possam fazer economias 
para o doente e para o Estado, 
sem descurar a segurança. A 
pressão economicista no sector 
da distribuição tem menor risco 
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de comprometer a segurança dos 
medicamentos, e acresce que neste 
sector as margens de lucro são 
possivelmente desproporcionadas 
em relação ao parco investimento 
feito no simples armazenamento e 
distribuição: convém lembrar que os 
medicamentos são produtos com 
largos prazos de validade e consumo 
garantido2. 
A total liberalização quer do número 
quer da propriedade das farmácias 
(desde que fique assegurada a 
direcção técnica pelo farmacêutico), 
possibilitando a qualquer empresário 
a sua posse (excepto aos médicos), 
pela livre concorrência só pode 
trazer benefício para os compradores 
(doentes e Estado) e ainda para 
muitos farmacêuticos2.
Regosijo ao verificar que o Tribunal de 
Contas também preconiza o aumento 
da concorrência na distribuição e 
venda, como forma de os doentes e 
o Estado economizarem, reduzindo a 
rentabilidade apresentada pelo sector 
retalhista farmacêutico que considera 
claramente desajustada face aos 
outros sectores comerciais3. 

O aumento da concorrência nas 
farmácias, acompanhado pelo re-
forço da autonomia dos doentes, 
e pela transparência e segurança 
na comercialização dos genéricos, 
poderão beneficiar os doentes e o 
Estado. 
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Incomoda-me ver como se pretende 
agora estender os erros cometidos 
por quem governa, aqui e por 
essa Europa comunitária fora, aos 
respectivos povos, incluindo o nosso, 
quando estes se limitaram a viver 
conforme as condições que lhes eram 
proporcionadas. Procura-se criar uma 
espécie de remorso colectivo, um 
sentimento de culpa, perfeitamente 
despropositado e sem razão de 
ser, que pretende apenas desviar 
atenções de quem tem realmente 
toda a culpa.  
É lamentável tentar demonstrar que a 
crise financeira que se estabeleceu no 
nosso país deriva de os portugueses 
terem vivido razoavelmente bem 
durante umas duas dezenas de anos, 
em casas bem cuidadas e com bom 
aspecto, boas estradas, uma educação 
aceitável e uma saúde das melhores 
da Europa e do Mundo. Falar sequer 
nisso é uma falácia completa, e que, 
não inocente, pretende apenas 
louvar e perpetuar a situação agora 
criada, cá e internacionalmente, 
que corre manifestamente a favor 
de alguns poucos e, portanto, em 
desfavor da maioria. E classificar 
Portugal como um país que só pode 
existir no terceiro mundo. E não o é, 
seguramente.
A verdade indesmentível é que o 

Serviço Nacional de Saúde, como 
serviço do Estado aos seus cidadãos, 
foi criado e funcionou bem com um 
gasto mínimo durante três dezenas 
de anos. E digo mínimo porque, 
embora consumisse cerca de 10 
por cento do  PIB (dentro da média 
dos países da Europa da CEE), era 
o que em valor absoluto gastava 
menos, muito abaixo dos outros. E 
com uma qualidade muito próxima 
da dos melhores. Mas há uma meia 
dúzia de anos um ministro resolveu 
que havia que modificar tudo isso, e 
modificou. A desculpa apresentada 
foi a sustentabilidade económica – 
segundo ele, em perigo. Acontece 
que, contrariamente às intenções  
anunciadas, passado es-te tempo 
a despesa com a Saúde é cada vez 
maior. E a qualidade deteriorou-se, 
e agrava-se a cada momento que 
passa, desorganizou-se a estrutura 
profissional hospitalar, com uma 
desierarquização que limita o desem-
penho das equipas, lhe baixa o nível 
e o torna por isso mais caro, para 
além de emperrar inevitavelmente a 
formação, actual e, sobretudo, futura. 
Isto paralelamente a ser tornado 
crescentemente mais difícil o acesso 
dos doentes aos cuidados de saúde. Mas 
detenhamo-nos por um momento nas 
condições hospitalares que ajudam a 
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A pior crise 
não é a financeira

O nosso país vive mergulhado numa crise fi-
nanceira para a qual, afirmemos sem qualquer 
peso na consciência, nós todos pouco ou nada 
contribuímos. Trabalhámos, exercemos a nossa 
profissão, ganhámos dinheiro, gastámos, pagá-
mos impostos, alguns pediram dinheiro empres-
tado aos bancos (que é para isso que servem os 
bancos) e estão a pagá-lo.

Carlos Costa Almeida
Presidente da Associação Portuguesa 
dos Médicos de Carreira Hospitalar



o p i n i ã o

explicar todos estes factos.
A empresarialização dos hospitais 
inventada e posta em execução 
pelo ministro Correia de Campos 
levou de imediato à desvalorização e 
inoperabilidade das carreiras médicas, 
na prática à sua destruição, pese 
embora os concursos que vai havendo 
para os resistentes. Concursos sem 
qualquer repercussão prática, uma 
vez que os lugares de chefia – que 
devem forçosamente ser também 
de orientação técnica e direcção 
científica – têm sido entregues a 
quem calha, por razões não ligadas 
aos conhecimentos médicos, provas 
dadas, capacidade profissional, e só 
por acaso estão atribuídos a quem 
deveriam estar. 
Esse desprezo administrativo pela 
competência profissional dos médicos 
vai ao ponto de se contratarem 
recém-especialistas pelo dobro ou 
o triplo do ordenado dos que estão 
no topo da carreira, mesmo que 
alguns destes estejam encarregados 
dos respectivos Serviços. Quer dizer, 
os responsáveis ganham metade ou 
um terço do que os mais jovens, 
que eles próprios ajudaram a 
formar, ganham. Para além disso, a 
dita empresarialização permitiu que 
alguns médicos, por razões obscuras 
(para dizer o menos), saíssem das 
carreiras e fizessem um contrato 
individual de trabalho, no mesmo 
hospital e para as mesmas funções, 
por valores milionários, quando 
outros permaneciam nas condições 
monetárias anteriores.

A desestruturação dos hospi-
tais, entregues aos serviços admi-
nistrativos, permitiu a destruição 
de Serviços e a contratação 
e subcontratação ad hoc de 
profissionais, à tarefa ou à peça, 
com “objectivos de produção”, sem 
qualquer interesse ou proveito 
na formação e na actividade 
científica, estas fundamentais nos 
hospitais enquanto escolas médicas 
profissionais responsáveis pela 
criação e manutenção de bons 
profissionais.
É evidente que todas estas aber-
rações, em muitos casos exemplo 
de má gestão e prepotência, senão 
nepotismo e favorecimento pessoal 
(termos caros para “amiguismo”), 
não poderiam dar bom resultado. E 
não deram, e a situação de catástrofe 
que se vive actualmente na Saúde, 
a ser afastada dos doentes, com 
um défice financeiro monumental 
e rapidamente crescente, e uma 
qualidade cada vez mais periclitante, a 
elas se deve em grande medida. Para 
além do despesismo administrativo, 
com a miríade de administradores 
que invadiram os hospitais e com os 
gastos sumptuários correspondentes, 
em invenções informático-admi-
nistrativo-electrónicas, muito inte-
ressantes e modernas com certeza 
mas que sobejam a quem, com pouco 
dinheiro disponível, só queria tratar 
doentes.
Não sei se a reforma implementada 
na Saúde visava estes maus resultados 
nos hospitais, mas teve-os. Não há 
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como negá-lo, temos sim de os 
corrigir, na medida do possível. 
Já vem do governo anterior uma 
tímida intenção de modificar o 
que está mal na organização 
dos hospitais, mas condenada 
por certo ao fracasso quando 
se encarregam da reconstrução 
os responsáveis pela destruição. 
E eles aceitam. Mais uma vez 
deixando-se os críticos, que 
ainda por cima se mostrou 
terem razão, completamente 
fora do processo.
Como se vê, a crise na Saúde 
não deriva da crise financeira, 
é-lhe anterior em meia dúzia 
de anos e é muito pior, mais 
profunda e delicada. Há que 
procurar resolvê-la, e creio que 
é possível fazê-lo, mesmo com 
as dificuldades económicas 
agora acrescidas, sem tratar 
mal os doentes ou excluí-los 
de tratamento, e respeitando 
os profissionais, o que implica 
remunerá-los adequadamente 
e dar-lhes as condições de 
trabalho e de formação contínua 
necessárias. Não é uma questão 
de mais ou menos dinheiro, 
será uma questão de sistema, 
de organização, privilegiando 
e responsabilizando, nas ins-
tituições que tratam doentes, 
precisamente quem trata os 
doentes.



Não conhecemos nossa verdadeira 
dimensão, até que, pegos pela ad-
versidade, descobrimos que so-
mos capazes de ir muito mais além. 
Descobrimos uma força mágica que 
nos ergue, nos anima, e não raro, nos 
descobrimos confortando aqueles 
que vieram para nos confortar.

Um dia, um anjo passou por mim...

No início da minha vida profissional, 
senti-me atraído em tratar crianças, 
me entusiasmei com a oncologia 
infantil. Tinha, e tenho ainda hoje, 
um carinho muito grande por cri-
anças. Elas nos enternecem e nos 
surpreendem como suas maneiras 
simples e diretas de ver o mundo, 
sem meias verdades.
Nós médicos somos treinados para 
nos sentirmos “deuses”. Só que não 
o somos! Não acho o sentimento de 
omnipotência de todo ruim, se bem 
dosado. É este sentimento que nos 
impulsiona, que nos ajuda a vencer 
desafios, a se rebelar contra a morte 
e a tentar ir sempre mais além. Se 
mal dosado, porém, este sentimento 
será de arrogância e prepotência, o 
que não é bom. Quando perdemos 
um paciente, voltamos à planície, 
experimentamos o fracasso e os 
limites que a ciência nos impõe e 
entendemos que não somos deuses. 
Somos forçados a reconhecer nos-
sos limites!
Recordo-me com emoção do Hos-

pital do Câncer de Pernambuco, 
onde dei meus primeiros passos 
como profissional. Nesse hospital, 
comecei a freqüentar a enfermaria 
infantil, e a me apaixonar pela on-
copediatria. Mas também comecei a 
vivenciar os dramas dos meus paci-
entes, particularmente os das crian-
ças, que via como vítimas inocentes 
desta terrível doença que é o câncer.
Com o nascimento da minha pri-
meira filha, comecei a me acovardar 
ao ver o sofrimento destas crianças. 
Até o dia em que um anjo passou 
por mim.
Meu anjo veio na forma de uma cri-
ança já com 11 anos, calejada porém 
por 2 longos anos de tratamentos 
os mais diversos, hospitais, exames, 
manipulações, injeções, e todos os 
desconfortos trazidos pelos pro-
gramas de quimioterapias e radiote-
rapia.
Mas nunca vi meu anjo fraquejar. Já a 
vi chorar sim, muitas vezes, mas não 
via fraqueza em seu choro. Via medo 
em seus olhinhos algumas vezes, e 
isto é humano! Mas via confiança 
e determinação. Ela entregava o 
bracinho à enfermeira, e com uma 
lágrima nos olhos dizia: faça tia, é 
preciso para eu ficar boa.
Um dia, cheguei ao hospital de ma-
nhã cedinho e encontrei meu anjo 
sozinho no quarto. Perguntei pela 
mãe. E comecei a ouvir uma respos-
ta que ainda hoje não consigo con-
tar sem vivenciar profunda emoção.

Um anjo 
que por mim passou
Médico cancerologista, já calejado com longos 29 
anos de atuação profissional, com toda vivência e 
experiência que o exercício da medicina nos traz, 
posso afirmar que cresci e me modifiquei com os 
dramas vivenciados pelos meus pacientes.
Dizem que a dor é quem ensina a gemer. 

Rogério José Tinoco 
Bezerra Brandão

Médico
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Meu anjo respondeu:
- Tio, disse-me ela, às vezes minha 
mãe sai do quarto para chorar es-
condido nos corredores. Quando eu 
morrer, acho que ela vai ficar com 
muita saudade de mim. Mas eu não 
tenho medo de morrer, tio. Eu não 
nasci para esta vida!
Pensando no que a morte represen-
tava para crianças, que assistem seus 
heróis morrerem e ressuscitarem 
nos seriados e filmes, indaguei:
- E o que morte representa para 
você, minha querida?
- Olha tio, quando a gente é peque-
na, às vezes, vamos dormir na cama 
do nosso pai e no outro dia acor-
damos no nosso quarto, em nossa 
própria cama não é?
(Lembrei minhas filhas, na época 
crianças de 6 e 2 anos, costuma-
vam dormir no meu quarto e após 
dormirem eu procedia exatamente 
assim.)
- É isso mesmo, e então?
- Vou explicar o que acontece, con-
tinuou ela: Quando nós dormimos, 
nosso pai vem e nos leva nos bra-
ços para o nosso quarto, para nossa 
cama, não é?
- É isso mesmo querida, você é mui-
to esperta!
- Olha tio, eu não nasci para esta 
vida! Um dia eu vou dormir e o meu 
Pai vem me buscar. Vou acordar na 
casa Dele, na minha vida verdadeira!
Fiquei “entupigaitado”. Boquiaberto, 
não sabia o que dizer. Chocado com 
o pensamento deste anjinho, com a 
maturidade que o sofrimento acele-
rou, com a visão e grande espiritu-
alidade desta criança, fiquei parado, 
sem ação.
- E minha mãe vai ficar com muitas 
saudades minha, emendou ela.
Emocionado, travado na garganta, 
contendo uma lágrima e um soluço, 

perguntei ao meu anjo: - E o 
que saudade significa para 
você, minha querida?
- Não sabe não tio? Saudade é 
o amor que fica!
Hoje, aos 53 anos de idade, 
desafio qualquer um dar uma 
definição melhor, mais direta 
e mais simples para a palavra 
saudade: é o amor que fica!

Um anjo passou por mim... 

Foi enviado para me dizer que 
existe muito mais entre o céu 
e a terra, do que nos permi-
timos enxergar. Que geral-
mente, absolutilizamos tudo 
que é relativo (carros novos, 
casas, roupas de grife, jóias) 
enquanto relativizamos a úni-
ca coisa absoluta que temos, 
nossa transcendência.
Meu anjinho já se foi, há lon-
gos anos. Mas me deixou uma 
grande lição, vindo de alguém 
que jamais pensei, por ser 
criança e portadora de grave 
doença, e a quem nunca mais 
esqueci. Deixou uma lição que 
ajudou a melhorar a minha 
vida, a tentar ser mais humano 
e carinhoso com meus doen-
tes, a repensar meus valores.
Hoje, quando a noite chega 
e o céu está limpo, vejo uma 
linda estrela a quem chamo 
“meu anjo”, que brilha e res-
plandece no céu. Imagino ser 
ela, fulgurante em sua nova e 
eterna casa.
Obrigado anjinho, pela vida 
bonita que teve, pelas lições 
que ensinastes, pela ajuda que 
me deste.
Que bom que existe saudades! 
O amor que ficou é eterno.
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Quo Vadis Medicina 
Receitas e Exames Complementares

Na Faculdade de Medicina ensinaram-nos que 
a Receita Médica ou prescrição médica, era um 
Acto Médico, executado por Médicos, segundo 
normas de responsabilidade médica, determina-
das por conhecimentos científicos médicos e por 
um conceito de ética e deontologia médica, na 
relação com os Doentes e com o Farmacêutico.João Vasconcelos

Cardiologista

o p i n i ã o   

Nos últimos anos o Ministério da 
Saúde retirou-nos esse Acto Médico 
e substituiu-o por um acto adminis-
trativo, a receita administrativa ou 
prescrição administrativa, manual ou 
electrónica, burocrática, mal formu-
lada, repetitiva e limitativa, segundo 
normas administrativas, determinadas 
por um duvidoso conceito de redu-
ção desequilibrada de custos e um 
controle intimidante da actividade dos 
“empregados” médicos.
Observando a passividade, confor-
midade e até a cumplicidade (descul-
pem consultoria) de alguns médicos 
administrativos, assessores de segun-
da, que trocaram há muito a medici-
na clínica pelo “Power Point” e pelo 
“Excel”, o Ministério da Saúde invadiu 
mais uma vez o templo da medicina, 
retirando-nos outro Acto Médico, de-
signadamente a Prescrição de Exames 
Complementares de diagnóstico ou 
requisição de MCDT, como está na 
moda dizer.
Agora temos de usar os formulários 
deles, os programas deles (que grande 
negócio para as empresas de informá-
tica e para a CNPD), e as regras deles, 
com as mesmas deformidades que 
apontei ao receituário.
Não satisfeito, o Senhor Secretário 
de Estado da Saúde (Economista de 
um Ministro Economista), através 
do Despacho n.º 10430/2011, de 18 
de Agosto, particularmente na sua 
alínea 3, ainda determina o modo, a 
forma e as regras da Relação Médico-
-Doente e da Relação entre Médicos, 

esquecendo completamente a ética, 
a deontologia, o superior interesse 
dos doentes e a salvaguarda da vida 
humana e entrando inequivocamente 
em confronto com o direito à livre 
escolha, consagrado na Lei de Bases 
da Saúde e na Declaração de Direitos 
dos Utentes. 
É impossível que o projecto de lei que 
precedeu o despacho tenha sido lido 
por um Médico.
Como todos sabemos muitos Uten-
tes do Serviço Nacional de Saúde por 
questões de confiança ou de tempo 
de espera, podem recorrer a uma 
consulta privada, mas geralmente o 
orçamento familiar não suporta fazer 
os exames complementares em regi-
me privado. 
Segundo o despacho acima referido, 
esses doentes ficam proibidos de 
pedir ao seu Médico de Família que 
lhes passe as preciosas credenciais 
da ARS  e se um Médico Especia-
lista, em consulta privada, suspeitar 
que o doente tem cancro não pode 
escrever ao Médico de Família, suge-
rindo-lhe orientações diagnósticas 
nem este aceitá-las, ficando ambos 
passivamente a assistir ao previsí-
vel desenlace fatal e a aguardar um 
eventual processo por negligência 
médica.
Desta crítica ao Ministério da Saúde 
não se infira qualquer intuito político-
-partidário, até porque o desrespeito 
pela classe médica e o assalto aos va-
lores médicos é transversal a todos 
os políticos do eixo ou sem eixo do 
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poder. Todos querem ser médicos, to-
dos querem ter as competências dos 
médicos e todos querem mandar nos 
médicos.
Paradoxalmente todos responsabili-
zam os médicos pelo mau funciona-
mento das instituições públicas de 
saúde e tenta-se deliberadamente 
omitir a baixa qualidade da Gestão e 
Administração das Unidades do Ser-
viço Nacional de Saúde, salvo poucas 
e honrosas excepções.
Apesar de ser pai de uma economis-
ta, não posso esquecer que foram as 
brilhantes e gananciosas ideias de Fi-
nanceiros como os do “Lehman Bro-
thers”, e as suas desastrosas conse-
quências, “the financial bubble burst”, 
que levaram o País e o Mundo ao caos 
em que vivemos.
Não obstante os políticos, o País vai 
sobrevivendo e nenhum Médico con-
testa que a situação de grave crise so-
cioeconómica obriga a uma redução 
da despesa pública, mas por favor não 
queiram transformar-nos num país do 
terceiro mundo onde só os ricos têm 
direito à saúde.
Nenhum Médico contesta que é ne-
cessário promover a utilização dos 
genéricos (até eu próprio tomo), 
desde que controlem a qualidade e 
respeitem a prescrição, mas por fa-
vor digam à INFARMED que licenciar 
mais de 50 sinvastatinas genéricas é 
uma excelente medida de protecção 
aos idosos e de promoção da cirurgia 
das cataratas.
Nenhum Médico contesta que os 
avanços da informática estão a modi-
ficar a pratica médica, mas por favor 
não nos compliquem a vida e não 

estraguem mais a relação médico-
-doente com programas ininteligíveis 
e computadores arcaicos, que nos fa-
zem perder o dobro do tempo e não 
olhar para o doente.
Façam lá o controlo das prescrições 
que quiserem, que quem não deve não 
teme,  mas por favor quando encon-
trarem receituário de Médicos faleci-
dos há anos levem as averiguações até 
ao fim e prendam os fantasmas.
Não estou surpreendido com as 
mudanças. O que me preocupa nas 
inovações é a passividade e sereni-
dade, com que a Classe Médica per-
de o controlo dos Actos Médicos, 
enquanto a Ordem dos Médicos as-
siste impavidamente à transferência 
das suas responsabilidades para os 
burocratas do Ministério da Saúde.
Qualquer despacho, portaria ou de-
creto, que envolva os Actos Médicos, 
incluindo a Receita Médica, a Requi-
sição de MCDT, a relação entre mé-
dicos e a relação médico-doente, de-
veria ser discutido, analisado, revisto e 
aprovado pela Ordem dos Médicos, 
antes de ser publicado.
Se é indiscutível respeitar a inde-
pendência dos magistrados, também 
deveria ser inquestionável aceitar a 
autonomia científica, ética e deonto-
lógica dos médicos. Afinal os valores 
em jogo não são assim tão diferentes.
Continuo a acreditar que a espinha 
dorsal de qualquer sistema de saúde 
é o Médico e não o Gestor.
A evolução do nosso Serviço Nacio-
nal de Saúde deve ser feita com os 
médicos e nunca contra os Médicos, 
sob pena de um retrocesso desastro-
so para a Saúde dos Portugueses.



64 | Setembro | 2011

Sejamos claros, o objetivo óbvio 
é rever a lei que despenaliza a 
interrupção voluntária da gravidez 
nas primeiras semanas e impedir a 
discussão da eutanásia voluntária 
ativa (também conhecida por morte 
medicamente assistida a pedido do 
próprio).
A pergunta referendária é aparen-
temente simples na sua formulação 
e a resposta induzida é o Sim: a vida 
é um valor absoluto que se sobrepõe 
aos outros valores. O “diabo está nos 
detalhes”! 
O óvulo que todos os meses as 
mulheres libertam é vida? Os milhares 
de espermatozoides que saltam para 
o desconhecido numa ejaculação são 
vida?
É vida um grupo de células resul-
tante da fusão entre um óvulo e 
um espermatozoide que ocorreu 
involuntariamente há menos de 3 
meses e que se desprende do útero 
por ação de uma medicação tomada 
voluntariamente?
Prolongar obsessivamente a vida de 
um doente, instituindo medicações 
inúteis que apenas acrescentam 
sofrimento à doença terminal, é 
desrespeitar o valor “absoluto” da vida?
Qualquer um de nós pode decidir 
livremente não ser operado, ou não 
iniciar um qualquer tratamento, se lhe 
diagnosticarem um cancro ou outra 
doença fatal, esperando contudo que 
não deixem de controlar ativamente 
os sintomas de sofrimento que vai ter 

antes de morrer – deve o valor da 
autonomia ou autodeterminação ser 
subjugado ao valor “absoluto” da vida?
Sim, é justa uma campanha que 
combata a tendência crescente que 
alguns sentem de exercerem justiça 
pelas suas próprias mãos, disparando 
contra quem os assalta ou os ofende. 
Sim, é justa a condenação social de 
quem mata inocentes quando conduz 
um automóvel sob o efeito do álcool 
ou de quem manda jovens, algures 
numa guerra, matar inimigos reais ou 
fictícios da “civilização ocidental”. Mas 
um referendo sobre o valor da vida 
vai ter algum efeito nisso?
Considero que há um grande risco 
de esta iniciativa referendária ter 
acolhimento em certas camadas mais 
conservadoras da nossa sociedade e 
julgo que é urgente que se comece já 
a equacionar a forma de a enfrentar, 
se iniciem debates sobre o assunto 
e se prepare uma agenda inteligente 
contra os absolutismos, sejam eles 
quais forem. Receio mesmo que 
possa constituir um rastilho para o 
surgimento de “fundamentalismos 
cristãos” (o que quer que isso seja) 
até agora adormecidos.
Não sei como se faz isso, não sei qual 
a melhor altura para sair à liça, mas 
manifesto-me pronto a integrar um 
movimento cívico de ampla base social 
que tenha por objetivo desmontar a 
ideia de um referendo absolutista em 
Portugal e, havendo-o, trabalhar para a 
derrota dos seus intentos. 

O Valor Absoluto
Foi recentemente anunciada uma campanha que 
pretende a realização de um referendo para que 
os portugueses digam, sim ou não, se acham que a 
vida é um valor absoluto.
Trata-se de uma forma ardilosa de levar a maio-
ria dos votantes a responder afirmativamente e 
de, com isso, conseguir modificar certas leis, assim 
como promover o aparecimento de outras.

Rosalvo Almeida
Neurologista aposentado

o p i n i ã o



A importância das ordens profis-
sionais tem vindo a ser posta em 
causa na sociedade portuguesa de-
vido a uma singular convergência 
de factores de onde sobressaem a 
ignorância de uns, o oportunismo 
de outros e a leviandade de muitos. 
Em época de liberalismo triunfante 
(ou de triunfalismo liberal) a exis-
tência de ordens profissionais não 
é bem vista pelos novos arautos 
do laissez-faire, laissez passer. Es-
ses novos fisiocratas querem que 
sejam as leis do mercado a regular 
a actividade de profissionais em 
domínios tão importantes como 
as engenharias, a medicina, as far-
mácias, a advocacia, a arquitectura, 
entre outras, bem sabendo que tal 
acarretaria perigos enormes para 
a sociedade, já que as ditas leis do 
mercado não são mais do que as 
leis dos mais fortes, ou seja, a lei da 
selva. Façamos então uma espécie 
de croqui para esses epígonos.
Em qualquer sociedade há bens 
que são absolutamente essenciais 
à vida colectiva e, por isso, são 
bens de grande interesse público. 
Consoante a densidade ou rele-
vância pública desse interesse, o 
Estado chama a si ou delega em 
terceiros a produção ou garan-
tia de acesso a tais bens. Alguns 
deles são garantidos (ou deviam 
sê-lo) exclusivamente pelo Esta-

do, tais como a defesa nacional, 
a segurança de pessoas e bens, a 
justiça, a construção de estradas, 
saneamento básico, etc.; noutros 
o Estado partilha com privados a 
prestação desses bens, como é o 
caso, nomeadamente, da educação 
e ensino, da saúde e dos transpor-
tes colectivos. 
As actividades com interesse pú-
blico podem, nuns casos, ser exer-
cidas por funcionários públicos e 
noutros por pessoas a quem o Es-
tado exige determinadas aptidões 
académicas e/ou profissionais. As 
universidades fornecem um con-
junto de saberes necessários mas 
não suficientes para o exercício de 
certas funções ou actividades. As 
pessoas não saem das universida-
des preparadas para exercer uma 
profissão. É necessário também 
uma formação adicional que garan-
ta uma qualidade profissional com-
patível com o interesse público 
subjacente à respectiva actividade. 
E mais, é necessário que o acesso 
e o exercício efectivo da profissão 
sejam fiscalizados (regulados), jus-
tamente, para que os profissionais 
não fiquem em roda livre, ou seja, 
abandonados às leis do mercado. 
O mercado não tem ética e degra-
da o interesse público.
Umas vezes o Estado efectua essa 
regulação directamente, sobretu-

As Ordens 
Profissionais

Publicamos nesta edição o artigo ‘as ordens pro-
fissionais’ da autoria do bastonário da Ordem dos 
Advogados, Marinho e Pinto que analisa a impor-
tância destes organismos. O artigo foi original-
mente publicado no Jornal de Notícias de dia 5 de 
Setembro, e foi devidamente autorizada a sua di-
vulgação nesta edição da ROM.
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Marinho e Pinto
Bastonário Da Ordem 

Dos Advogados



do, quando o profissional é funcio-
nário público, mas noutras delega 
em associações públicas (ordens) 
a respectiva regulação profissio-
nal. Há casos até em que o Esta-
do regula directamente o acesso a 
certas actividades exclusivamente 
privadas. O Estado não deixa ser 
taxista quem quer porque a mas-
sificação dessa profissão causaria 
graves danos ao interesse público 
subjacente a esse meio de trans-
porte privado. 

As ordens são, pois, organis-
mos de regulação profissional 
criados pelo Estado (através 
de leis da Assembleia da Re-
pública) que exercem pode-
res públicos delegados pelo 
próprio Estado. Compete-
-lhes, nomeadamente, dizer 
quem está em condições de 
aceder a certas profissões, 
bem como punir ou afastar 
os maus profissionais, pois 
entende-se - e bem - que 
ninguém melhor do que 
os bons profissionais está 
interessado na dignidade 
da profissão e na defesa 
do seu interesse público.
A importância das or-
dens reside, precisamen-
te, aí. Se não existissem 
ordens profissionais o 
mercado acabaria por 
fazer a sua regulação 
segundo as suas pró-
prias leis e acabaria 
por premiar os bons 
profissionais e casti-
gar os maus. Mas fá-
-lo-ia sempre tarde 
e a más horas. Com 
efeito, o mercado 
acabaria por afastar 
os maus engenhei-
ros civis, mas só 
depois de algumas 
pontes ruírem ou 
de alguns prédios 
desabarem. Tam-
bém afastaria os 
maus médicos, mas 

só depois de eles ma-
tarem algumas pessoas. Acabaria 
igualmente por afastar os maus 
farmacêuticos, mas depois de eles 
envenenarem outras. Os maus ad-
vogados também seriam afastados, 
mas antes causariam danos vultu-
osos à justiça, ao património e aos 
direitos de muitos cidadãos.
As ordens profissionais são, assim, 
um instrumento de defesa dos 
cidadãos e da sociedade em geral. 
Ponto é que elas cumpram os res-
pectivos estatutos e não se deixem 
imbuir pelo espírito do sindicalismo.
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Surgiu recentemente, na comuni-
cação social, a polémica sobre os 
enfermeiros poderem requisitar 
exames e prescrever alguns medica-
mentos. 
É importante analisar com espirito 
aberto estas propostas, que têm 
sido implementadas em vários paí-
ses europeus com grande sucesso.  
No Reino Unido, Dinamarca e Ho-
landa, por exemplo, os enfermeiros 
têm vindo a assumir um papel cada 
vez mais importante na vigilância de 
doenças crónicas (como Diabetes, 
Hipertensão, Asma) e também nas 
áreas de prevenção (Tabagismo, Saú-
de Infantil, Saúde Materma, Medicina 
do Viajante, rastreio oncológico).
Isto permitiu aos médicos de família 
aumentarem os seus ficheiros para 
cerca de 2200 a 2300 utentes, sem 
aumento significativo da carga de 
trabalho e sem diminuição da qua-
lidade dos cuidados prestados. Em 
Portugal a média dos ficheiros não 
ultrapassa 1750 utentes, havendo 
embora bastante variação, mas rara-
mente ultrapassando os 2000 uten-
tes. 
Tive oportunidade de trabalhar no 
Reino Unido, entre 1997 e 2005, 

chegando a ter um ficheiro de 2 400 
utentes, que consegui gerir sem di-
ficuldade, dado o grande apoio que 
tinha da equipa de enfermagem. 
Também como utente, pude experi-
mentar a qualidade destes serviços. 
As minhas colpocitologias foram 
sempre realizadas por uma enfer-
meira (é uma técnica sem riscos e 
cuja qualidade de execução é facil-
mente verificável).  As gravidezes 
dos meus filhos (em 1999 e 2001) 
forma seguidas por uma enfermeira-
-parteira em conjunto com o meu 
clínico geral. Era ela quem pedia as 
análises. Não vejo também qualquer 
obstáculo em ser também a enfer-
meira a prescrever ácido fólico, se 
for ela o primeiro elemento da equi-
pa de saúde a ter contacto com a 
grávida ou com a mulher que planeia 
engravidar. O parto do meu primei-
ro filho foi feito por uma enfermei-
ra–parteira, com o pronto auxílio 
médico por uma intercorrencia. A 
este propósito, não podemos igno-
rar que a mortalidade materna no 
Reino Unido é mais baixa que em 
Portugal. A vigilância em Saúde In-
fantil dos meus filhos era feita pre-
dominantemente pela enfermeira 

Enfermeiros 
e a  Reforma dos CSP
Os enfermeiros são um elemento fundamental na 
reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e 
na resolução do problema dos utentes sem médi-
co de família em Portugal. Alguns países europeus, 
confrontados com falta de médicos de família, resol-
veram essa questão delegando várias áreas de pre-
venção e vigilância de doenças crónicas nos enfer-
meiros, o que permitiu aumentar significativamente 
a dimensão das listas dos médicos de família, sem 
aumento da carga de trabalho destes e mantendo 
a qualidade na prestação dos cuidados.

Isabel Cortez 
Assistente Graduada de Medicina 
Geral e Familiar na UCSP Buraca
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ou Health Visitor, com avaliações 
pelo clínico geral em periodos “cha-
ve”, mas em menor número que as 
consultas médicas de Saúde Infantil 
do calendário da Direção Geral de 
Saúde.
Portugal, segundo os dados mais re-
centes da OCDE, tem um ratio de 
médicos por 1000 habitantes supe-
rior à media da União Eurpeia (3,7 
versus 3,3 respectivamente). Tem 
também uma maior percentagem de 
médicos de famíla em relação ao to-
tal de médicos, superior à média da 
União Europeia (50,2% versus 25% 
respectivamente). Por outro lado os 
ratios de enfermagem são o inverso. 
Portugal tem 5,7 enfermeiros por 
1000 habitantes, enquanto a média 
na União Europeia é de 9,8. 
Não podemos ignorar estes núme-
ros, que merecem uma reflexão sé-
ria. Temos assim um país com cerca 

de 1 milhão de utentes sem médico 
de família e cerca de 6500 enfermei-
ros no desemprego. A má gestão 
dos recursos humanos parece óbvia.
A recente abertura de novas Facul-
dades de Medicina e a contratação 
de médicos estrangeiros (Cubanos 
e Colômbianos) só ajudará parcial-
mente a resolver o problema duma 
presumível falta de médicos de fa-
mília.
Não é aceitavel que um País, a atra-
vessar uma crise económica gravís-
sima, gaste recursos a formar enfer-
meiros e os deixe no desemprego 
quando eles estão a ser largamente 
subaproveitados nos Centros de 
Saúde (e provavelmente nalgumas 
áreas hospitalares).
Espero que a Ordem dos Médicos 
encare esta questão sem preconcei-
tos e que analise com espírito aber-
to as experiências dos outros países.
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 A 12 de Agosto de 2011, a revista 
Tabu (anexa ao semanário Sol) 
publicou uma entrevista com o nosso 
Colega Dr. Eduardo Barroso, sob o 
título: “Um beijo pode fazer mais do 
que um antibiótico”. Esse trabalho 
jornalístico incide sobre variadíssimos 
aspectos da vida do entrevistado, do 
futebol à Saúde. Nele se detectam 
algumas inquestionáveis inexactidões, 
que exemplifico com um sub-título, 
e cito “… iniciou os tansplantes do 
fígado e do pâncreas em Portugal”. 
Esta e outras imprecisões, que 
poderão atribuir-se ao jornalista, não 
me merecerão qualquer comentário.
Porém, seguramente que são do 
entrevistado algumas opiniões médicas 
sobre transplantações de órgãos, das 
quais discordo e que podem ter valia 
em decisões a elevados níveis, com 
consequências negativas para alguns 
doentes, razões que me impõem este 
escrito.
Embora parecendo-me que as 
circunstâncias publicitárias em que 
tais opiniões foram enunciadas lhes 
retirarão alguma relevância nos 
meios médicos, o seu impacto, num 
público maioritariamente não médico, 
pode ser significativo. Isto porque 
o Dr. Barroso é uma figura bem 
conhecida desse grande público. É-o 
como comentarista futebolístico que 
por vezes associa, no decurso dessa 
actividade, opiniões sobre Saúde, em 
particular sobre os transplantes de 
órgãos. Além disso, como médico, foi 
presidente da Sociedade Portuguesa 
de Transplantação, foi o 1º presidente 
da ASST (Autoridade para os Serviços 
de Sangue e Transplantação) e é 
director de um bem apetrechado 

A propósito 
de uma opinião 
médica
Dimensão da Experiência Cirúrgica e Resultados

Linhares Furtado
Professor Jubilado da Univ. Coimbra
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Centro de Cirurgia Hepato-bilio-
pancreática que, segundo o jornalista, 
afirma “estar ao nível dos melhores do 
mundo”.  Acresce que o Dr. E. Barroso, 
na mesma entrevista, considera que 
poderia ser um “grande assessor para 
a área hospitalar” e revela factos e 
relacionamentos sociais que parecem 
propiciar-lhe influência em decisões 
na Saúde, ao nível mais elevado.
Não crendo ter possibilidade de 
rebater, na mesma revista e para o 
mesmo público, pelo menos a opinião 
que a seguir analiso e que considero 
incorrecta, decidi fazê-lo perante a 
Classe.
 A afirmação do Dr. E. Barroso “Não 
faz sentido um doente ser operado 
a uma patologia complexa do fígado 
por equipas cirúrgicas que fazem - e 
vou ser muito benevolente - 10 ou 12 
dessas cirurgias por ano” (sic) parece, 
à primeira vista, universalmente 
incontroversa.
Acontece que o número referido 
coincide, quase perfeitamente, 
com o que se passa com a 
transplantação pediátrica em 
Portugal (11 por ano), que só 
se pratica em Coimbra e desde 
1994.
Não havendo, no país e por 
ano, mais que 10 a 12 crianças 
candidatas a transplante de fígado, 
parece inapelavelmente lógico 
concluir-se que, se a opinião 
citada fosse universalmente 
verdadeira, nenhuma equipa 
portuguesa deveria realizar ou 
ter realizado tais transplantes! 
Afigura-se-me ser opinião errada 
e que até não se coaduna com 
comportamento do mesmo opinante, 



em momento diferente, como 
veremos.
De qualquer modo e muito 
resumidamente, os principais 
factos (que o Dr. E. Barroso 
conhece mas que a maioria dos 
colegas pode não conhecer, como 
a grande maioria do público em 
geral, realmente desconhece) 
são os seguintes:
1º - O primeiro transplante pediátrico 
de fígado, neste país, foi realizado nos 
Hospitais da Universidade de Coimbra 
(HUC) em 15 de Janeiro de 1994. O 
transplante (redução do enxerto, 
rexérese do fígado doente e implante) 
foi integralmente executado por 
mim, a fim de que, face a lamentável 
experiência anterior, não pudesse 
subsistir a menor dúvida sobre a 
quem atribuir a responsabilidade de 
algo que eventualmente corresse 
menos bem. Nenhum membro desta 
equipa realizara, ajudara, ou vira 
efectuar um transplante hepático 
pediátrico, circunstâncias próximas 
daquelas em que ocorrera o primeiro 
transplante hepático em adulto na 
série programada dos HUC, a 26 /10/ 
1992. 
Em ambos os casos, não houve 
complicações graves, apesar das 
condições hospitalares não serem as 
melhores, de terem sido transplantes 

de urgência e de, no pediátrico, haver 
um componente de peri-hepatite, 
cujo significado cirúrgico é bem 
conhecido como factor de dificuldade. 
São os dois, creio, ao fim de quase 
19 e 17 anos (adulto e pediátrico, 
respectivamente), os portugueses 
transplantados hepáticos vivos há 
mais anos, ambos em condições 
esplêndidas. 
2º - Em Portugal, desde aquela data 
até ao momento, em devotada 
cooperação entre os HUC e o 
Hospital Pediátrico de Coimbra, 
realizaram-se 189 transplantes pe-
diátricos. A sobrevida real aos 10 anos 
após o transplante, dos primeiros 70 
doentes, foi de 85,8%.
Sublinhe-se:                                                                      
  a) que essa sobrevida é  sobreponível  
à  de um dos melhores centros 
europeus (St.  Luc, Bruxelas) e ligei-
ramente superior à  da UNOS (USA). 
  b) que só se refere aos transplantes 
hepáticos pediátricos com enxerto de 
cadáver e que, portanto, essa sobrevida 
não colhe o benefício numérico 
que ocorreria se se incluíssem os 
transplantes com dadores vivos, que 
concedem resultados ainda melhores;
 c) que corresponde à fase inicial, de 
menor experiência e envolvendo 
casos de muito mau prognóstico 
(dois dos falecidos foram-no por 
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metastisação).
3º - Todos os actos operatórios nos 
primeiros transplantes hepáticos 
referidos, adulto e pediátrico, foram 
efectuados por quem ainda não 
tinha qualquer experiência pessoal 
específica em transplantação hepática 
humana no adulto, num caso, e na 
criança, no outro, nem qualquer 
estágio com participação operatória, 
em centros qualificados.
4º - O mesmo se aplica ao cirurgião 
Dr. Emanuel Furtado que, em 2001, 
iniciou a prática das colheitas no 
dador vivo, até hoje só realizadas 
nos HUC, em número de 25, sem 
qualquer complicação significativa. 
A colheita de uma parte do 
fígado de um humano vivo e que 
deverá permanecer vivo após esse 
magnânimo acto de doação é, creio, 
a maior responsabilidade técnica 
e ética que pode ser cometida a 
um cirurgião. 
Parece-me que ilustrará bem esta 
afirmação o facto de o próprio 
Dr. E. Barroso (quando já havia, 
nos HUC, experiência válida 
de colheita em dador vivo) 
ter solicitado a uma equipa 
estrangeira a realização de uma 
colheita em vida, na Unidade 
sob a sua direcção, prática que 
não teve sequência. De duas uma, 
ou o Dr. E. Barroso pretendia chamar 
uma equipa estrangeira sempre que 
surgisse uma oportunidade de se 
realizar uma colheita em dador vivo 
ou, mais provavelmente, tencionava 
passar esse encargo à sua própria 
equipa, embora tendo consciência 
de que esses actos de extrema 
responsabilidade, muitíssimo 
maior que a inerente à da 
transplantação com enxerto de 
cadáver, seguramente não teriam 
oportunidade de execução anual 
que respeitasse o limite benévolo 
que agora defende. Porque, com 
elevada probabilidade, nem 
alcançaria a metade do número 
dos transplantes pediátricos que, 
em cada ano, se fizeram em 
Coimbra, durante os 17 anos 
dessa actividade.
5º - Outro tanto aconteceu com os 

transplantes pancreáticos, iniciados 
nos HUC em 1993, e com os 
intestinais. Em Outubro de 1996, 
nos HUC, teve lugar o primeiro 
transplante intestinal na península 
ibérica, aliás, simultâneo de fígado 
e intestino. Estes últimos, até hoje, 
nunca efectuados em outro hospital 
português. Num e noutro caso, com 
pleno êxito. Foram suspensos por 
minha iniciativa em razão da escassez 
de cirurgiões e de limitações do 
espaço para o pós-operatório. 
Os transplantes pancreáticos vieram 
a ter excelente sequência, 6 anos 
depois, no H. Stº António, do Porto, 
e somente foram iniciados no H. de 
Curry Cabral mais de década e meia 
após o seu começo em Portugal, nos 
HUC.
6º - Creio que outro exemplo 
de sucesso, com pequeno débito 
de casos, é o programa do difícil 
transplante pulmonar, sob a direcção 
do Prof. J. Fragata, em Lisboa.
Afiguram-se-me estes factos, que o Dr. 
E. Barroso não poderia desconhecer, 
suficientes para demonstrar a 
fragilidade da sua tese. Na nossa 
experiência, o pequeno número de 
casos nunca foi razão para resultados 
piores, não só nesta matéria, mas 
em toda a cirurgia. Pelo contrário, 
um grande número de casos, pela 
pressão do trabalho e pela necessária 
dispersão por maior número de 
cirurgiões, pode justificar piores 
resultados. 
Vejamos alguns fundamentos racionais 
para que seja e tivesse sido defensável 
o caminho que segui, em Coimbra, 
como um dos impulsionadores dos 
transplantes de órgãos em Portugal:
1º - Creio ser o transplante he-pático, 
genericamente, o processo cirúrgico 
mais complexo na transplantação de 
um só órgão.
2º - Chamo-lhe processo porque não 
é uma técnica mas sim uma sucessão 
de exercícios técnicos, que devem ser 
todos executados com elevada perícia 
e adaptados a variadas condições, nem 
todas previsíveis.
3º - Os principais aspectos técnicos 
apelam a perícia em dissecções, por 
vezes de grande dificuldade (recordo 
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uma hepatectomia em T.H. 
isolada, que exigiu 6 horas, 
uma outra em criança com 
situs inversus, já operada de 
Kasai, e outra hepatectomia 
associada à dificílima preparação 
da cavidade abdominal - 8 
horas - no transplante duplo 
- hepático e intestinal - todas 
bem sucedidas) - a perícia em 
cirurgia vascular (que, numa 
criança de poucos meses ou 
semanas, exige amplificação 
óptica) perícia em cirurgia biliar 
e intestinal, etc.
4º - A reunião de toda esta 
perícia pode conseguir-se 
num mesmo cirurgião ou na 
cooperação de dois ou mais 
peritos em cada transplante 
hepático pediátrico. Creio que 
a maioria dos centros segue a 
primeira opção, provavelmente, 
pelas dificuldades logísticas 
dessa colaboração, dificuldades 
que, em Portugal, seriam muito 
provavelmente insuperáveis.
5º - A convergência desse volume 
de perícia num mesmo cirurgião 
não requer dotes de génio. Com 
a dose necessária de inteligência, 
bom senso, destreza manual, 
muito trabalho em laboratório e 
no cadáver, muita leitura, visitas 
curtas a grandes centros (para 
observação, efectivo confronto 
de experiência pessoal, dis-
cussão de controvérsias 
pontuais, etc.) é possível 
alcançar essa convergência e 
manter actualização constante. 
Obviamente, no caso da 
transplantação hepática pediá-
trica, com número de doentes 
insuficientes para um total 
preenchimento do tempo dis-
ponível, é inadmissível afastar 
os envolvidos da prática das 
transplantações no adulto.
6º - Na História da trans-
plantação de órgãos encon-
tram-se exemplos de pequenas 
casuísticas com resultados 
iguais e até superiores aos de 
centros com grandes débitos, 
com maiores recursos humanos 

e materiais, melhores selecção e 
preparação dos doentes, muito 
mais rápida resposta às solicitações 
urgentes de enxertos, etc.
7º - A ilustrar a realidade de que 
com casuísticas pequenas se podem 
obter excelentes resultados, e com 
referência à transplantação hepática 
por falência aguda do órgão, retiro 
de artigos em “Intensive Care in 
Gastroenterology” (editada por J.M. 
Romãozinho, 2007) os seguintes 
números de sobrevida a um ano: 
- Los Angeles School of Medicine 
(R. Busutil, um dos mais notáveis 
especialistas do mundo): 63%
- H.Curry Cabral: 54%
- HUC: 74 %
8º - Nos primórdios dos transplantes, 
como rotina clínica, pouco depois do 
primeiro transplante renal no nosso 
país (HUC, 20/7/1969) e numa visita 
de duas semanas a vários centros 
dos USA, perguntei a cada um dos 
especialistas com quem contactei se 
os resultados claramente melhores 
do canadiano Guttman (?) se deviam 
à técnica de preceder a colheita 
dos enxertos, no cadáver, de uma 
destruição leucocitária maciça. A 
resposta sistemática foi que não. 
Diziam-me que aquele cirurgião 
transplantava pouco e seguia com 
extremo cuidado esses doentes!
9º - É muito vasta a bibliografia sobre 
o assunto, negando a universalidade 
da tese e reconhecendo a certeza de 
muitas excepções.
Parece-me claríssimo que, tanto do 
ponto de vista dos fundamentos 
racionais como do peso esmagador 
dos factos, a opinião analisada não 
resiste.
 O caso é particularmente relevante 
para a situação portuguesa no tocante 
à transplantação hepática na criança. 
Os dados objectivos em comparação 
internacional demonstram, inequi-
vocamente, a qualidade do que em 
Coimbra se fez, nessa área, não 
obstante o pequeno número de 
doentes existentes no país. Não me 
resta a menor dúvida de que um 
número avultado dessas crianças teria 
morrido se em Coimbra se não se 
tivesse vencido esse desafio.
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Isso aconteceria por várias razões:
1º - A carência de enxertos é universal 
e, para as crianças, é ainda maior. 
A imensa maioria das crianças é 
transplantada com partes de enxertos 
de cadáver adulto, às vezes pesando 
menos que 1/10 do enxerto inteiro, 
o que exige uma redução, ou seja, 
a divisão em dois e o desperdício 
- inaceitável - da porção maior, ou 
então a utilização desta num adulto, 
designando-se então o processo 
por split ou bipartição; qualquer 
das técnicas exige órgãos de muito 
boa “qualidade” e maior perícia na 
implantação).  
2º - Os nacionais dos países com 
Centros que poderiam tratar as 
nossas crianças têm, naturalmente, 
prioridade. E os casos urgentes? E 
o seguimento desses doentes? E os 
custos globais? O dobro? O triplo? 
Em alguns casos … o quádruplo!!!?
Duas outras notas: uma envolve o 
sentimento de auto estima nacional 
ou da sua ausência, o que, na situação 
em que o país se encontra, não me 
surpreende! O facto de ser a segurança 
da prática da transplantação hepática 
pediátrica tão boa em Portugal como 
no estrangeiro apenas a enfatiza!
Finalmente, a outra nota que, 
isoladamente, considero a mais 
relevante de todas. Refere-se aos 
inconvenientes, desconfortos e mes-
mo sofrimentos que as crianças e, por 
vezes mais ainda, os seus familiares 
têm de suportar nas suas deslocações 
ao estrangeiro, por motivos de saúde. 
Para o leitor mais interessado 
recomendo, vivamente, a leitura de 
um livro* (e a eventual consulta de 
outro**) que relata o martírio de uma 
família, aconselhada (por médicos) a ir 
“lá fora”, onde a informaram de que 
a transplantação hepática pediátrica 

se realizava com a mesma segurança 
em Coimbra. A criança aqui foi 
devidamente tratada, como outras a 
quem o mesmo aconteceu!

 Do que se acaba de expor parece 
dever concluir-se que:
- Não é universalmente verdadeira a 
opinião do Dr. E. Barroso de que uma 
experiência ou casuística pequena 
estará, inevitavelmente, condenada a 
piores resultados que os das grandes 
séries,
- “em cirurgia complexa  do fígado”, 
de que a  transplantação hepática 
pediátrica é o melhor exemplo, a 
experiência portuguesa, em con-
sonância com outros exemplos 
nacionais e internacionais e a própria 
literatura de investigação sobre o 
assunto, desmente categoricamente 
aquela afirmação,
- A divulgação de tal opinião para 
públicos não médicos pode contribuir 
para a falsa e injusta desvalorização 
de instituições ou de realizações 
nacionais que bem mereciam a 
afirmação, contrária, como seja o caso 
dos transplantes hepáticos na criança,

- Assim, afigura-se-me que o opinante: 

- Procedeu como se desconhecesse 
o trabalho e o nível com que, no seu 
país, se desenvolveram actividades 
médico-cirúrgicas, imperiosamente 
em número pequeno de doentes, 
muitos dos quais teriam simplesmente 
morrido se não se tivesse criado a 
possibilidade de os tratar em Portugal 
com a mesma segurança de Centros 
estrangeiros especializados,  
- Fê-lo em contradição com a 
tentativa de desenvolvimento da 
colheita em dador vivo, no centro 
que dirige; contradição, porque se 

* “Lutar para Viver”, de Raimundo 
Victor Martins, encomendável no site 
da  Hepaturix (Associação  Nac. das 
Crianças e Jovens Transplantados ou 
com Doenças Crónicas Hepáticas) 
---hepaturix.home.sapo.pt ou por 
e-mail: hepaturix@net.novis.pt 
** “Transplantação de Órgãos 
Abdominais em Coimbra”, do autor 
deste texto, adquirível por um 
pequeno donativo (12 euros) para 
auxílio da Hepaturix 
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trata de um processo cirúrgico 
de responsabilidades técnica 
e ética ímpares e que, com 
elevadíssima probabilidade, 
seria praticado com frequência 
aquém dos limites que bene-
volamente fixou,
- Não se apercebeu de que 
a expressão mediática de 
uma opinião pessoal, não 
suficientemente explicada nem 
fundamentada e num país muito 
mais crente no que se faz “lá 
fora”, possa influenciar, com 
prejuízos pessoais e familiares 
de grande significado, o destino 
de algumas crianças nacionais.



Resenha biográfica

José Álvaro nasceu a 05 de Outubro, 
data profética para quem veio a ser 
um acérrimo republicano, de 1883, 
na freguesia do Bonfim, na cidade do 
Porto, filho de Francisco Sebastião 
Moreira de Carvalho e Delfina Rosa 
Teixeira de Carvalho. Tinha mais três 
irmãos: Francisco, Manuel e Elisa. Os 
pais, de origem modesta, eram ricos 
proprietários no Porto e em Mance-
los (Casa da Trigueira), freguesia do 
Concelho de Amarante. A fortuna 
foi adquirida por Francisco Sebas-
tião quando emigrou para o Brasil 
(Rio de Janeiro), destino comum a 
milhares de compatriotas de então.
Segundo a memória familiar, seus 
pais terão decidido o futuro dos 

seus filhos segundo costumes arrei-
gados na época: o mais velho, Fran-
cisco, dedicar-se-ia à gestão das pro-
priedades, o seguinte seria médico, o 
terceiro padre e, finalmente, a jovem 
deveria aprender lavores, música e 
a arte de dirigir um lar. O primeiro 
morreu jovem, com tuberculose.
José Álvaro, cuja vontade era fre-
quentar Belas-Artes, frequentou 
Medicina na Escola Médico-Cirúr-
gica do Porto, tendo feito o “Acto 
Grande” a 16 de Janeiro de 1909, 
apresentado a Tese “A Stase de 
Bier”, sendo aprovado com a quali-
ficação de “Sufficiente por doze va-
lores”. Nesta altura foi condiscípulo 
e amigo de Jaime Cortesão, entre-
tanto transferido de Coimbra, que 
registou os seus dotes artísticos, en-

José Álvaro 
Moreira de Carvalho 
– um homem do seu 
tempo
O interessante artigo da Exma Colega Dra Maria Cândida 
Maia, sobre seu avô, recentemente publicado na Revista da 
Ordem dos Médicos (nº 120, de Junho 2011), deu-me alento 
para compilar uma biografia do meu próprio avô, tarefa que a 
Exma Sra Professora Dra Amélia Ricon Ferraz (de quem tive 
o prazer de ser aluno, na Cadeira de História de Medicina), 
me havia lançado o repto de realizar, a propósito de umas 
caricaturas existentes no Museu de Medicina da Faculdade 
de Medicina do Porto (Museu Maximiano de Lemos). Des-
sas caricaturas, de professores da Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto, no dealbar do século XX, não havia informação segura 
do seu autor, tendo eu tido oportunidade de revelar o nome 
do “artista”, com base na tradição oral e em elementos per-
tencentes à família: José Álvaro Moreira de Carvalho.
Sem se ter evidenciado a ponto de haver registos actuais so-
bre a sua actividade multifacetada, a sua obra artística e inven-
tiva afigura-se merecedora de ser invocada.

Rui Pires de Carvalho
Neurocirurgião

Tenente-Coronel Médico – Exército
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Biblioteca Municipal do Porto
Museu Maximiano de Lemos

Tradição oral familiar e de terceiros        



tão já evidentes, com o desenho “A 
caricatura do Caricaturista”, datado 
de 1906.
Em 11 de Março de1910, ainda du-
rante a vigência da Monarquia, o en-
tão soldado reservista 2617 do Re-
gimento de infantaria nº 6 pede para 
ser nomeado alferes médico da re-
serva, nos termos do nº 8 do artigo 
96 do Regulamento da Reserva, por 
ter concluído Medicina. Após avalia-
ção em Junta Médica, foi deferida a 
pretensão por Despacho Ministerial 
de 07 de Maio de 1910.
Numa estadia nas termas de Pedras 
Salgadas, vem a conhecer Dilda de 
Oliveira Corrêa, luso-brasileira, nas-
cida em Manaus, descendente da 
família Corrêa de Sá, com quem vem 
a casar em 1911.
A 27 de Setembro de 1912 presta 
Juramento de Fidelidade no Regi-
mento de Infantaria  nº13,  em Vila 
Real. Segundo relatos da sua esposa  
à  filha  Nadir, era muito frequente 
a sua participação em inspecções 
médicas militares naquele distrito.
Em 1913 compra a Casa e Proprie-
dade da Quebrada, em Real, Freguesia 
de Vila Meã, Amarante, hoje conhecida 
por Casa das Obras Novas, ainda 
hoje na posse da família, onde fixa 
residência, intercalando com esta-
dias no Porto e em Amarante.

Em 1913 nasce o primeiro de 4 filhos, 
Gerson, a que se seguirão Jovita, 
Cármen e, muito mais tarde, em 
1933, Nadir.
A 12 de Dezembro de 1914, sentin-
do-se “incapaz de todo o Serviço 
Militar”, por doença, solicita a sua 
comparência à Junta Hospitalar de 
Inspecção (JHI). Baixa ao Hospital 
Militar do Porto, sendo de facto 
considerado “Incapaz de todo o 
serviço” em sessão da JHI de 28 de 
Dezembro do mesmo mês.
Passa a exercer Medicina no Con-
celho de Amarante, sendo, ainda, 
professor de desenho e geografia na 
Escola Primária Superior e, mais tar-
de, na Escola Preparatória Elementar 
da sede de Concelho. Esta activi-
dade, nos últimos anos, passaria a 
ser preponderante.
Pessoa querida na sociedade ama-
rantina de então, privou e foi amigo 
de muitos elementos da “Geração 
de Ouro” de Amarante (1ª metade 
do século XX): Leonardo Coimbra, 
Dr António do Lago Cerqueira, os 
poetas Capitão Augusto Casimiro 
(que, por vezes, quando perseguido 
politicamente, se refugiava na Casa 
da Trigueira) e Teixeira de Pascoaes, 
os pintores Acácio Lino, António 
Carneiro e Amadeo de Souza-Car-
doso, os irmãos Drs Manuel e Mário 
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Monterroso, entre outros.
Adoece em 1934, aparentemente 
por neoplasia pulmonar, sendo in-
ternado a 05 de Outubro do mes-
mo ano, na Casa de Saúde do Dr. 
Abel de Sousa Pacheco, no Porto, 
de quem era amigo, onde foi acom-
panhado por aquele distinto clínico 
e seu cunhado Dr Lopes Júnior. Não 
obstante os esmerados cuidados 
destes Colegas, veio a falecer a 02 
de Janeiro de 1935, na sua residência 
em Amarante.
Deixou descendência em Portugal 
e no Brasil (para onde voltaram os 
três filhos mais velhos), com dois 
netos e uma bisneta médicos.

O médico

Diversos relatos invocam José Álvaro 
como um “João Semana”. Particular-
mente custosa foi a assistência du-
rante a “pneumónica” (ou “gripe es-
panhola” - 1918), que tantos milhares 

de vidas ceifou. Tive, ainda, o prazer 
de conhecer, nas vindimas da quinta, 
um simpático ancião, o Sr Joaquim 
da Costeira, veterano da Flandres, 
pessoa querida na região, sempre 
pronto a ajudar com a sua arte de 
tratar e curar animais, que se re-
cordava de ver o meu avô, quase 
constantemente a cavalo, acudindo a 
todos. Por sua vez, a minha avó re-
latava que muitas vezes quase não se 
deitava ou passava a noite em casa 
dos doentes.
A sua bondade e espírito de ajuda 
eram conhecidos, muitas vezes não 
levando honorários, particular-
mente aos mais desfavorecidos. Pelo 
contrário, frequentemente deixava 
dinheiro para medicamentos. Tal 
costume, não obstante a posse de 
terras e rendimentos provenientes 
do Brasil, tornava difícil a gestão do-
méstica: a esposa queixar-se-ia que, 
com ofertas de galinhas e melões 
apenas, não conseguia governar a 
casa. Conta-se que por isso é que 
passou a dar aulas em Amarante.

O homem

Homem de baixa estatura, bondoso, 
tinha, não obstante, fama de irascível 
e obstinado quando as circunstân-
cias o justificavam e era republi-
cano convicto. Por este motivo, há 
memória de violentas discussões 
políticas, na Trigueira, entre José Ál-
varo e o irmão Manuel, este defen-
sor da Monarquia (a tal ponto que, 
nos primeiros tempos da República, 
se recusaria a ler, no final das ho-
milias, as proclamações e editais do 
Governo, tendo sido detido e levado 
à presença do Bispo do Porto, que 
lhe terá confirmado tal obrigação). 
Uma outra história, que a tradição 
familiar registou, relaciona-se com o 
seu orgulho num meloal, onde vinha 
notando algumas “baixas”. Carre-
gando os cartuchos da caçadeira 
com sal, pôs-se “à coca” durante 
umas noites, até que numa, ouvindo 
restolhar, disparou para o local do 
ruído, sem, contudo, descortinar bi-
cho ou humano. Nos dias seguintes, 
indagou junto a criados da quinta 
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Estudo

Algumas das “famosas” caricaturas que 
estão na origem deste artigo (assinadas 

“Álvaro”). De cima para baixo e da 
esquerda para a direita:

 Prof Dr Plácido da Costa
Prof Dr Maximiano de Lemos

 Prof Dr Ilídio Vale
Prof Dr Joaquim Pires de Lima
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do paradeiro de um outro, que não 
tinha comparecido. Sendo infor-
mado que estava doente, mandou-o 
buscar para o tratar. Qual não foi a 
sua surpresa quando constatou que 
o “sim-senhor” do homem estava 
crivado com sal. Não obstante, tra-
tou-o pessoalmente...

O artista e inventor

José Álvaro dedicou-se ao desenho, 
pintura, escultura, fotografia, às artes 
da ferragem e carpintaria e era in-
ventor. Falava alemão e francês e 
tocava flauta.

Já nos tempos da Escola Médico-
-Cirúgica a sua veia artística se revelou, 
tal como com Manuel Monterroso, 
na realização de caricaturas, à pena, 
de condiscípulos e professores (daí 
a caricatura de Jaime Cortesão), 
expostas no Museu Maximiano de 
Lemos. 
Como quintanista, executou em 
couro lavrado, prata e seda a sua 
pasta, que reza a tradição familiar 
esteve igualmente exposta no Mu-
seu, de onde terá sido recuperada 
a pedido da viúva (e, ainda, na posse 
da família). Nessa pasta, sobre seda, 
desenhou-se, a tinta da China e pena, 

77  Setembro | 2011 |

À esquerda: 
fórmula de impressão de 
fotografia em pano

Lado direito: 
artigo do Flor do Tâmega, 
ano 47, nº 2420, de 21Mai33

Pasta com desenho a tinta china

Motor a explosão para 
aviões – enviado para 
o Ministério da Defesa 
Francês em Fevereiro de 
1918
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a dar uma aula de sapiência 
aos seus professores. Infe-
lizmente, o desenho está 
parcialmente danificado. 
Além do desenho à pena, 
desenhava também a 
carvão e pintava a óleo. 
Fazia também escultura 
em terracota, existindo, 

ainda, um trabalho representando 
sua filha Jovita. Os três filhos mais 
velhos, aliás, beneficiaram da sua ori-

entação, todos pintando e, no caso 
de Gerson, também esculpindo em 
terracota e madeira.
Construiu inteiramente um calham-
beque puxado por burro, ainda exis-
tente, onde passeavam os filhos, e 
aplicava as suas habilidades na mon-
tagem de carros alegóricos nas fes-
tas de Amarante. O referido calham-
beque desfilou e participou numa 
Batalha de Flores nas festas de Junho 
em 1914, conforme nos elucida um 
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Patente 
de caixa de veloci-

dades para automóvel - 1916

Calhambeque onde passeava os filhos



artigo do Jornal Flor do Tâmega, ano 
28, nº 1434, de 14 de Junho. 
A título de curiosidade, refira-se que 
possuía forja própria, ainda existente.
No campo da fotografia, desen-
volveu uma fórmula que permitia a 
impressão das fotografias em pano, 
técnica inovadora para a época, com 
referência na imprensa local.
Como inventor, desenvolveu, ainda, 
diversas invenções, patenteadas em 
Portugal e França, a saber: caixa de 
velocidade para automóveis, motor a 
gasolina para automóveis e motor a 
explosão para aviões. Temos notícias, 
pela nota fúnebre, que chegou a ex-
por nos Estados Unidos da América. 
No espólio da família existem diversas 
cartas de e para empresas aeronáuti-
cas, fábricas de automóveis (exemplo: 
Berliet) e agentes de patentes e repre-
sentação (1916-1931)
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A noiva, Dilda (óleo).
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Efígie da filha Jovita (terracota).                      

Últimas palavras

Demonstrando este caso as múlti-
plas capacidades dos médicos, em 
áreas diversas e ao longo dos tem-
pos, aspecto que exorto os jovens 
Colegas a cultivar (continuando a 
haver, felizmente, excelentes exem-
plos), certo que tal enriquecerá a 
sua prática clínica, dedico este artigo 
à memória do meu avô e à Exma Sra 
Professora Dra Amélia Ricon Ferraz, 
Directora do Museu de Medicina 
Maximiano de Lemos,  pelo  seu  
incentivo,  ao  qual, não obstante 
significativo atraso, correspondo fi-
nalmente…

Agradecimentos:
Ao primo António Galante, pela pesquisa de ar-
tigos do Jornal Flor do Tâmega no Arquivo da 
Biblioteca Municipal do Porto.

Fotografia em pano (início da década de 30)



n o t Í c i a SnGuidelines para 
Cuidados de Saúde 
Oral em Doentes 
Oncológicos

O Conselho Nacional Executivo, reconhecendo a importância do trabalho efectuado por 
Paulo Palmela, Assistente Graduado de Estomatologia do Serviço de Estomatologia do 
Hospital de Santa Maria, para a concepção das Guidelines para Cuidados de Saúde Oral 
em Doentes Oncológicos, determinou a sua divulgação no site nacional da Ordem dos 
Médicos (www.ordemdosmedicos.pt). A informação pode ser encontrada na área reser-
vada ao Colégio da Especialidade de Estomatologia.
O texto é uma contribuição do autor para o tratamento oral e maxilar dos doentes on-
cológicos à luz dos conhecimentos médicos actuais. Os objectivos são o de aglutinar num 
só volume, de um modo sucinto, algumas das regras mais importantes para o tratamento 
dos doentes que tenham patologia oncológica de localização oral ou não, e que, por este 
condicionalismo necessitem de cuidados orais e maxilares com características específicas.
A obra não se destina apenas aos profissionais com prática hospitalar pois «em cada 
momento cada um de nós pode ser confrontado com estas situações necessitando de 
cumprir adequadamente os procedimentos mais correctos». O pequeno livro, que se en-

contra disponível no site da OM, colige as recomendações existentes na literatura médica 
sobre o controlo das consequências orais dos tratamentos oncológicos. O tratamento das 
patologias oncológicas tem importantes repercussões na cavidade oral e a actuação do 
médico estomatologista/médico dentista deve ser orientada para a prevenção dos efeitos 
colaterais da terapia oncológica na saúde oral; tratamento das complicações orais e para a 
promoção da saúde oral durante o follow—up, são estas linhas de intervenção que podem 
ser melhor enquadradas pelas guidelines agora editadas.

Prescrição electrónica definição de ‘domicílio’ e ‘me-
nos de 50 receitas’
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.
Subsistiam algumas dúvidas, nomeadamente no que se refere à identificação de um lar de idosos como sendo pres-
crição ao domicílio e na interpretação da alínea c) do nº 2 do art. 9º da Portaria 198/2011:
«Artigo 9.º
Condição de comparticipação
1 — Apenas são comparticipados os medicamentos prescritos em receitas electrónicas, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes.
2 — O disposto no número anterior não se aplica:
...
c) A profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 50 receitas por mês;»
Em resposta a um pedido de esclarecimento, a ACSS informou que «observando a lei vigente, as 50 receitas, conta-
bilizam-se, somando todas as receitas passadas pelo médico prescritor no espaço de um mês, independentemente 
do local de prescrição;»
A ACSS informou ainda que «de acordo com a Portaria e Despacho do Ministério da Saúde, as palavras obrigatórias 
nas receitas manuais são a indicação de “EXCEPÇÃO” e da alínea aplicável».
Relativamente aos lares de idosos - outra dúvida apresentada por várias instituições - a ACSS considera que «até que 
saia alguma legislação a dizer o contrário, considera-se lar de idosos como sendo domicílio, desde que o mesmo não 
possua corpo clínico permanente e tenha apenas visitas eventuais de um médico prescritor.»
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Suspensão 
da comercialização 
de alguns produtos 
de estética
O Infarmed emanou uma circular informativa relativa à suspen-
são da comercialização de produtos para tratamento e de preen-
chimento de rugas, depressões cutâneas e para a restauração de 
volumes (dermal fillers) injectáveis e reabsorvíveis fabricados nas 
instalações da firma francesa CHOC MEDICAL. Esta decisão do 
Infarmed (disponível em  www.infarmed.pt) foi tomada com base 
na informação da Autoridade Competente Francesa (AFSSAPS 
- Agence Française de Securité Sanitaire des Produits de Santé).

Congresso Nacional 
de Educação Médica
O Sistema Nacional de Saúde Português atravessa um pe-
ríodo de importante evolução, com apostas crescentes nos 
cuidados de saúde primários e numa abordagem centrada no 
paciente. Contudo, estas alterações devem ser acompanhadas 
simultaneamente por modificações sustentadas e fundamen-
tadas no sistema de educação.
O Congresso Nacional de Educação Médica surge assim como 
um fórum de debate de organização conjunta da Associação 
de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto (AEFMUP) e da Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM), que se realizará de 25 a 27 de Novembro 
de 2011, na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto, e que tem como objectivo primordial estimu-
lar o diálogo entre as diferentes escolas médicas, contribuindo 
para uma reflexão de fundo acerca do actual estado do Ensino 
da Medicina em Portugal.
O Congresso Nacional de Educação Médica constituir-se-á 
certamente como um momento importante de diálogo so-
bre o futuro da formação médica em Portugal, pela discussão 
de temáticas fundamentais como a importância dos progra-
mas curriculares ao nível do ensino pré-graduado, a formação 
contínua ao longo da vida profissional, a empregabilidade em 
Medicina ou a necessidade de fortalecer as relações e exultar 
as boas práticas entre a Comunidade Médica de Língua Por-
tuguesa.
A AEFMUP e a ANEM convidam a comunidade discente e do-
cente das Faculdades de Medicina e de Ciências da Saúde, 
bem como os médicos e restante comunidade hospitalar a 
participarem da discussão neste momento de profunda rees-
truturação do Sistema Nacional de Saúde e do Ensino Médico 
em Portugal. Inscrições online em http://cnem.org.pt/.

Dia Mundial do Coração, 29 Setembro 2011

Ao celebrar o Dia Mundial do Coração, tome conta do seu 
coração e cuide dos corações dos seus entes queridos. 
Faça da sua casa um local onde os alimentos saudáveis  
estejam disponíveis, os hábitos tabágicos sejam banidos 
e o exercício físico seja incentivado. Ajude quem ama a 
reduzir o risco das doenças coronárias e do AVC. Descubra 
por que razão 2011 é o ano para se bater por uma vida 
saudável para o seu coração e para o coração daqueles que 
lhe são queridos: www.fpcardiologia.pt

Um Mundo, 
Um Lar, 
Um Coração.

Designed by SAENTYS © World Heart Federation
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Prescrição de fármacos 
a atletas federados
Na sequência de um processo disciplinar da Autoridade Antidopagem de Portugal em que se conclui que o médico 
responsável não informou um praticante desportivo da necessidade de se proceder à solicitação de Autorização de 
Utilização terapêutica (AUT) para certos medicamentos alerta-se os médicos para a necessidade de cumprimento 
desse requisito no que se refere a atletas federados. Sempre que exista necessidade de prescrever fármacos da Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos da AMA, deverá ser efectuado previamente um pedido de autorização para utilização, 
devidamente fundamentado pelo médico, à Comissão de Autorização de Utilização Terapêutica.

Bastonário debate sustentabilidade do SNS
Dia 9 de Novembro o Fórum Portucalense - associação cívica para o desenvolvimento da região Norte - receberá o 
Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, para debater “A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde”. 
As inscrições podem ser feitas no site do Forum Portucalense (www.forumportucalense.pt) e o acesso é aberto a 
qualquer interessado

Promoção – Idade de Ouro
Casa do Médico - Sines

Promoção Especial 

A partir dos 60 anos

Aproveite o seu tempo 
livre para conhecer o 

Litoral Alentejano 
através da 

tranquilidade e 
simpatia da equipa da 

Casa do Médico. 

Valido de 1 de Outubro a 16 
de Dezembro 2011

Apenas durante a semana 
(2ª a 6ª feira)

4 dias/3 noites, com bónus no preço de uma noite suplementar, em regime de alojamento com pequeno-almoço

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
4 dias / 3 noites 

Dia de entrada Dia de saída Noite suplementar 

2ª feira                             5ª feira 5ª para 6ª feira                

3ªfeira                              6ª feira                        2ª para 3ª feira   

 

 

 

 

Preço por quarto e por noite  Noite 

Suplementar 

Preçário para Médicos  Quarto Duplo: 

43,00 € 

 
Quarto Single: 

33,00€
 

Quarto Duplo 48,00 €  

Quarto Single  35,00 €

Pode agregar o serviço de meia-
pensão e pensão completa ao 
seu programa
Preços por pessoa (estes 
serviços não incluem bebidas)
Meia-pensão: 14,63 euros   /   
Pensão completa: 27,24 euros

Para marcações/reservas:
Email:   -  Telefone: 269860800  -  Telemóvel: 967934866 (Rita Quintino)
Esta oferta especial não é acumulativa com outras ofertas em vigor. Serviços indicados mas não usados não são sujeitos a reembolso. Disponibilidade sujeita a confirmação.

casadomedico@omsul.pt


