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Rectificação
O artigo «Avaliação do Grau de Satisfação de Médicos Espanhóis em Formação em Portugal»,
publicado na edição da ROM de Maio, é da autoria de Francisca Martorell Sampol, Interna Complementar
de Medicina Interna (Hospital Santarém), Fausto Roxo, Assistente Hospitalar de Medicina Interna (Hospital
Santarém) e Sebastião Geraldes Barba, Director do Internato do Hospital Santarém. Por lapso, na publicação
do referido estudo, omitimos o nome de um dos autores, facto pelo qual apresentamos as nossas desculpas.
Nota da redacção: Os artigos de opinião e outros artigos assinados são da inteira responsabilidade dos
autores, não representando qualquer tomada de posição por parte da Revista da Ordem dos Médicos.

EDITORIAL

T

O ASSALTO
erminou no fim da passada semana alguma esperança que ainda pudesse existir sobre a prevalência do bom
senso sobre o voluntarismo governativo no que respeita à denominada Entidade Reguladora da Saúde.

Continuando sem perceber, ou sem querer perceber, o que nos move, o Ministério da Saúde fez publicar
uma nova portaria em que reduz substancialmente os valores das taxas de registo e manutenção do dito para
profissionais em prática liberal.
Se outro argumento de inconstitucionalidade fosse necessário, esta portaria ao colocar, preto no branco, a obrigação
de duplo registo e consequente dupla tutela sobre a medicina livre acabava por nos dar a totalidade da razão.
Não seria necessário alegar a incongruência de fazer pagar um registo para uma entidade cujas funções se encontram
em fase de revisão.
Não seria necessário o exercício instrutivo de telefonar para a dita entidade e ouvir displicentemente um funcionário
alegar que se trata de uma entidade independente, tanto mais que está situada no Porto. Só falta mesmo o Dr.
Alberto João reivindicar a sua sede no offshore da Madeira para ainda ser mais independente.

«Nor does any European society conceive of health and health care services as standard
market commodities that can be privatized for profit (rather than regarding most curative
and preventive health care services as ordinary market commodities, Europeans understand
them to be a social good, believing that universal provision of such services will benefit
society through a higher standard of living and greater social cohesion). These widespread
beliefs in what is and is not acceptable have framed national health sector debate and
promoted strong international bonds within the Region.»
World Health Organization
The Health for All Policy Framework for the WHO European Region 2005 Update

Não seria necessário interrogar mais demoradamente o mesmo funcionário para perceber que nem os próprios
sabem para que serve, quem tem ou não tem de se inscrever e, ao fim e ao cabo, o que se pode solicitar da mesma.
A indefinição é total, a descoberta por similitude impossível dado ser uma originalidade portuguesa sem que nenhum
outro país civilizado tenha sentido a necessidade de partilhar connosco este desbravar de novos Mundos.
Verdadeiramente a única certeza que se pode ter é a obrigatoriedade de pagar mais este imposto de se submeter a
este assalto.
Reconheça-se que pagar uns milhares de euros para uns economistas tentarem reinventar a roda e uns professores
de direito venderem uns pareceres me parece pouco consentâneo com os tempos de austeridade que vivemos. É que
neste caso o dinheiro que se vai desperdiçar em tamanha inutilidade não é dinheiro de Bruxelas entrado a fundo
perdido, é dinheiro suado de trabalho de médicos ou verbas desviadas de clínicas em situação difícil. É dinheiro de
hospitais mais ou menos públicos em situação desesperada de dívidas a fornecedores.
A sensação com que se fica é de não se ter reflectido na finalidade da decisão, ela apenas resultando de uns malabarismos
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e jogadas alimentadas por uns devaneios teóricos a que ninguém teve, depois,
coragem de pôr termo, com medo de perder a face. Neste caso fica unicamente
o desconforto de toda uma classe e a evidência da incapacidade política de
reconhecer um erro e com humildade e seriedade pôr-lhe cobro.
Pela nossa parte fizemos tudo o que de útil se poderia ter feito. Ainda
aguardamos decisão que esperamos favorável do Sr. Provedor de Justiça e
disponibilizamos neste número da ROM o parecer jurídico que poderá servir
de base para defesa pessoal de colegas que entendam não se registar e venham
a ser incomodados.
Como associação pública não poderemos recomendar o incumprimento da
Lei. Como médicos partilhamos o repúdio por quem quer passar a mensagem
que o exercício da Medicina é um mero comércio regulando-se pelas
respectivas leis.
Por parte da Ordem, como espero que se tenha tornado evidente, a questão
radica mais nos princípios que na economia.
O princípio é absoluto:
- Em caso algum poderemos aceitar que a Medicina seja entendida
como um negócio...
No dia em que o aceitássemos estaríamos a negar toda a utilidade dos nossos
códigos e da Ética milenar que justifica a nossa profissão, a nossa capacidade
de auto regulação, em suma, a nossa liberdade.
É nosso dever para quem pensa como nós travar esta batalha.
Em homenagem e por dever para com essa mesma ética decidimos cortar
relações institucionais com a ERS não lhe prestando qualquer colaboração
exceptuando o que a Lei especificamente determinar. Mesmo essa implicará
o recebimento por parte da Ordem de todas as despesas incorridas de acordo
com tabelas que elaboraremos.
É importante que fique claro a total indisponibilidade dos médicos para, com
os seus saberes, permitirem que outros tomem decisões em matérias para
as quais não têm competência.
É um importante momento para mantermos a nossa unidade, para termos
uma voz única e, sem cedências, todos agirmos de acordo. Se os médicos se
mantiverem unidos, o tempo se encarregará de extinguir estas estruturas
sem espaço na nossa realidade.
É também sobre unidade a tomada de posição que o Conselho Regional do
Centro subscreve por unanimidade e que publicamos. É sobre unidade entre
os responsáveis pela condução da Ordem e sobre ética de comportamentos.
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Torna-se claro que não é possível tolerar que um Conselho Regional ou que um dirigente, à margem de qualquer
mecanismo colectivo de decisão, entenda utilizar os meios da Ordem e a comunicação social para obter vantagens
para o seu pequeno grupo ou para futuros processos eleitorais.
Também não é aceitável que se aproveitem comemorações oficiais da Ordem para lançar campanhas de candidatura
ou apelar a regionalismos. As eleições são processos democráticos cíclicos que devem ser vividos com intensidade
no momento próprio mas não devem perturbar a necessária unidade que os mandatos pressupõem para a procura
do bem comum.

«…Os mecanismos habituais através dos quais o mercado assegura a qualidade dos produtos
só operam de forma muito fraca no sistema de saúde. É por essa razão que a doutrina ética
dos médicos assume uma importância tão crucial. O controlo geralmente exercido pelos
consumidores informados é substituído pela interiorização de valores pelos profissionais.»
Kenneth Arrow, 1963
Prémio Nobel da Economia, Pioneiro da economia da saúde
Divisões regionalistas ou clubismos baseados no culto da personalidade só nos dividem e só aproveitam aos inimigos
dos médicos.
Pela minha parte resta-me registar a iniciativa do Conselho Regional do Centro como uma crítica ao excesso de
tolerância com que tenho aceite alguns desmandos, estar atento no futuro, não hesitando em utilizar os mecanismos
que os estatutos disponibilizam para resolver estas situações e agradecer à Dr.ª Fátima Araújo, representante do
Conselho Regional do Sul na cerimónia.
A colega, que se deslocara propositadamente ao Porto para participar na homenagem aos médicos da Região, viu-se
confrontada com uma situação que prefigura grande falta de respeito para consigo, tendo tido a elevação de não
abandonar a sala. Os médicos do Norte não merecem este comportamento dos seus representantes nem podem ser
penalizados por estas atitudes irresponsáveis.

«L´hôpital n’est pas une entreprise. C’est une communauté des femmes et des hommes au
service du malade, traversée d’espérance et de angoisses, de joies et de douleurs, préoccupée
quotidiennement de médicine, de gestion et d’étique en réponse à l’appel décisif d’une
faiblesse qui oblige.»
Alain Cordier
Philosophie, étique et droit de la médicine, PUF (Presse Universitaire Française), 1997
Aqui fica o meu apelo ao bom senso e à unidade e o meu compromisso de que
agirei como adequado quando a tal for forçado…
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TSF 30

Passo a citar:

O António Bento telefonou-me muito cedo, no sábado. “Era para te
dar os parabéns por já fazeres parte dos malfeitores” disse-me com
aquela voz grossa que todos recordamos das guerras do Sindicato.

… “não se percebe de que poderes especiais se sente investido Pedro
Nunes para dizer que nestas matérias só aceita directivas do Governo
da Nação”...

Fiquei sem perceber. Uns segundos depois enquanto puxava dos galões
e ia dizendo rindo que ele fora pelo menos duas vezes nomeado e
uma no mais baixo da escala lá percebi que se referia à coluna do
sobe e desce do Expresso que aparentemente preocupa alguns
políticos.

Percebi então. Julgava eu que seria condenável numa atitude de
arrogância e desrespeito afirmar que não respeitaria as decisões
do Governo.

Respondi-lhe com a citação conhecida de que …“é preciso é que
falem de nós, não tendo qualquer importância se para dizer bem se
para dizer mal”… e com mais uma ou duas larachas desligámos. Não
resisti, contudo, à curiosidade e fui comprar o jornal.
Encontrei a coluna que recortei para memória dos netos e procurei
a notícia e a justificação analítica do crime, da falta de razão enfim o
porquê de estar “em baixa”.
Não existia qualquer texto. O critério jornalístico determinara que
os factos em si não eram merecedores de maior detalhe.

Estava enganado. Respeitar as decisões do Governo, esta é
indubitavelmente a mensagem subliminar da coisa, pode ser muito
condenável.
Condenável tanto quanto respeitar as decisões dos Governos
implique desrespeitar as decisões doutros poderes – os poderes
telúricos da economia globalizada que conduzem o Mundo perante
o irrelevante folclore das eleições nacionais.
Para quem acredita na democracia representativa só resta o
caminho da contestação. A mesma contestação que noutros
tempos usou para ditaduras conservadoras ou ditas progressistas.
Como diria um Português que muito prezo:

Que uma entidade reguladora das empresas e dos dinheiros tenha
decidido actuar sobre uma profissão que há dois mil e seiscentos
anos está proibida pelos seus códigos de ética de ser exercida como
um comércio foi, aparentemente, irrelevante.
Que na mesma semana em que o Primeiro-Ministro anunciou o regime
de preços máximos para medicamentos a direcção nomeada de uma
reguladora venha proibir a fixação de preços máximos para consultas
e cirurgias, não mereceu, curiosamente, qualquer leitura política.
Que a dita entidade reguladora de competência específica no âmbito
da economia, tenha considerado normal relacionar-se com outras
reguladoras mais antigas e de competências indiscutíveis no âmbito
da Saúde através da instituição de multas não conduziu, pasme-se, a
qualquer dúvida em matéria de Constitucionalidade, já para não falar
do curial e bem educado relacionamento institucional.
Que a mesma entidade tenha decidido publicitar em comunicado a
decisão de aplicar a coima, no que constituiu indubitavelmente a
aplicação antes de transitar em julgado da pena acessória de
publicidade com os consequentes prejuízos materiais e morais de
toda uma Classe profissional, não perturbou, igualmente, a consciência
democrática nem lançou interrogações em matéria de direitos.
Que numa extensa entrevista a um semanário da área económica, o
Presidente da sobredita estrutura que em Portugal visa aplicar o
direito Europeu da Concorrência, tenha, na mesma semana, criticado
ferozmente a Europa declarando-se partidário das leis e organização
dos Estados Unidos da América não deu, igualmente, como seria de
esperar origem a qualquer leitura.
O único malfeitor, aquele que mereceu indubitavelmente a colocação
“em baixa” na preclara escala classificativa do periódico em causa foi
o Bastonário da Ordem dos Médicos.
E porque crime deverá tal sinistra personagem responder?

8

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2006

…“é a vida”…

TSF 31
Encerrado que parece o ciclo das maternidades com o tão “sui
generis” debate jurídico do “perigo para a saúde” aproxima-se a
passos largos o ciclo das urgências.
Concordantes que fomos com a prevalência de critérios técnicos
sobre os mais emocionais bairristas, confesso que incomoda
observar o esgrimir de tal tipo de argumentos jurídicos quando
se está a falar do país da Europa conhecido pelas melhores
performances em termos de apoio ao nascimento.
Imagino a surpresa dos meios médicos e sanitaristas europeus,
habituados a ver Portugal como um caso de sucesso em termos
de saúde materna e infantil.
Ainda mal refeitos da surpresa pelo sucesso, vão agora ter que
interiorizar a necessidade de implementação de medidas
ministeriais de encerramento rápido dos mesmos estabelecimentos
e organizações que ontem se estudavam como exemplos a seguir.
Visto de longe Portugal deve cada vez mais parecer um sítio
apropriado para férias onde os autóctones, com maior ou menor
empenho e simpatia, servem cafés a troco dos correspondentes
ordenados mínimos.
A tradicional esperteza saloia, tão útil nos tempos da expansão
marítima, começa hoje, em tempos de informação global, a
acarretar-nos irreparáveis prejuízos de credibilidade.
Uma sociedade actual na Europa civilizada pressupõe objectivos
claros a que correspondem estudos, metodologias e acções
coerentes visando a sua prossecução.

EDITORIAL
Na Ordem do Dia

Neste aspecto é importante, hoje que se começa a falar de urgências
nocturnas, que se defina qual o grau de protecção se pretende
assegurar aos portugueses. Igualmente é imprescindível definir qual
o grau de assimetria que estamos dispostos a tolerar.

TSF 32

Senão vejamos:

A pergunta era extraordinária dirigida a quem o era. Perguntava-me
a opinião sobre a alteração de horário no Plenário da Assembleia da
República que na próxima quarta-feira visa permitir aos deputados
visionar o jogo de futebol entre Portugal e o México.

Aceitemos que um objectivo prioritário da organização social é
assegurar que os cuidados de saúde tendam a ser gerais e universais
como, aliás, a Constituição define. Nesse caso, um habitante de
uma aldeia do interior deverá, perante um evento súbito, grave e
nocturno de saúde ter hipóteses de encontrar um serviço de
urgência aberto como se residisse em S. Sebastião da Pedreira ou
em Paranhos.
Do mesmo modo alguém que viva num local sem transportes
públicos, distante cinquenta ou mais quilómetros da sede do seu
Centro de Saúde, deve ter direito a ver disponível um médico de
família nem que em dois dias por semana, na extensão da aldeia
mais próxima.
Curiosamente, estes factos que julgávamos elementares e
subjacentes a qualquer planificação ou reforma têm estado
desaparecidos dos discursos oficiais sobre a matéria. Unicamente
se tem ouvido uma estranha linguagem económica que não fala de
pessoas ou necessidades mas somente de números.
Ouve-se falar em encerramento de extensões com menos de 1350
utentes, ninguém explicando donde surgiu tão mágico número ou
que relevância tem sobre transportes, interioridade, velhice ou
carência.
Ouve-se falar em encerrar urgências nocturnas com menos de dez
atendimentos por noite, ninguém explicando porquê dez e não cinco
e que relevância terá tal número perante trinta quilómetros de
curvas ou a mais de uma hora que demora a percorrer as ditas.
É que quando se fala em encerrar uma urgência no interior
alentejano, beirão ou transmontano está-se sub-repticiamente a falar
em deixar populações ao abandono, em retirar o pouco a quem
habitualmente já nada tem.
É pois necessário fazer opções. A primeira delas, a de se releva o
critério social se o critério económico. É que se o único critério
for o financeiro então podemos dar razão ao tal professor da
concorrência que acha que o “mercado” tudo resolve.
Deixado ao livre arbítrio do “mercado” estou certo que meio país
fechava por inviável e viveríamos todos alegres e contentes à
beira-mar, nem que fosse a servir os tais cafés.
Deixado ao livre arbítrio do “mercado” os povos não se
organizariam por nações ou territórios mas por empresas. Tal
organização, muito mais fácil de gerir, apresentaria a notável vantagem
de poder, quando necessário, abrir falência e encerrar.
Sem prejuízo das históricas desculpas devidas a D. Dinis sempre se
poderia, nestas circunstâncias, enviar uma embaixada a Madrid e,
com o argumento que Afonso Henriques era um delinquente juvenil,
pedir a revogação do tratado de Alcañices.

Uma jornalista simpática que de quando em vez me telefona por
temas de Saúde, deixou-me, esta semana embasbacado.

Não sei que resposta estaria à espera ou que consenso nacional se
preestabelecera pois ficou muito admirada quando lhe disse que
achava a decisão perfeitamente normal.
Senti-me obrigado a explicar-lhe que a organização do trabalho tendo
em vista permitir observar em directo um acontecimento irrepetível
como uma partida de futebol é, em meu entender, tão lícita como a
dita organização perante outro tipo de evento igualmente irrepetível
como participar num funeral ou numa qualquer cerimónia.
Parece-me óbvio que o importante no trabalho é que seja feito e
que o seja com qualidade, cumprir horários genericamente
preestabelecidos pode ser necessário e quando o é há que o aceitar.
Porém quando o não é, fazê-lo torna-se mera demonstração de
masoquismo.
A mesma profissão pode mesmo conter as duas realidades. Imagine-se
o Professor a quem se exige pontualidade no início das aulas mas a
quem ninguém passa pela cabeça perguntar se as prepara ou corrige
os testes antes, durante ou depois do futebol.
Para um português é, no entanto, difícil associar trabalhar bem com
trabalhar sem penosidade. É, aliás, uma das características mais
absurdas do nosso estar esta necessidade de auto flagelação associada
ao trabalho. Para a maioria de nós torna-se imprescindível o lamento
suspirante após a mais banal realização, como se concretizar algo de
positivo não pudesse acarretar em si mesmo uma satisfação ou
recompensa moral.
O corolário deste facto é que se torna quase sinónimo de trabalho
a palavra esforço ou sacrifício esgotando-se aquele nestas. Isto é,
considera-se positivo e merecedor de aplauso um trabalho mal feito
ou inútil que exigiu esforço enquanto, pelo contrário, se despreza
uma obra, mesmo que genial, que se saiba, ou suspeite, ter dado
prazer na realização ao seu autor.
Nesta perspectiva Saramago ou Lobo Antunes são de aplaudir pelas
muitas horas passadas atrás do computador e de criticar se
arrumarem a escrita e fizerem um intervalo para beber uma cerveja
e torcer por Portugal no confronto com o México.
A jornalista em causa, simpática e assertiva, insistia na tecla do
desprestígio institucional que seria afeiçoar horários a eventos
desportivos.
Tentei explicar-lhe que, como médico, e já agora como eventual
doente, me interessa muito mais o resultado que o suor.
Tentei explicar-lhe que há muitos anos me habituara no serviço de
urgência a trabalhar para além de qualquer horário racional quando
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2006
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necessário e de igual modo fazer umas sestas ou ler ficção quando
possível.
Tentei explicar-lhe que em medicina só os resultados verdadeiramente
contam. O quando neste caso está totalmente subordinado ao como.
Ouvir falar nos hospitais em números, horas e satisfação do cliente
descontextualizados das realidades clínicas, é tão absurdo que só
uma imensa e colectiva gargalhada pode ser assumida como resposta.
E, no entanto, é o som dos tempos.
Ao aperceber-me do imenso abismo que se cavava entre as minhas
respostas e o politicamente correcto comecei a hesitar. Tenho
consciência que na sociedade mediática e de faz de conta em que
vamos vivendo, cada actor tem que declamar a “deixa” adequada e
não se atrever a “estados de alma”.
Enquanto assim pensava a simpática jovem insistia:
Não acha que os políticos se desprestigiam com estas atitudes?

contra tal afirmação e os estudos e inquéritos cruzaram-se num
confronto de números e papéis de que a única certeza a retirar é
que ninguém sabe nem quer verdadeiramente saber.
No entanto parece-me de Lapaliciana evidência que, um ano passado
sobre a medida, ninguém ganhou com a liberalização excepto, como
é óbvio, aqueles que agora podem vender o que antes estava
reservado a outros.
A famosa mão invisível do mercado tem o incómodo hábito
precisamente de ser invisível em áreas em que o cidadão está
desprotegido perante uma significativa assimetria de informação.
Este facto conhecido de qualquer estudante de economia parece
estar arredado da cabeça de licenciados em direito, o que não é de
estranhar, mas igualmente de alguns economistas de mérito, o que
já é mais de espantar.
Médico que sou obrigo-me a ter os pés pousados no chão e
procurar para os factos explicações simples e pragmáticas. Aprendi
mesmo há muito tempo que quando algo não tem explicação, esta
está na nossa incapacidade de perceber.

Não me contive e respondi:
Os portugueses não são tolos. O que desprestigia um político é
tentar defender o indefensável ou prometer hoje o que todos sabemos
que amanhã não irá cumprir. Ver futebol a gente perdoa e até faz
companhia...

TSF 33
Como seria de esperar o artigo do fim-de-semana passado sobre a
intervenção económica neo-liberal na área da Saúde não ficou sem
resposta.
Logo na terça-feira Vital Moreira, na sua habitual coluna no Público
zurziu os Bastonários das Ordens em que com muita honra me
incluo, num artigo a que adequadamente deu o título de “A Liga
dos Bastonários”.
Não fora o actual momento de excitação futebolística a que nem o
circunspecto comentador escapa e de certo o título teria sido outro.
Acredito mesmo que num nostálgico recordar dos seus tempos de
defensor da classe operária não teria hesitado em chamá-lo de “O
Bando dos Quatro”.
A argumentação foi a do costume – corporativismo, inefectividade,
privilégios etc. Não puderam deixar de estar presentes as relações
promíscuas com a indústria farmacêutica e o mais moderno caso
dos atestados, numa demonstração óbvia de que quem não tem
razões refugia-se no insulto ou, para me manter no registo
futebolístico, “chuta para canto”.
Por um daqueles sarcasmos em que a vida é fértil foi precisamente
esta a semana em que os factos vieram dar evidência ao que
alegáramos na tal incómoda carta conjunta.
Um deles, o relatório do Observatório Português dos Sistemas de
Saúde que de forma inconveniente afirmou que o preço dos
medicamentos vendidos fora das farmácias seria superior ao
praticado nas ditas. O Ministro da Saúde protestou vigorosamente
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Numa primeira abordagem poderia parecer-me estranho que certas
personalidades testemunhem esta tão irredutível crença no mercado.
É que são as mesmas que na juventude me olhavam desdenhosas
na sua superioridade moral de antifascistas, invectivando o
insignificante pequeno burguês crente nos valores da democracia
parlamentar e do socialismo democrático.
Poderia parecer estranho, para não dizer evidência de uma desonesta
ou conveniente cambalhota ideológica, se o estudo da mente humana
não nos ensinasse como esta é frágil e carente de segurança e
como na sua estabilização desempenham ingente papel a fé e as
igrejas.
Decidir baseado na razão traz implícito o enorme desconforto da
dúvida, a terrível ansiedade da solidão. Decidir baseado em factos,
na busca do melhor para a comunidade em nome da qual se decide,
é um acto solitário em que a responsabilidade se assume, não se
partilha ou transfere.
Decidir baseado na fé é um acto de exaltação comungada em que a
dúvida incómoda se descarta e as certezas, porque assumidas pelo
colectivo, se tornam verdades mesmo quando desmentidas
reiteradamente pelos factos do dia a dia.
Acreditar no mercado neste dealbar do século XXI, apesar de toda
a evidência e a razão recomendarem prudência, tem o mesmo
interior significado que nos anos sessenta e setenta teria acreditar
na revolução planetária.
Nestas questões de emoção, tão condicionadoras da inteligência
como Damásio demonstrou, os “amanhãs que cantam” ou as
“virtudes da concorrência” são essencialmente estados de alma.
Como postulou Marenches, mas esse era um impenitente
conservador, o erro de algumas religiões radica em não prometer a
felicidade apenas na vida eterna. É que sem esse cuidado, mais tarde
ou mais cedo, alguém nota que o rei vai nu e, desmascarada a crença,
penam os sacerdotes…

INFORMAÇÃO
Conselho Regional do Centro

Em defesa da Ordem

Posição aprovada por unanimidade em
Conselho Regional do Centro de 27/06/2006
Este é um texto que gostaríamos de nunca ter escrito.
Infelizmente sentimo-nos obrigados a fazê-lo, em nome
da Secção Regional do Centro (SRC), para esclarecer e
prevenir novos e mais graves equívocos que possam continuar a prejudicar a Ordem. Este é o momento, porque
ainda estamos muito longe das novas eleições, que não
queremos influenciar e relativamente às quais é demasiado precoce tomar qualquer posição.
Quando apresentámos a nossa candidatura à SRC, depois de um percurso extremamente crítico à actuação
global da OM, foi com o objectivo de unir, de reforçar, de
dinamizar, de trabalhar em prol do colectivo Médico, da
independência da Ordem, da modernização do Serviço
Nacional de Saúde, da defesa dos doentes.
Os resultados das últimas eleições para a Ordem traduziram a vontade dos Médicos. Respeitámo-la. O período
pós eleitoral imediato não foi fácil. Porém, sanadas algumas divergências, conseguidos alguns consensos e assumidas algumas regras, foi possível colocar a OM a funcionar em velocidade de cruzeiro, com espírito de equipa,
com dinamização do CNE e das estruturas da Ordem e
com os resultados positivos que não é necessário estar
a enumerar. Não se podiam perpetuar erros do passado.
Aqueles que pudessem pensar que concorremos à Ordem para entrar em guerras intestinas e em jogos de
bastidores talvez tenham ficado desiludidos. É que viemos para construir, não para destruir. Não podemos nem
queremos perder tempo com intrigas e divisionismos,
porque o nosso tempo é demasiado precioso e exíguo e
a Ordem merece, pela positiva, o nosso máximo empenho.
Uma das regras fundamentais a que as três Secções Regionais se comprometeram foi a de não discutir publicamente assuntos de âmbito nacional sem uma prévia análise no CNE. Parece óbvio que deve ser assim e só assim
é possível funcionar em equipa, porque a Ordem é só
uma! Se cada Secção tomasse o freio nos dentes e começasse a agir e intervir como se existissem três Ordens dos Médicos, o resultado final seria uma catástrofe.
E se os dezoito Distritos Médicos entendessem que a
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sua comparticipação no estudo de todos os assuntos de
âmbito regional e nacional (alínea d, artº 25º, do Estatuto da OM) passava por intervenções públicas sobre os
mesmos, então teríamos o enterro definitivo da OM, para
grande gáudio e satisfação dos adversários dos Médicos
e da forma dos Médicos entenderem a Saúde.
Quando tudo corria de forma satisfatória, salvaguardando as naturais e saudáveis divergências, esta regra basilar
foi inesperadamente violada pela Secção Regional do
Norte (SRN), ao convocar uma Assembleia Regional para
discutir o mui polémico e criticável acordo político das
farmácias e sobre ele emitir pública opinião sem solicitar a sua discussão prévia no CNE, um comportamento
diametralmente oposto ao da SRC e da SRS.
Que tipo de motivações, que perspectivas do que deve
ser uma organização podem levar o Conselho Regional
do Norte a pronunciar-se publicamente sobre um assunto de âmbito nacional sem que os seus representantes no CNE (artº 42º do Estatuto da OM), solicitem a
sua prévia discussão no órgão executivo máximo da OM?
De uma vez por todas, é a altura da SRN compreender
que integra uma estrutura colectiva, que tem regras e
que tem Colegas que é necessário considerar e respeitar.
Alguém iria assistir a um concerto onde cada instrumento
tocasse de forma autónoma e sem qualquer ligação com
os restantes? Alguma empresa sobreviveria se cada secção agisse como se as outras não existissem? Alguém
acredita numa organização que fale a múltiplas vozes e
onde ninguém se entenda? Alguém duvida que o alvo
dos franco-atiradores dentro de qualquer associação é
o próprio coração da associação e não os seus inimigos?
Depois deste aparente insucesso de tantas conversas
tidas no recato do CNE, a SRN tem, agora, a obrigação
de explicar a todos os Médicos a razão de opinar publicamente sobre uma delicada questão de âmbito nacional sem ter pedido o prévio agendamento para o CNE.
Foi uma iniciativa do próprio Conselho Regional, assim
desconsiderando os acordos assumidos e os Colegas das
outras Secções e o próprio Bastonário? Ou foi uma ini-
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ciativa do Presidente da Assembleia Regional do Norte
tomada à revelia do seu Conselho Regional?
O ponto 4 do artº 4 dos Estatutos da OM é suficientemente claro: “A liberdade de opiniões e o livre jogo democrático previstos no número anterior e garantidos
no presente Estatuto não justificam a constituição de
quaisquer organismos autónomos dentro da Ordem dos
Médicos que possam falsear ou influenciar as regras normais da democracia e possam conduzir à divisão entre
os seus membros”. Nenhuma Secção pode arrogar-se o
direito de se constituir, na prática, como um organismo
autónomo.
Esperamos que não mais se repitam estes lamentáveis
episódios, porque os únicos perdedores são os Médicos.
Para além do mais, não podemos deixar passar em claro as declarações produzidas pelo Presidente do Conselho Regional do Norte (CRN) e publicadas no Tempo
Medicina de 21/06. O Presidente do CRN, de forma
que não vamos adjectivar, diz que tem sempre razão e
que as outras Secções acabam por ser obrigadas a concordar tardiamente e ‘a reboque’! Enfim, de tão óbvios
são desnecessários comentários, mas, já que tem sempre razão e parece querer constituir-se como Presidente de uma Ordem à parte, desafiamos o Presidente
do CRN a fazer aprovar pelo Governo (nem compreendemos porque é que ainda não o fez!) a versão
nortenha do acto Médico (o que, diga-se em abono da
verdade, seria excelente!), que até já foi vetada pelo
ex-Presidente da República! Já agora, com uma SRN
com tanta razão e sem medo de ninguém, como afirmou o seu Presidente, e tão determinada e independente, o Dr José Pedro Moreira da Silva não quer explicar porque é que ainda não temos lei do acto Médico?
Quem é que estava na Ordem quando a Ordem, numa
janela de oportunidade única, falhou rotunda e vergonhosamente (e porquê?) a aprovação da Lei do acto
Médico? É que lançar tiros de pólvora seca, é fácil, mas
só espanta os pardais, acertar-lhes é outra coisa completamente diferente. Talvez não seja descabido recordar a estória da pata e da galinha; porque é que é o
animal que põe o ovo mais pequeno que cacareja ruidosamente?
Não seria desejável e preferível que prevalecesse uma
visão nacional da Ordem, que todos remassem para o
mesmo lado e acabassem de uma vez por todas os regionalismos atávicos? A postura da SRC será, sempre, a de
defender e contribuir para uma visão nacional da OM.
Nem sequer se podem acusar os Estatutos da Ordem
de serem centralistas, sulistas e elitistas porque, apesar

de englobar 52% dos Médicos, a Secção Regional do Sul
só tem três votos no CNE (num total de dez)!...
Finalmente, gostaríamos de saudar e dirigirmo-nos a todos os Colegas que se quiserem candidatar ao cargo de
Presidente do CNE. Merecem a nossa mais profunda consideração. É um cargo de grande dedicação e sacrifício.
Os eventuais candidatos que não integrem as estruturas
da Ordem podem seguir a estratégia, fazer as afirmações
e ter a intervenção que muito bem entenderem. São livres.
Os eventuais candidatos que integrem qualquer um dos
órgãos dirigentes da Ordem têm de respeitar as hierarquias, a estratégia e os Colegas da Ordem. Não podem
entrar num processo de guerrilha interna nem usar os
recursos da Ordem para desenvolver a sua estratégia
pessoal em detrimento do Colectivo, sob pena de comprometerem a sua própria candidatura. Se pretenderem
implementar uma estratégia pessoal de colisão com a
Ordem de que fazem parte, só há uma forma legítima e
ética de o fazerem, libertarem-se previamente das funções que desempenham.
É bom que todos compreendam que quem quiser ser
um candidato credível a Bastonário tem primeiro de demonstrar que sabe reconhecer as hierarquias. Quem quer
mandar, tem primeiro de demonstrar que sabe obedecer. Quem quer ser respeitado, tem primeiro de demonstrar que sabe respeitar.
A Ordem dos Médicos tem de ser forte, unida e produtiva. Não pode convulsivar durante metade do tempo de
cada mandato por causa dos calendários eleitorais. A
Ordem dos Médicos não é poder, é serviço.
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Exmo. Senhor Prof. Doutor Correia de Campos
M. I. Ministro da Saúde
Ministério da Saúde
Av. João Crisóstomo , 9 – 6.º; 1049-062 Lisboa
Porto, 20 de Junho de 2006
Assunto: Entidade Reguladora da Saúde.
Exmo. Senhor Ministro da Saúde,
A Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Dentistas, a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Enfermeiros, no exercício das suas competências como
reguladores profissionais na defesa da saúde e da saúde oral, preocupadas com a necessidade de ordenação
da área da saúde vêm expor o seguinte:
- considerando o verdadeiro vazio funcional da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) nos termos do respectivo Estatuto, constante do Decreto Lei n.º 309/
2003, de 10 de Dezembro; - considerando que a própria ERS apresentou junto de V. Ex.a um projecto de
alteração estatutário com vista à efectiva atribuição
de competências funcionais;
- considerando que não é conhecida uma posição ministerial sobre esse projecto;
- considerando a necessidade de clarificação das efectivas atribuições dessa Entidade;
- considerando que a aprovação e a alteração da Portaria regulamentadora de tal Decreto-Lei, ocorreu recentemente;
- considerando que existem sustentadas dúvidas sobre o campo de aplicação do Decreto-Lei e da Portaria, com falta de harmonia entre um e outra;
- considerando que não se afigura admissível a cobrança
de “taxas” sem uma clara evidencia dos serviços que
lhe são correspondentes;
- considerando ser inadequado e ineficaz o dever de
recurso exclusivo ao suporte informático, com a proibição de uso de outros meios;
- considerando ainda que são já conhecidas ineficiências do sistema informático;
- considerando que os Signatários já tiveram oportu-
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nidade de Manifestar junto de V .ª Ex.ª as dificuldades
inerentes à aplicabilidade da cobrança de “taxas” nos
termos do actual enquadramento e manifestaram a
sua disponibilidade para colaborar na revisão do enquadramento global da intervenção da Entidade Reguladora da Saúde;
Solicitam a V. Ex.ª que, a bem da ordenação e organização dos sistemas de saúde, em prol dos interesses do
utente, se digne ordenar a suspensão imediata da aplicação do sistema de registo na ERS até que todo o
processo de revisão e clarificação do ordenamento
legal esteja ultimado.
Os Signatários consideram que a pretendida implementação do registo até ao final do presente mês de
Junho será por um lado impossível e criará, por outro
lado, problemas cuja a resolução se afigura complicada.
Os Signatários sublinham o Interesse nacional de criação de um modelo claro e bem estruturado com conteúdos funcionais efectivos, como suporte de um qualquer registo que se mostre justo, razoável e eficaz.
Com os melhores cumprimentos,
O Bastonário da Ordem dos Médicos
Dr. Pedro Nunes
O Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas
Dr. Orlando Monteiro da Silva
O Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos
Dr. Aranda da Silva
A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros
Enf.ª Maria Augusta de Sousa
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Presidente
Lisboa, 26 Junho 2006
Caro(a) Colega,
Termina no próximo dia 30 de Junho o período para registo
na Entidade Reguladora da Saúde, findo o qual os proprietários dos espaços ou estabelecimentos prestadores de cuidados
de Saúde arriscam coimas determinadas pela mencionada entidade.
Recomendou o Conselho Nacional Executivo a que presido
que os médicos não se registassem até ao último dia do prazo
concedido.Tal recomendação prendia-se com um trabalho contínuo que temos vindo a desenvolver junto das mais diversas
instituições para que se fizesse justiça. Era nossa intenção, desde
o início, explicar em pormenor aos colegas a nossa posição e
os factos relevantes, antes de findar o prazo, para que pudessem tomar decisões em consciência.
Precisamente por esse trabalho, só agora lhe posso escrever,
já que terminou há minutos a última diligência decidida – a
audiência que pedimos a S. Ex.ª o Provedor de Justiça visando
o pedido de verificação da constitucionalidade do diploma.
Também só anteontem foi publicada a Portaria n.º 639/2006
que, numa resposta às nossas posições, reduz substancialmente os valores da taxa de registo e manutenção do mesmo para
os médicos em regime de profissão liberal em tempo parcial
(presume-se que menos de 24 horas por dia). De uma situação inicial em que os consultórios seriam obrigados a pagar
2500 € de registo passou-se primeiro para 1000 € com 500
€ de manutenção anual e agora para 200 € com 100 € de
manutenção.
Contrariamente ao que o Sr. Ministro pensaria esta situação
não é suficiente para calar o nosso protesto já que este
não resulta do valor do dinheiro mas de questões de
princípio.
De facto é nosso entendimento, comungado pelos nossos consultores jurídicos e constitucionalistas de renome, que a obrigação de registo e consequente pagamento da sua efectivação
e manutenção fere a legalidade constitucional criando uma
duplicidade de entidades com a mesma função e resultando
num imposto redundante.

mos deixar de compreender o repúdio que justamente todos
sentimos perante mais este disparate que nos prejudica e as
atitudes que os médicos individualmente decidam tomar.
Tentou a Ordem dos Médicos fazer perceber a S. Ex.ª o Sr.
Ministro da Saúde a inadequação do Decreto-Lei que cria a
ERS, a opacidade que releva da sua formulação, não tornando
claras as fronteiras entra esta nova entidade e as reguladoras
existentes como sejam as Ordens profissionais ou mesmo estruturas do Ministério como por exemplo a Inspecção Geral
de Saúde.
As restantes Ordens dos Profissionais de Saúde (Farmacêuticos, Enfermeiros e Médicos Dentistas) travaram ao nosso lado
o combate, possuindo igual entendimento mesmo quando os
interesses directos dos seus associados não estavam feridos
na mesma proporção que os nossos. Tal solidariedade veio
demonstrar como é útil e profícua uma política de respeito
mútuo e procura de consensos e inútil e deletéria uma política de isolacionismo e confronto sistemático que infelizmente
alguns ainda preconizam.
Colegas
Não conseguimos fazer valer a nossa razão. Apesar dos valores em presença serem agora bem mais sensatos, mantém-se
a questão central. Para nós a actividade dos médicos,
exercida seja em que regime for, não é nem pode ser
confundida com uma mera actividade comercial. A sua
regulação passa pelo reforço das instituições adequadas – as
Ordens – e não pela transplantação para a Saúde de entidades
inventadas no âmbito da economia, geridas por economistas
e unicamente despertas para os aspectos estritamente materiais da vida humana.
Não tenho, nem tem o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, qualquer dúvida que esta questão do registo e taxas da ERS se integra numa muito mais vasta luta: a luta
incontornável pela manutenção da nossa liberdade, pela
autorregulação profissional e pelo primado da Ética sobre os
valores materiais.
Porque assim o entendemos, considerámos importante informar dos factos todos os médicos, mesmo aqueles que, no caso
presente, nada aparentemente têm a ganhar ou perder.

O parecer que consubstancia a nossa posição será publicado
no próximo número da Revista da Ordem dos Médicos (estando já disponível no site da Ordem dos Médicos) afim de
que os médicos que, numa atitude de protesto, entendam não
se registar possam defender-se, caso venham a ser incomodados.

Igualmente pela relevância que lhe atribuímos decidimos terminar todas as relações institucionais com a
ERS. A partir de hoje todos os pareceres ou informações
solicitadas pela ERS à Ordem dos Médicos apenas serão
disponibilizados nos termos do estritamente determinado pela
Lei e após pagamento da totalidade dos seus custos.

Não pode a Ordem dos Médicos, enquanto Associação Pública, recomendar o não cumprimento da legalidade ou fornecer patrocínio jurídico directo. Como médicos não podere-

Com os melhores cumprimentos do colega,
Dr. Pedro M. H. Nunes
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2006
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Assunto: Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro
Apreciação – Parecer
Foi publicada, no passado dia 6 de Janeiro, a Portaria 38/
20061 que veio estabelecer as regras do registo obrigatório
e do pagamento das correspondentes taxas a que estão sujeitos os operadores elencados no art.º 8.º do Decreto-Lei
309/2003, que criou a Entidade Reguladora da Saúde.
Trata-se de uma parte da regulamentação daquele diploma
legal.
Importa, pois, antes de mais analisar a dita Portaria sob diversas vertentes.
Mas porque nos parece essencial, comecemos por apreciar
algumas das normas do D.L. 309/2003 de forma a delimitar o
âmbito de aplicação da Port. 38/2006.
A ERS
Perspectiva Histórica
A ideia da criação de uma entidade reguladora da saúde decorre da necessidade de desenvolvimento da regulação a vários níveis face às alterações da Lei de Gestão Hospitalar 27/
2002, à empresarialização de 31 Hospitais, às modificações
do regime jurídico dos Hospitais do Sector Público Administrativo (SPA), à implementação do regime jurídico das Parcerias Público Privadas (art.º 37º do D.L. 185/2002) e à publicação do diploma que criou a rede de prestação de cuidados
primários (art.º 31º do Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1 de
Abril).
De resto, estes dois últimos diplomas anunciavam antecipadamente a criação de uma entidade reguladora sectorial na
área do sistema de saúde (vide os artigos acima referidos)
com o intuito de regular situações de participação ou cooperação de entidades privadas no âmbito do serviço público
de saúde.
Com efeito, em termos de entidades reguladoras as referidas leis pareciam apontar para o desenvolvimento de um
modelo de mercado misto no sector hospitalar e da prestação de cuidados primários, em que os prestadores públicos,
privados e sociais concorreriam por contratos de financiamento de cuidados de saúde.A esta realidade acrescia a possibilidade de criação de novos hospitais no Serviço Nacional
de Saúde sob a forma de parceria público privada.
Diminuiria, assim, o papel do Estado enquanto prestador directo ou gestor e cresceria, com esta onda legislativa, a importância da contratualização, no âmbito da separação
financiador-pagador na prestação de cuidados de saúde.
Mas tudo se focalizava na necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de serviço público e os objectivos
que caracterizam o nosso sistema de saúde.
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Neste quadro estrito perceber-se-ão desde logo extensas
tarefas regulatórias que poderiam, eventualmente, competir
a uma entidade reguladora sectorial e que justificariam a sua
criação, como sejam, a vigilância activa do respeito dos direitos dos utentes e seu fortalecimento no sistema, a concepção adequada dos mecanismos de financiamento e contratualização da actividade de acordo com as necessidades em saúde da população, entre outras.
Mesmo, assim, não queremos deixar de anotar que muitas
das necessidades regulatórias decorrentes da implementação das alterações acima referidas estão já cobertas por
reguladores sectoriais, quer no que diz respeito à promoção
da avaliação da qualidade em saúde e ao desempenho das
instituições, quer na vertente da promoção da concorrência
leal.
A adequação do sistema de regulação tem de ter em atenção a complexidade do sector e a articulação dos vários
níveis de proximidade aos regulados.
É, pois, fundamental que se compreenda o âmbito da actuação da entidade reguladora em interacção com os outros
reguladores sectoriais da saúde, designadamente as Ordens
Profissionais, a Direcção Geral da Saúde, as Administrações
Regionais de Saúde, a Inspecção-Geral da Saúde e Institutos
Públicos vários, por forma a não cairmos numa situação que,
por sobreposição de competências entre diversas entidades,
se gerasse a desresponsabilização de áreas de interferência
e acção própria de determinados organismos.
AS ATRIBUIÇÕES
A ERS tem a capacidade jurídica necessária e adequada para
a prossecução do seu objecto.
Ora, o dito objecto, de acordo com o disposto no n.º 1 do
art.º 6.º do diploma criador, consiste na regulação e supervisão da actividade e funcionamento dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, no
que respeita ao cumprimento das suas obrigações legais e
contratuais relativas ao acesso dos utentes aos cuidados de
saúde, à observância dos níveis de qualidade e à segurança e
aos direitos dos utentes.
O normativo referido concretiza ainda, no seu n.º 2, que são
atribuições da ERS:
a) Defender os interesses dos utentes;
b) Garantir a concorrência entre os operadores, no quadro
da prossecução dos direitos dos utentes;
c) Colaborar com a Autoridade da Concorrência na prossecução de atribuições relativas a este sector;
d) Desempenhar as demais funções que por lei lhe sejam
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atribuídas.
Do exposto resulta que toda a actividade da ERS tem
por objectivo último, a salvaguarda dos direitos dos
utentes dos serviços de saúde, a nível do acesso, da
qualidade e da segurança.
No que à Ordem dos Médicos respeita, tal objecto também
se verifica, na medida em que o art.º 6.º do Estatuto da Ordem dos Médicos (EOM) determina que “A Ordem dos
Médicos tem por finalidades essenciais:
a) Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional médicas, a fim de assegurar e fazer respeitar o direito
dos utentes a uma medicina qualificada;”
(sublinhado nosso).
Ou seja, existe alguma coincidência nas atribuições da ERS e
da O.M., sendo que no caso desta última a defesa dos direitos dos utentes está restrita à vertente da qualidade e qualificação dos cuidados médicos que lhes são prestados.
Mas a coincidência a nível de atribuições das duas entidades
não se fica por aqui.
Na verdade, por determinação do art.º 19º do DL 32 171 de
29 de Julho 1942, todos os estabelecimentos destinados ao
tratamento ou recepção de doentes não podem funcionar
sem a direcção e responsabilidade de profissionais em condições de exercer a medicina, sendo que os directores clínicos são obrigados a participar a existência dos aludidos estabelecimentos à Direcção Geral de Saúde e à Ordem dos
Médicos.
No entanto, à Ordem dos Médicos só é dada a possibilidade de reacção através da aplicação de uma medida de polícia: determinação do encerramento do estabelecimento, se o mesmo funcionar sem director clínico.
Não tem, portanto, nenhum poder fiscalizador sobre a organização e demais requisitos de funcionamento dos ditos estabelecimentos. E o único controlo que exerce quanto à
qualidade dos actos médicos praticados é aquele que
resulta das suas atribuições sancionatórias relativamente aos médicos.
Assim, as demais funções encontram-se, de algum modo, atribuídas à Direcção-Geral da Saúde, a quem cabe avaliar e
promover a qualidade técnica, assistencial e humana dos cuidados e tratamentos prestados, podendo aplicar contra-ordenações, segundo o previsto no Decreto-Lei 13/93 de
15 de Janeiro, nos seus arts. 13º e 18º.
No que à ERS respeita verifica-se que, para além da obrigação de efectuar um registo público das entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos sectores
privado, social e cooperativo, bem como das entidades e estabelecimentos convencionados (art.º 29 do D.L. 309/2003),
pode ainda propor a suspensão ou revogação da licença dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do sector privado (art.º 28.º).
Ora, sendo certo que o intérprete tem sempre de considerar, na sua actividade hermenêutica, que o sistema jurídico é
harmonioso e que o legislador se exprimiu correctamente,
teremos forçosamente de tentar encontrar a compatibilização

deste conjunto de regras e atribuições.
Porém, atenta a intenção do legislador de modificar significativamente as atribuições da ERS, manifestada no preâmbulo
da Port.ª 38/2006, no sentido de lhe conferir funções de
regulação da concorrência no sector da saúde, não nos iremos agora alongar sobre esta matéria.
Fica tão só a nota de que, face ao actual quadro legislativo, a
situação é bastante complexa, na medida em que se verificam inúmeras sobreposições de competências (pelo menos,
aparentes) de diferentes entidades públicas.
SUJEIÇÃO À REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA ERS
Mas tentemos agora determinar quem está sujeito à regulação
e supervisão da ERS, tarefa que, aliás, se afigura assaz difícil.
Dispõe o art.º 8.º do D.L. 309/2003 que as entidades sujeitas
a regulação são as seguintes:
“1 - Estão sujeitos à regulação da ERS, no âmbito das suas
atribuições e para efeitos deste diploma, sendo considerados operadores:
a) As entidades, estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, integrados ou não na rede de
prestação de cuidados de saúde, independentemente da sua
natureza jurídica;
b) As entidades externas titulares de acordos, contratos e
convenções;
c) As entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados
de saúde dos sectores social e privado, incluindo a prática
liberal;
d) As associações de entidades públicas ou privadas e as instituições particulares de solidariedade social que se dedicam
à promoção e protecção da saúde, ainda que sob a forma de
pessoa colectiva de utilidade pública administrativa e desenvolvem a respectiva actividade no âmbito da prestação de
serviços de cuidados de saúde ou no seu apoio directo;
e) Os subsistemas de saúde.
2 - Não estão sujeitos à regulação da ERS:
a) Os profissionais de saúde no âmbito das atribuições das
respectivas ordens ou associações profissionais;
b) Os estabelecimentos e serviços sujeitos a regulação
sectorial específica.
3 - A ERS exerce as suas funções no território do continente, sem
prejuízo do estabelecimento de protocolos entre o Governo e os
serviços de saúde das Regiões Autónomas.”
O legislador optou, nesta matéria, por fazer uma delimitação
positiva seguida de uma delimitação negativa dos visados.
A primeira dificuldade com que nos deparamos neste âmbito resulta, desde logo, do n.º 2 do preceito transcrito, que
define quem, ou em que condições, não está sujeito à
regulação.
Ora, como vimos acima, as atribuições da O.M. são amplas e, no que diz respeito aos médicos, não pode
considerar-se, ainda que tão só para estes efeitos, que
se restringem ao exercício do poder disciplinar, antes sendo de afirmar que abrangem a autorização
para o exercício da profissão, mediante a inscrição e
registo, no quadro geral e de especialidades, o conRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2006
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trolo e supervisão da qualidade dos actos médicos,
bem como da forma como a profissão é exercida (respeito pelas regras deontológicas e técnicas da profissão).
Deste modo, parece-nos que, quanto aos médicos, no
exercício da sua profissão liberal, a submissão à ERS
restringir-se-á aos aspectos relacionados com a “liberdade de escolha dos utentes” (vide alínea a) do n.º 2
do art.º 25.º do D.L. 309/2003), pois todos os demais incumbem à O.M.
Estarão, ainda, submetidos à ERS os médicos que sejam titulares de contratos, acordos ou convenções,
quanto às matérias respectivas (alínea b) do n.º 4 do
art.º 25 do D.L. 309/2003) e, bem assim, os que sejam proprietários ou gestores de estabelecimentos de saúde
(não regulados sectorialmente).
Por outro lado, e agora no que atine à alínea b) do n.º 2,
importa averiguar o que se entende por estabelecimentos e
serviços sujeitos a regulação sectorial específica.A título de exemplo, o preâmbulo esclarece que aqui se enquadram as farmácias.
Contudo, haverá mais, porquanto existem diversos regimes
jurídicos específicos sectoriais na área da saúde aplicáveis a
estabelecimentos /unidades de saúde, a saber:
- Unidades de saúde privadas de medicina física, de reabilitação, de diagnóstico, terapêutica e prevenção e de reinserção
familiar e sócio-profissional – Decreto-Lei 500/99, de 19 de
Novembro;
- Laboratórios privados que prossigam actividades de diagnóstico, de monitorização terapêutica e de prevenção no
domínio da patologia humana – Decreto-Lei nº 217/99, de
15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 534/99, de 11 de
Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 111/2004, de 12 de Maio;
- Unidades de saúde privadas que utilizem, com fins de diagnóstico, terapêutica e de prevenção, radiações ionizantes,
ultra-sons ou campos magnéticos – DecretoLei n.º 492/99, de 17 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 240/2000, de 26 de Setembro;
- Unidades privadas de diálise que prossigam actividades terapêuticas no âmbito da hemodiálise e técnicas de depuração extracorporal afins ou da diálise peritoneal crónica –
Decreto-Lei nº 505/99, de 20 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei 241/2000, de 26 de Setembro e pelo Decreto-Lei 176/2001, de 1 de Junho;
- Clínicas e consultórios dentários privados – Decreto-Lei
233/2001, de 25 de Agosto);
- Unidades privadas que actuem na área do tratamento ou
da recuperação de toxicodependentes – Decreto-Lei nº 16/
99, de 25 de Janeiro;
- Estabelecimentos termais – Decreto-Lei n.º 142/2004, de
11 de Junho.
Os referidos diplomas atribuem funções de “regulação
dedicada” a estruturas do Ministério da Saúde, designadamente às ARS, no que aos mencionados estabelecimentos e
unidades de saúde diz respeito.
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Deste modo, parece-nos que as entidades detentoras dos
estabelecimentos e unidades de saúde citadas não
estão, quanto a elas, sujeitas à regulação da ERS.
Não obstante, da interpretação que a ERS faz da lei e da
parca actividade por ela desenvolvida até agora, resulta que
esta não terá o mesmo entendimento nesta matéria, já que abriu pelo menos um processo em que uma das
indicadas entidades era visada. Tal processo terminou com
um arquivamento, por a questão estar a ser acompanhada
pela ARS. Mas o certo é que a ERS não se coibiu de lhe dar
início sem que, em algum momento, se tenha declarado incompetente na matéria.
Perspectivam-se, pois, interpretações distintas quanto à determinação das entidades sujeitas a regulação.
Directamente ligado a este aspecto está a matéria que se
prende com o registo dos “operadores” na ERS.
A PORTARIA 38/2006
O art.º 1.º deste diploma legal diz que o seu objecto é o
estabelecimento das regras do registo obrigatório e do pagamento das correspondentes taxas a que estão sujeitos os
operadores previstos no art.º 8.º do D.L. 309/2003.
Assim, a primeira questão que se coloca é a de saber se o
D.L. 309/2003 determina a obrigatoriedade de registo daqueles operadores.
Os preceitos que mencionam registos são os seguintes:
Artigo 27.º
Poderes de supervisão
No exercício dos seus poderes de supervisão incumbe à
ERS:
a) Efectuar os registos legalmente exigidos, conceder autorizações e aprovações nos casos legalmente previstos, emitir
ordens e instruções, bem como recomendações ou advertências, sempre que tal seja necessário;
b) Fiscalizar a aplicação das leis e regulamentos e demais
normas aplicáveis às actividades sujeitas à sua regulação.
Artigo 29.º
Registos e ficheiros
Incumbe à ERS proceder ao registo público das seguintes
entidades:
a) Entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde do sector privado;
b) Entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde dos sectores social e cooperativo;
c) Entidades e estabelecimentos convencionados.
Resulta claro, das aludidas normas, que as mesmas têm
como destinatária a ERS e não os operadores regulados.
E em nenhum local se diz expressamente que o registo para
estes últimos é obrigatório.
Contudo, seria, porventura forçado dizer que tal registo deve
ser oficiosamente feito pela ERS, pois pela natureza das coisas qualquer registo de entidades pressupõe o seu impulso e
colaboração, sendo estes normalmente impostos.
Acresce que no art.º 54.º do D.L. 309/2003, referente às
receitas da ERS, são mencionadas as taxas devidas pelo
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registo.
Certo é que da conjugação do art.º 8.º com o art.º 29.º,
ambos do citado diploma, resulta que os operadores estão
sujeitos a registo.
Supra identificámos já aqueles que nós consideramos não
estarem submetidos à regulação. E esses não estarão, em
nossa opinião, sujeitos a registo2.
Todavia, importa ter presente que o art.º 2.º da Port. 38/
2006 vem, exclusivamente para efeitos do dito registo, proceder à densificação de determinados conceitos, sendo de
realçar a definição de «Entidade»: é a pessoa singular ou colectiva que tutela, gere, ou detém estabelecimento onde são prestados cuidados de saúde.
Face a esta definição forçoso é concluir que estamos perante uma regulamentação restritiva do previsto no D.L. 309/
2003.
E, assim, adianta-se já que por força desta definição não
estarão sujeitos a registo os médicos que, exercendo
actividade liberal, o façam em locais onde não sejam
os “detentores” do estabelecimento.
Diz-se no preâmbulo da referida Portaria que esta foi publicada por ser premente regulamentar o processo de registo,
tendo em vista o conhecimento do universo dos estabelecimentos prestadores de cuidados de Saúde por parte da ERS.
Parece, assim, que o registo terá fins meramente informativos ou estatísticos, facto que é corroborado pelos elementos que são requeridos para a sua concretização (art. 4º da
Portaria), completamente desligados de qualquer critério de
avaliação.
Nesta perspectiva, impor o registo às entidades, estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde, integrados ou não na rede de prestação de cuidados
de saúde, incluindo a prática liberal, com a obrigatoriedade de pagamento de taxas elevadíssimas é onerar
excessivamente os operadores da área da saúde, já
tão sujeitos a restrições e regulamentações.
Assim, podem estar aqui postos em causa princípios constitucionalmente consagrados, nomeadamente os princípios da
igualdade e proporcionalidade, patentes no art. 13º da Constituição.
Na verdade poder-se-ão estar aqui a tratar de forma desigual, mesmo a discriminar, pessoas legalmente habilitadas a
exercer profissão na área da saúde que têm o seu próprio
estabelecimento, face a outros que não possuindo qualquer
título que os habilite à prestação de qualquer tipo de cuidados de saúde, mas a quem é permitida a abertura de estabelecimentos sem qualquer tipo de regulamentação. A distribuição de direitos e deveres, vantagens, encargos, benefícios
e de custos inerentes à pertença da mesma comunidade ou
vivência da mesma situação não são equitativos.
Poderá também estar em causa o princípio da igualdade, previsto no artigo 16º da Lei Fundamental, pois que discrimina
os profissionais legalmente habilitados a prestar cuidados de
saúde face a outras pessoas que circulam nesta fronteira, a
quem é permitida a abertura de estabelecimentos sem qual-
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quer tipo de regulamentação a enquadrar a sua actividade.
Daí que seria útil, se não necessário, que no art.º 2.º da Portaria se definisse também o que se entende por “prestação
de cuidados de saúde”.
Mas pode, também, criar situações de desigualdade no seio
dos próprios profissionais, uma vez que não esclarece inequivocamente quais as situações a que se aplica e só com
grande labor hermenêutico se conclui quem são os seus destinatários.
Por outro lado, a medida das sanções aplicáveis a situações
de incumprimento do registo parece-nos manifestamente desproporcionada.
De facto, o registo obrigatório não traduz nem acrescenta nenhuma exigência de controlo de qualidade
ou de eficiência na prestação de cuidados de saúde.
Aliás, trata-se apenas de um meio de financiamento ilegal
da ERS, uma vez que impõe não só um valor inicial a pagar pelo registo, como um valor de manutenção do
mesmo, que a não ser pago dará lugar à aplicação de coimas
avultadas.
Porém, em nosso entender, a imposição de registo não corresponde de todo a um reforço da confiança social ou à
verificação de idoneidade técnica, o que eventualmente justificaria a criação de mais uma restrição ao exercício de uma
profissão.
Por outro lado, surgem restrições ao exercício de uma profissão muito para além do que seria exigível para protecção
de outros direitos ou interesses legalmente protegidos, porque obriga todos os profissionais que detêm um estabelecimento que presta cuidados de saúde a proceder a mais um
registo, sem que isso traduza um real benefício para os utentes.
Assim sendo, parece-nos que a medida imposta não obedece
a um juízo de proporcionalidade entre o fim que pretende
ser alcançado e a imposição que cria, de acordo com o que é
prescrito no art. 18º, n.º 2 da Constituição, apenas torna
ainda mais burocrático e limitador o exercício da prestação
de cuidados de saúde.
Mas há ainda um outro vector a analisar: as taxas do
registo.
Com efeito, afigura-se-nos duvidoso que seja legítimo cobrar uma taxa de inscrição ou de manutenção de valor variável conforme o número de técnicos de saúde da entidade
proponente.
Por outro lado, a própria existência de uma taxa de manutenção, sem qualquer contrapartida real para a entidade sujeita a registo também nos parece pouco consentânea com
os princípios constitucionais.
E, por fim, os montantes mínimos e máximos das taxas previstos na Portaria também nos suscitam algumas dúvidas.
Vejamos, então, quais as nossas dúvidas em concreto.
A variabilidade do valor das taxas – admitindo-se, sem conceder, que estamos efectivamente perante taxas –, decorrente do número de técnicos de saúde da entidade, não é
justificável à luz dos princípios que regem a determinação
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daquele montante.
É entendimento do Tribunal Constitucional (Ac. de 12-03-2002) que “a estrutura das taxas supõe a existência de uma
correspectividade entre a prestação pecuniária a pagar e a prestação de um serviço pelo Estado ou por outra entidade pública”.
Sendo certo que não se defende uma equivalência absoluta
entre o preço a pagar e o custo do serviço para a entidade
pública, a tal correspectividade será aferida também em termos de utilidade do serviço. Isto significa que o valor da taxa
há-de reflectir o custo do serviço e a utilidade que representa para o utente.
Nesta medida, consideramos que a utilidade do serviço a
prestar (se é que ele existe) pela ERS às entidades sujeitas a
registo não varia consoante o número de técnicos de saúde.
Aliás, penalizar as entidades com um número mais elevado
de técnicos de saúde, obrigando-as a suportar uma taxa de
inscrição e manutenção superior, importa, em nosso entender, a violação do princípio da igualdade. A lógica da previsão
legal dos artigos 8.º e 9.º da Portaria em apreciação será,
provavelmente, obrigar as entidades com maior capacidade
económica e financeira a pagar mais do que outras com menor
dimensão.
Sucede que “a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias não autoriza um Estado-membro a introduzir,
na tabela dos direitos a cobrar em contrapartida de um serviço
prestado, um elemento de solidariedade entre grandes e pequenas sociedades instituindo, para ao mesmo serviço, um direito
mais elevado para as sociedades de capitais com capital social
importante do que para as sociedades com um capital social
menor, sem que esta diferença no montante dos direitos tenha
qualquer ligação com o custo do serviço” (Proc. C-206/99).
E, quanto a nós, é precisamente isso que acontece com o
critério fixado para a determinação do valor da taxa: ao obrigar as entidades com mais técnicos de saúde a pagar mais, o
Estado português está a introduzir um elemento de solidariedade que não se justifica, porque o custo do serviço para a
ERS não varia ou, pelo menos, não varia à razão de € 25,00
por cada técnico de saúde a mais.
Relativamente à existência de uma taxa de manutenção, anual e de valor equivalente a metade da taxa de inscrição, julgamos que a sua previsão é claramente inconstitucional.3
Com efeito e salvo melhor opinião, estamos aqui perante
um imposto criado à margem das normas constitucionais
sobre a matéria. É que não existe qualquer relação entre o
custo a pagar e o serviço prestado. Note-se que, na maioria
das situações, não haverá alterações a registar junto da ERS
todos os anos.
No caso das taxas de manutenção não existe qualquer relação entre o custo do serviço e o benefício e/ou utilidade
para o utente. Não existe qualquer carácter bilateral na fixação do dever de pagar este custo, característica que quer o
Tribunal Constitucional quer o TJCE exigem para a qualificação de um tributo como taxa (cf. acórdãos supra citados).
Por fim, não podemos deixar de referir que o valor previsto
para as taxas nos parece manifestamente desproporcionado
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perante o custo e a utilidade do serviço prestado pela ERS.
A taxa, segundo a redacção da norma, destina-se a cobrir os
custos da inscrição das diversas entidades, bem como da manutenção do registo. Sucede que, como é reconhecido no
preâmbulo do diploma, “os procedimentos para a efectivação e
alteração do registo são simplificados, reduzindo-se ao mínimo a
circulação de papel, mas efectuados de forma segura e reservada”.
Quem faz o registo são os próprios operadores, limitando-se a ERS a disponibilizar a aplicação informática para o efeito e, posteriormente, a eventualmente, comprovar a veracidade das declarações dos operadores.
Nesta medida, exigir-se o pagamento de um valor compreendido entre os € 1.000,00 e os € 50.000,00 para a prestação daqueles serviços é manifestamente excessivo.4
Acresce que a fixação de taxas de montantes elevados, como
é o caso em análise, pode ser considerada como um entrave
ao livre exercício da profissão.
Com efeito, além dos custos inerentes ao início e execução
de uma actividade, a obrigatoriedade de pagamento de uma
taxa de valor tão elevado como os que estão em causa pode
afastar operadores de menores recursos de iniciar ou manter a sua actividade na área da Medicina.
Estamos, pois, perante uma restrição de um direito fundamental, operada em desrespeito pelos requisitos do artigo
18.º da Constituição da República Portuguesa. Como acima
já foi aflorado, nos termos deste preceito, só são legítimas as
restrições de direitos fundamentais aprovadas por lei e que
respeitem o princípio da proporcionalidade. O que não sucede no caso concreto.
Em suma, julgamos que a Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro padece de diversas inconstitucionalidades.
Posteriormente à emissão deste parecer a Portaria foi alterada pela Portaria n.º 639/2006, de 23 de Junho, que modificou, essencialmente, o valor das taxas a pagar pelos profissionais liberais e associações de doentes legalmente reconhecidas que prestem cuidados de saúde em estabelecimento
próprio e em regime de tempo parcial.
2
Como resulta claramente da última alteração legislativa –
Portaria 639/2006 – o registo é obrigatório para todas as
entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde do sector privado, social, cooperativo, convencionado
e, ainda, para os profissionais liberais e associações de doentes, sendo que nestes dois últimos casos, a modificação registada diz tão só respeito aos valores de taxas de inscrição e
de manutenção.
3
Mesmo na formulação da Portaria 639/2006, de 23 de Junho.
4
Mesmo perante o preceituado na Port. 639/2006, não deixará de ser excessiva a cobrança de uma taxa de inscrição
num registo que é integralmente efectuado pelo interessado,
bem como a cobrança de uma taxa anual pela manutenção
do mesmo.
1

ACTUALIDADE
Visita do Bastonário ao Distrito Médico da Guarda

«Como ficará a saúde,
aqui tão longe de tudo
e de todos?»
Nos dias 5 e 6 de Junho o bastonário
da Ordem dos Médicos, Pedro Nunes,
efectuou uma visita ao distrito
da Guarda onde se reuniu com colegas
dos centros de saúde de Celorico
da Beira, Foz Côa, Pinhel, Guarda,
Sabugal, Almeida e ainda do Hospital
da Guarda. Pedro Nunes, que nesta visita
foi acompanhado por uma delegação
composta por representantes
do Conselho Regional do Centro
e do Conselho Distrital da Guarda
da OM, participou ainda num debate
organizado pelo Distrito Médico
da Guarda sobre a rede de referenciação
materno/infantil e os processos
de reorganização em curso. Damos
conta desta visita nas próximas páginas.
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De visita ao Distrito Médico da Guarda, Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos (OM) foi acompanhado pelo
presidente do Conselho Regional do Centro, José Manuel Silva, e por Fernando Gomes, Maria dos Prazeres e Teresa Lopes,
também do CRC. João José Reis Pereira, presidente do Conselho Distrital da Guarda, acompanhou passo a passo a visita e
participou igualmente nas diversas reuniões com colegas.
Más acessibilidades, interioridade, desertificação, necessidade
de investir no interior e na fixação da população e incentivos
para a deslocação/fixação de profissionais, bem como as dúvidas suscitadas pela criação das Unidades de Saúde Familiares
(USF) e pela Entidade Reguladora da Saúde, foram ideias-chave
desta deslocação ao Distrito Médico da Guarda, ideias essas
que começaram a ser expressas logo no primeiro centro de
saúde (CS) a ser visitado: o Centro de Saúde de Celorico da
Beira.
Realçando a importância que atribui ao facto de a Ordem dos
Médicos ir ao encontro dos colegas, trocar ideias, «conhecer
as diferentes realidades e saber o que pensam os médicos
inseridos no seu contexto», Pedro Nunes ouviu nos médicos
presentes referências à necessidade da classe médica ter um
papel importante na regulação da saúde («temos que estar
muito mais atentos, muito mais unidos»), à falta de informação
relativamente à Entidade Reguladora da Saúde («o que nos dá
uma ideia de um certo secretismo envolvente da ERS»), aos
problemas específicos da Medicina Geral e Familiar, nomeadamente, as dificuldades inerentes ao facto de se tratar de um
Centro de Saúde do interior em que as pessoas têm dificuldades em termos de transportes, a abertura de extensões por
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razões de índole política e a ausência de esclarecimento de
algumas situações que se prendem com as USF, etc.
Sobre a criação das Unidades de Saúde Familiares, além da
insuficiente informação, foi referido que de uma maneira geral
os médicos concordam com a filosofia subjacente (autonomia) mas que não é um sistema que dê para todos. «Este
centro de saúde funcionava bem e estas alterações, com a
divisão da equipa, podem não ser as melhores para os doentes. Falta informação e há questões muito concretas e legítimas para as quais não há respostas». Em face do eventual
fecho do Serviço de Atendimento Permanente (SAP), um dos
médicos deste CS, residente em Celorico, deixou no ar a questão se não estará ele próprio de serviço permanente (sendo
certo que, se não houver SAP no CS de Celorico da Beira, o
mais provável será que os doentes lhe batem à porta). A
(in)definição do regime de remuneração foi outra questão
levantada a este propósito.
Na cidade de Foz Côa, já no respectivo centro de saúde, Reis
Pereira, presidente do Conselho Distrital da Guarda, referiu
que, em sua opinião, existem algumas inconsistências na divisão geográfica das secções regionais da OM e introduziu o
tema da alteração aos estatutos. O bastonário da OM explicou então aos colegas a sua visão relativamente aos estatutos:
«o estatuto da OM está muito desactualizado em termos de
contextualização porque foi criado no tempo em que se pensava que o país ia ser regionalizado. Essa descontextualização
torna, por vezes, a gestão da OM difícil. Imaginemos por exemplo que a Secção Regional do Centro estava fechada numa
qualquer posição ideológica. Sem a sua colaboração, não poderíamos fazer nada, alterar nada. Felizmente que o que se
passa é que somos pessoas sensatas e encontraram-se os
pontos comuns dos programas. Por outro lado, os distritos da
OM têm pouca matéria sob a sua alçada e isso não faz sentido.
Os distritos médicos deviam ser unidades mais efectivas. A
minha visão passa por uma maior coesão, numa organização
em que existe um núcleo e uma estrutura central – Lisboa,
Porto, Coimbra - mais unida, complementada por uma estrutura em que os conselhos distritais deviam corresponder aos
distritos geográficos». Referindo-se ao que a OM faz pelos
médicos, Pedro Nunes é taxativo: «A Ordem somos todos
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nós e será o que quisermos e fizermos».
Alguns colegas do Centro de Saúde de Foz Côa referiram as
suas preocupações quanto ao futuro e à implementação das
Unidades de Saúde Familiar, terminando com um desabafo,
«se não conseguirmos resolver bem todas estas questões como
ficará a saúde, aqui tão longe de tudo e de todos?», uma inquietação sempre presente quando o tema é a interioridade.
Um casal de médicos que trabalha no CS de Foz Côa explicou
como se revezam nas urgências sempre que é preciso transportar um doente ao hospital e não há meios para o fazer.
Considerando que se trata de uma situação insustentável, Pedro Nunes referiu que «o país tem que resolver os problemas
da sua população. É preciso investir e manter o interior com o
mínimo de qualidade. Estes CS de interior têm que ter pelo
menos duas pessoas em serviço de urgência e não se pode
fechar um Serviço de Atendimento Permanente se não houver outra opção perto.As situações têm que ser vistas consoante as necessidades locais. Pagamos muito dinheiro para auto-estradas. Também temos que canalizar dinheiro para a saúde».
A questão da manutenção das extensões também foi referida
pelos colegas de Foz Côa tendo alguns defendido a sua
inviabilidade prática.
Numa igualmente profícua reunião no Centro de Saúde de
Pinhel, falou-se da redução da população no interior, especialmente das pessoas em idade activa (que emigram para Espanha,
Suíça, Alemanha ou simplesmente mudam-se para o litoral) e
das consequências familiares e sociais dessa deslocação populacional. «Já não há quem tome conta dos pais, avós… Agora é
o Centro de Saúde que desempenha esse papel», explicava
um médico referindo-se em seguida à importância dos cuidados continuados numa sociedade em que se deixam os idosos
um pouco abandonados. Um médico interno do ano comum
presente nesta reunião referiu considerar o trabalho
domiciliário e a deslocação às extensões como muito meritório, especialmente num contexto em que a população é idosa,
tem poucos meios e não existem boas acessibilidades.
Pedro Nunes salientou a importância de, através deste trabalho, o médico aprender como vive a população. «Também é
trabalho médico ver e perceber as condições em que vive o

Curiosidades…
Na cidade de Foz Côa existe um Centro de Saúde com
uma particularidade que, imaginamos, poucos terão…
O CS de Foz Côa foi inaugurado três vezes! …Duas
das quais pela mesma Ministra da Saúde. A primeira
inauguração ocorreu pela mão de Maldonado Gonelha
(Ministro da Saúde entre 1984/1985). Pouco tempo
depois, Leonor Beleza (re)inaugurava o CS de Foz Côa.
No momento da inauguração por Leonor Beleza (Ministra da Saúde entre 1985/1990) não havia uma grande assistência e a Ministra da Saúde voltaria a
(re)inaugurar o espaço algum tempo depois.
O Centro de Saúde do Sabugal também tem uma situação digna de ser inscrita sob a designação «curiosidades»… Numa fase em que se equacionava o fecho de
extensões, foi comprada uma carrinha com o fim único
de transportar doentes entre extensões e Centro de
Saúde. As extensões não fecharam e a carrinha… está
parada. Os médicos não a podem utilizar, por exemplo,
para transportar um doente ao hospital. Uma carrinha
que não anda, não por falta de combustível mas porque
como alguém nos referiu: «a vontade política não acompanhou a compra da carrinha e a mesma ficou sem
motorista»…
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doente», conclui, realçando a importância do exercício de domicílios.
Os colegas do CS de Pinhel explicaram que não é habitual nas
suas consultas estarem doentes à espera («a organização é
boa e, à hora marcada, os doentes são atendidos»).
Zona de grande incidência de patologia oncológica – o cancro
do pulmão e do cólon têm grande incidência nesta região -,
em que o desemprego e o envelhecimento da população são
realidades incontornáveis, e onde existem pessoas como «uma
doente, autónoma, com 100 anos que nunca na vida entrou
num carro», um eventual fecho do SAP e a distância a que se
encontram da Guarda deixa estes médicos apreensivos. «A
coabitação entre as USF e o CS em modelo tradicional não
será isenta de problemas», afirmaram os médicos de Pinhel.
«A lista de utentes que fica com um médico que opte pelo
modelo tradicional de CS fica sem SAP». «Aqui só se
contabilizam números e não pode ser assim», desabafou outra colega, e prosseguiu: «O CS funcionava 24 horas. Com a
USF acaba o SAP e a unidade básica de urgência mais próxima
será a da Guarda que é muito distante». Em termos de assistência de urgência está internacionalmente estabelecido que a
unidade de urgência terá que se situar a 30 minutos, sendo
esse o limite temporal indicado para que possa ser prestada
assistência de urgência com qualidade. Contudo, como foi referido, «a verba condiciona o verbo», e «se as estruturas que
existem são uma realidade, o que em termos políticos se diz
que vai existir pode ser uma miragem».
Já no dia 6 de Junho foi visitado o Centro de Saúde da Guarda,
estrutura integrada no mesmo espaço físico do Hospital da
Guarda. Pelos colegas que aí desempenham a sua profissão foi
manifestado enorme contentamento com a «presidência aberta» que o bastonário encetou pelo Distrito, tendo sido esta
iniciativa considerada de grande valia e interesse em termos
de aproximação da OM aos médicos que representa. A conversa prosseguiu em torno das USF e das dificuldades sentidas: «os enfermeiros não querem arriscar a integrar uma USF,
têm medo porque há muitas indefinições quanto a essa forma
de organização».
A localização do SAP dentro do hospital é uma situação única.
O modo de funcionamento foi rapidamente explicado: «quem
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não vem referenciado vai para o SAP seja de que ponto do
país for. O SAP faz a triagem e quem entra na urgência é
imediatamente visto por um especialista. No fundo, este SAP é
um serviço de urgência hospitalar feito por especialistas em
Medicina Geral e Familiar. Do ponto de vista do doente não
há a mínima dúvida: este é um serviço de urgência, nem sequer adianta tentar explicar-lhe que não está no hospital mas
antes no CS. O doente não quer saber, nem sequer percebe a
diferença visto que a estrutura física é a mesma». A este propósito Pedro Nunes referiu a ideia de que as urgências, do
ponto de vista do doente e perante os seus critérios, são
sempre verdadeiras urgências e que é nas análises e outros
métodos de diagnóstico que o doente, especialmente se se
encontra numa situação aguda, encontra segurança. «É o valor
simbólico da tecnologia.A medicina tem uma envolvência emocional fortíssima e muito importante», complementou, congratulando-se com o bom relacionamento existente entre o
hospital e o CS e com o funcionamento em integração e
complementariedade, uma relação que, a ser ideal implicaria
que nos Centros de Saúde, além dos especialistas em MGF
existissem outros especialistas e no hospital os especialistas
em MGF trabalhassem integrados em todas as soluções/equipas.
No Hospital da Guarda, rodeado por um enquadramento histórico (ex-complexo do Sanatório Sousa Martins foi classificado como Imóvel de Interesse Público) e ambiental (uma
mata envolvente) privilegiado, conversou-se nomeadamente
sobre a ERS e suas implicações e sobre o novo regulamento
do internato. Perante as dúvidas suscitadas pelos muitos médicos presentes neste encontro, Pedro Nunes explicou aquele
que é o seu ponto de vista quanto à ERS: «a Entidade Reguladora da Saúde é uma inutilidade do ponto de vista político
pois o sector da saúde não necessita de nenhuma entidade
deste tipo dado não ser um sector onde seja previsível estar-se à procura de atrair investimentos de fundos de pensões…
Neste momento, o que sucede é que, se a ERS assumir as
funções do Governo, este deixa de ser escrutinável. Parece-me que temos a obrigação de não facilitar essa possibilidade
de um Governo deixar de estar sob o escrutínio da população». Prevendo que a ERS irá necessitar de uma grande estru-
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tura de suporte e fiscalizadora que não possui neste momento, Pedro Nunes é peremptório ao afirmar: «para criar uma
estrutura desse tipo é preciso dinheiro. Onde se poderá o ir
buscar o dinheiro necessário? Parece-me que será aos médicos. Como a ERS não pode fazer o que já é feito pela OM –
pois foi uma exigência nossa que as áreas de intervenção ficassem bem definidas -, não podendo portanto fazer os registos
individuais dos médicos, pretende fazer o registo de empresas/consultórios. Mas esse registo não é proporcional ao retorno que os médicos têm nos seus consultórios».
Perante uma situação que considera injusta e, como tal, inaceitável, o bastonário da OM tentou a via do diálogo… «Tentámos alertar o Ministério da Saúde para as questões mais prementes, nomeadamente para os danos que a ERS ia causar à
pequena iniciativa médica. Sucede que o Ministério acredita na
filosofia subjacente a estas entidades». Da parte da ERS foi
dito à OM que a recém-criada instituição traria vantagens
para a Ordem pois, ao localizar os médicos, permitiria a boa
cobrança de quotas… Pedro Nunes explicou aos colegas do
Hospital da Guarda que, naturalmente, a OM ‘agradeceu’ tal
proposta mas que recusou a ‘ajuda’. Em momento posterior, e
quando a OM considerava que o assunto estava bem encaminhado, o presidente da ERS informou que não haveria alterações em relação à entidade reguladora mas que se faria um
desconto aos consultórios pequenos ou que trabalhassem em
part-time. Conforme Pedro Nunes frisou na reunião que manteve no Hospital da Guarda, «independentemente de quaisquer descontos a questão de princípio mantém-se. A recomendação da OM quanto à ERS é de que os médicos efectuem a inscrição só no último dia do prazo legal».
Sobre a aplicação ou não do código de nomenclatura pelos
médicos, o presidente da OM explicou aos colegas que ninguém consegue impedir nenhum subsistema nem nenhum médico de utilizar o código de nomenclatura e valor relativo
como referência, acrescentando que a aplicação de uma multa
por parte da Autoridade da Concorrência é uma
inconstitucionalidade. Os médicos internos presentes na reunião colocaram questões quanto à coerência pedagógica que
se pode encontrar numa situação em que se mudam as regras
a meio do jogo e sobre as dificuldades inerentes às mudanças.
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Os representantes da Ordem dos Médicos, explicara que a
actual portaria corresponde ao que a OM preconizava e que
o novo Regulamento não se aplica retroactivamente pelo que
não põe em causa a coerência da avaliação. Sobre as novas
regras, explicitou-se o facto de se houver uma reprovação o
interno não reprovar de facto mas sim passar a ter seis meses
para recuperação sendo que o júri nacional tem que definir
onde é que o interno foi insuficiente para que este se possa
preparar. «Neste sistema todos os envolvidos se responsabilizam pela sua parte e o serviço é avaliado ao mesmo tempo
que o Interno. Esta intervenção nivela a estrutura de uma
forma uniforme».
O Centro de Saúde do Sabugal, com as suas doze extensões e
dez médicos tem, naturalmente, alguns problemas ao nível da
falta de recursos humanos, nomeadamente na área da enfermagem. «Há médicos com 1050 utentes a fazer 3 extensões»,
explicaram-nos. «As pessoas nas aldeias não têm nada. São as
farmácias que têm funcionários para ir às várias aldeias. Há
extensões a 15, 20 quilómetros». Conforme foi referenciado
pelos médicos do CS do Sabugal, foi pedido um estudo das
extensões com menos de 1350 utentes para serem
equacionadas alternativas, estudar hipóteses de juntar várias
ou eliminar outras. Das 12 extensões deste CS só uma tem o
número de utentes indicado, mas os especialistas em MGF
consideram que juntar as outras onze seria impossível. «São
extensões que têm 200 ou 300 utentes mas se fecham ou não
é uma decisão política, não nos cabe a nós decidir». Pedro
Nunes reiterou a este propósito que «faz mais sentido deslocar-se um médico até uma extensão do que 60 ou 70 pessoas até
ao CS», razão pela qual considera que mesmo sendo dispendioso se devem manter algumas das extensões.
Sendo certo que nas extensões quem vai á consulta são pessoas idosas, houve um colega que alertou para o facto de que
«com o fecho das extensões, o apoio/rede domiciliária tem
que melhorar 300%». Comparando com Espanha, um colega
referiu o facto de no país vizinho a acessibilidade ser muito
melhor. Discutidos os tempos de duração de consulta, um
colega referiu que a sua opção pela especialidade de MGF
prendeu-se, entre outros factores, precisamente com a proximidade das pessoas «gosto de falar com os doentes.Vim para
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MGF por gosto e deixam-me trabalhar como gosto. Este é um
concelho muito especial onde há solidão, exclusão e onde a
abordagem ao doente é tão importante como o tratamento».
Todos os médicos presentes nesta reunião consideram que
deve ser o próprio profissional a definir quanto tempo dura a
sua consulta e o bastonário da OM realçou que a contabilização
do tempo de uma consulta e a imposição de duração é uma
lógica numérica com a qual os médicos não podem colaborar.
Há uma análise que é efectuada e que é distribuída mensalmente aos médicos onde se indica uma espécie de ‘média horária’, ficando, contudo, ao critério do médico a definição de
quantas consultas marca por hora.
O último Centro de Saúde visitado nestes dois dias situa-se em Almeida. O CS de Almeida está bem equipado, enquadrado numa paisagem privilegiada, possui duas salas de
observações, gabinete de saúde oral (com técnico especialista), gabinete de Ginecologia onde os especialistas em MGF
fazem rastreios, enfermeiro especialista em Diabetes, equipamentos e instalações de apoio aos médicos, nomeadamente aos que ficam de urgência, etc. Este CS tem sete
médicos e três extensões. Quanto às USF, os colegas de
Almeida referem estar na expectativa pois «não nos parece que nos vão trazer vantagens». Zona interior com os
problemas comuns de falta de transportes públicos (duas
carreiras às segundas e às quintas-feiras que dão a volta às
aldeias todas), as extensões que parecem não se justificar
em termos do número de utentes, mas acabam por ser um
mal menor. «A população não fica preocupada porque tem
médico dois ou três dias por semana», «quase ninguém usa
os transportes públicos porque há poucos e a deslocação
de táxi é muito cara para a população idosa desta região»,
explicaram-nos. Pedro Nunes falou do equilíbrio que é necessário encontrar entre o que as pessoas querem e o que
os médicos estão dispostos a prestar e José Manuel Silva
indiciou que esse caminho não será o fecho das extensões
desde que não existam prejuízos económicos avultados para
o serviço. Pois «se na perspectiva do serviço concentrar
recursos é melhor, na perspectiva do utente é melhor ter
um médico perto dois ou três dias por semana do que um
médico longe disponível toda a semana»…
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25 anos de inscrição
na Ordem dos Médicos
Durante esta visita ao Distrito Médico da Guarda Reis
Pereira, presidente do Conselho Distrital da Guarda
e os restantes representantes da OM participaram
na homenagem aos médicos que completaram 25
anos de inscrição na Ordem dos Médicos em 2005.
A homenagem decorreu na sede do Distrito Médico
da Guarda da OM, espaço ao qual Pedro Nunes não
hesitou atribuir o epíteto de «melhor sede distrital
da Ordem dos Médicos». Durante esta homenagem
aos colegas, e a propósito da escolha da casa para
a sede do Distrito Médico da Guarda, Pedro Nunes
referiu ainda que a medicina é muito mais do que
uma parede branca de um hospital ou a tecnologia
que lhe é inerente: «a medicina é isto: cultura, uma
forma de estar e de relação com as outras pessoas.
Espero que em todo o país as sedes regionais
e distritais tenham iniciativas como a do Distrito
Médico da Guarda ou da Casa do Médico da Secção
Regional do Sul. Este espaço é uma demonstração
de cultura e quero felicitar o colega Reis Pereira pela
iniciativa de recuperação deste espaço».
36
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Homem determinado e com grande dinamismo, quer seja altura de ‘meter mãos
à obra’ quer de exprimir uma opinião, Reis
Pereira não hesita. Fala da Guarda com o
orgulho de qualquer local, embora não seja
natural dessa cidade. Conhece a história
e cultura da Guarda e defende ambas. O
melhor exemplo desse facto é a casa que
escolheu e recuperou para se tornar a
sede do Conselho Médico da Guarda.
Sobre a escolha e recuperação do edifício
que agora constitui a sede do Distrito Médico da Guarda, Reis Pereira fala com o
brio natural de quem concebeu, acompanhou e viu nascer um projecto digno de
orgulho: «equacionámos várias hipóteses
mas quando vimos esta casa deixámos de
ter dúvidas. Depois foi todo o processo
de reconstrução. Foi um processo moroso que acompanhei dia-a-dia, visitando a
obra e orientando cada pormenor da recuperação. O edifício praticamente só tinha a fachada e mesmo uma das paredes
da fachada teve que ser desmontada pedra a pedra e reconstruída». Perante a
certeza de que era aquela a casa que o
Distrito Médico da Guarda queria adquirir para sua sede, Reis Pereira concebeu
uma forma de tornar o projecto uma realidade: o Conselho Distrital da Guarda
assinou um protocolo com a Câmara Municipal da Guarda através do qual esta se
comprometeu a comparticipar nas obras
de recuperação do edifício. Nos termos
do protocolo, e como contrapartida o
Conselho Distrital da Guarda comprometeu-se a organizar um ciclo de colóquios
destinados ao público em geral, com periodicidade mensal, sobre temáticas da Saúde. Os colóquios tiveram lugar no auditório municipal da Guarda e foram muito
participados. Os colóquios incidiram, nomeadamente, sobre a ´SIDA´ (tema apresentado por Reis Pereira e Juventina Reis
Pereira), ´Estilos de Vida e Doença´ (João
Correia),´Sexualidade na Educação, na Saúde e naVida´ (António Cardoso Ferreira),
´Protecção Solar´ (Fátima Cabral e Car-
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los Monteiro), etc.
Com o desenvolvimento desta parceria
– que se deve ao empenhamento e trabalho dos membros do Conselho
Distrital da Guarda - foi possível a compra da sede. «As pessoas aqui trabalham
por carolice. Roubamos tempo ao nosso
tempo de lazer para que seja possível fazermos coisas. Se as obras tivessem sido
numa casa minha, não teria tido tanta preocupação», referiu Reis Pereira.
No interior da Sede todos os pormenores foram igualmente equacionados e
respira-se um ambiente agradável em que
a cultura é um cunho constante: «a decoração foi feita com esculturas e pinturas originais oferecidas por artistas da
Guarda, excepto um quadro que temos
e que foi oferecido por um médico – Jorge Velez - de fora mas que vem fazer urgências à Guarda».
Reis Pereira fala sobre os problemas do
distrito médico com a mesma forma apaixonada com que se refere ao trabalho
de reconstrução da sede… «O nosso
concelho é pequeno e isso traz-nos algumas limitações. Por exemplo, não é provável que consigamos aumentar o número de médicos para termos sempre dois
médicos de serviço. Quanto à questão
das extensões é acima de tudo uma questão política: abrem-se extensões por razões de ordem política, portanto, os políticos que as abriram que as fechem se
assim o entenderem. Não são os médicos que não foram consultados para a
abertura das mesmas que vão determi-
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nar se fecham ou não». Quanto à organização dos cuidados e aos problemas de
acessibilidade, o presidente do Conselho
Distrital da Guarda tem ideias bem definidas: «As dificuldades de acessibilidade
podiam ser minimizadas se, por exemplo,
o poder autárquico organizasse transporte gratuito para pessoas com mais de 65
anos. Falta-nos uma efectiva política de
cuidados de saúde primários de proximidade como têm em Espanha e lá funciona pois há uma preocupação efectiva de
dar liberdade ao médico». Reis Pereira
explicou que no Distrito da Guarda foi
feita uma proposta para a criação de unidade de internamento estruturadas de
acordo com a duração do mesmo: de curta duração (até 30 dias) e de convalescença (para internamentos entre 30 e 60
dias). Estas unidades destinam-se a prestar cuidados de convalescença, recuperação e reintegração a doentes crónicos
e pessoas com dependência, privilegiando o atendimento domiciliário. «No interior, muitas vezes a gestão de uma alta
tem implicações sociais, e a equipa de gestão de altas está sujeita a muita pressão,
mas é fundamental que se faça uma gestão médica e não social».
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Edifício do Largo do Paço do Biu,
actual Sede do Distrito Médico da Guarda
(excertos de um texto de João Paulo Cardinal Martins das
Neves, constante da brochura sobre esta Sede)
O edifício da Ordem dos Médicos (sede do Distrito Médico da Guarda), situado na Rua D. Sancho I e Largo do Paço
do Biu, está localizado em pleno Centro Histórico da Guarda, intra-muralhas, num dos mais característicos e enigmáticos largos da cidade.
(…) O Largo do Paço do Biu e as
ruas situadas nas imediações possuem um notável conjunto de edifícios
quinhentistas, seiscentistas e
setecentistas, alguns curiosos exemplares de casas nobres, de que esta,
que vai albergar a Ordem dos Médicos, é uma das mais paradigmáticas.
Interessante modelo de casa nobre
pré-barroca da cidade da Guarda utiliza, na sua composição,
formas arquitectónicas mais de acordo com o Estilo
Maneirista e com o espírito do Estilo-Chão. Bem representativa dum ciclo de construção urbana da nobreza Guardense
- famílias da “gente nobre da governança da terra”, proprietários de quintas nas proximidades da cidade, na zona do
Mondego e do Zêzere, mas que habitavam na velha e fria
cidade da Guarda - é uma abastada casa onde se evidencia a
diferenciação funcional dos pisos, com o inferior destinado
a armazém de produtos agrícolas
(duas das portas têm três folhas de
belo desenho, típica característica de
casa rica), e o superior, o andar nobre,
destinado a habitação.
Embora o entendimento arquitectónico e artístico desta casa não seja linear, facilmente se poderá incluir no
conjunto de edifícios construídos entre as últimas décadas do séc. XVI e
as primeiras do séc. XVII, de fachada
principal em cantaria de granito, portais de lintéis rectos e largos
encimados por frisos salientes e, por vezes, ladeados por
pilastras caneladas, janelas que, frequentemente, têm molduras idênticas às das portas ou de meia-cana, e onde se
denota a presença de uma rectilinearidade da composição,
acentuada ainda pela forte presença da cornija e das gárgulas
de canhão, simples ou estriadas. Todas estas características
existem, na totalidade ou parcialmente, neste edifício do Paço
do Biu; nele se destaca, porém, uma erudita janela de canto
que, se não é solução arquitectónica única na cidade consti-
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tui, juntamente com a existente no Largo de S. Vicente, a
única desta morfologia que subsiste na cidade.
No entanto, esta janela de ângulo, com moldura em meia-cana, encimada por friso, tem a particularidade de possuir
um painel em mármore com fuste canelado, de tipo dóríco;
a outra janela similar patente na cidade e a maioria das restantes existentes em povoações beirãs
(exemplo de Castelo Novo) apresentam um fuste granítico e são datadas
dos finais do séc. XVI, inícios do séc.
XVII. Contudo, ao olharmos para esta
janela, é notória aqui a sensação de
uma maior leveza e erudição, comparada com as outras janelas similares.
(…) Muito provavelmente, por uma
questão de estética e até erudição, na
construção desta casa nobre utilizou-se um material mais raro na região - o mármore - na sua
decoração e enobrecimento, nomeadamente na varanda e
janela de canto.
Os belos portais e janelas de arcos-rectos com moldura de
meia-cana (tão usuais nas casas mais abastadas da Guarda
dos finais do séc. XVI, inícios do séc. XVII), a erudita janela
de canto, são os únicos elementos decorativos/estruturais
que esta casa utiliza na animação da sua austera e granítica
fachada, que se nos apresenta tão de
acordo com os programas arquitectónicos da Contra-Reforma e do
Estilo-Chão, fixado em Portugal na
época Filipina.
(…)
É bem visível, neste edifício (está classificado como Imóvel de Valor
Concelhio, Dec-Lei n.o 95/78, de 12
de Setembro), a marca da austeridade, racionalidade e até algum despojamento; é uma síntese equilibrada no
emprego de elementos eruditos clássicos e no apego a uma linguagem arquitectónica vernácula
tradicional, de que resultou neste, como noutros edifícios
espalhados pela cidade, uma arquitectura culta beirã, de cariz
aristocrático.
Impunha-se que esta altaneira cidade oferecesse à Ordem
dos Médicos uma sede digna da nobre profissão que representa. E eis que, finalmente, o edifício surge, como um bom
exemplo de uma casa por longos anos degradada, mas agora recuperada, e de que a Guarda se pode orgulhar.
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Entrevista com Teresa Lopes, Conselho Regional do Centro

USF’s: filosofia correcta
mas muitas indefinições
Durante a visita ao Distrito
Médico da Guarda ficou
claro que a principal crítica
dos médicos às Unidades de
Saúde Familiar (USF) é a
falta de informação e as
indefinições que ainda
existem quanto a essa nova
forma de organização dos
cuidados de saúde
primários.Teresa Lopes,
membro do Conselho
Regional do Centro da
Ordem dos Médicos,
falou-nos da sua visão das
USF enquanto resposta a
um desejo de autonomia
antigo e do premiar do
mérito e de como esta
poderá ser uma forma
aliciante de trabalhar.
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Revista da Ordem dos Médicos –
Como analisa o surgimento das USF?
Teresa Lopes - As USF nasceram de
um desejo já sentido há muitos anos de
uma mudança pela positiva para uma forma de organização que premiasse quem
mais ou melhor trabalho no âmbito da
medicina familiar. Até à criação do Regime Remuneratório Experimental (RRE),
quanto a mim, era tudo nivelado por baixo: quer os médicos se interessassem
quer não, quer fizessem mais com maior
qualidade ou não, ganhavam sempre o
mesmo. O prémio era igual para todos:
apenas a satisfação
pessoal. Há muitos
anos que sentíamos que isso tinha
que mudar. O processo de mudança
começou com a
criação dos RRE,
os quais foram
mais tarde avaliados e bem e que
era uma ideia para
continuar. Ainda
com a ministra Maria de Belém
fizeram-se várias
tentativas de mudança, foram elaborados vários diplomas
mas nunca se passou do papel à prática.
ROM – Até se criarem as USF…
TL – Sim, agora houve a possibilidade de
implementar uma mudança e nasceram
as Unidades de Saúde Familiar.A filosofia
desta forma de organização está correcta.Temos aqui a possibilidade de uma mudança para melhor: finalmente podemos
escolher como vamos funcionar, trabalhar, com quem…
ROM – Mas não considera que a divisão
em equipas poderá trazer alguns proble-

mas?
TL – Sim, relativamente à criação das
equipas para as USF e tendo em conta
que os profissionais de saúde não são assim tantos, poderá haver situações em
que faltem médicos, enfermeiros ou administrativos. Num centro de saúde em
que exista falta de alguns destes elementos - e existe falta de recursos humanos
em quase todos - a escolha de uns leva a
que os outros fiquem sem suporte para
poderem funcionar dentro do esquema
organizacional tradicional pois ficam sem
esses elementos que irão ser ‘desviados’
para as USF. E será
fácil pressupor
que as USF que
vão ser criadas
irão reunir os
mais vocacionados, os mais interessados. Os médicos que não
aderirem às USF
poderão ficar
com menos recursos. Como é
que no mesmo
CS vão funcionar
dois grupos de
um modo completamente diferente? Teremos utentes
de primeira e utentes de segunda? Funcionários de primeira e de segunda? É uma
questão complicada que tem que ser
equacionada e resolvida.
ROM – E que mais valias encontra nesta
forma organizacional?
TL – Por um lado a autonomia funcional:
poderemos organizar-nos como quisermos para conseguirmos cumprir as metas que nos propusermos aquando da
contratualização.As horas mecessárias, a
carteira de serviços, o modo de funcio-
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namento, tudo é definido pelo grupo. No
final do ano seremos avaliados por aquilo que tivermos feito dependendo das
metas a que nos comprometemos no início.
ROM – Concorda que existe uma certa
pressão para que os médicos adiram às
USF?
TL - Segundo o que nos tem sido veiculado por alguns médicos, em alguns CS,
os colegas estarão a ser pressionados,
sendo-lhes dito que depois da criação das
USF ficarão sem doentes e que ao estarem disponíveis serão mandados para
outro local onde façam mais falta. Penso
que isso não vai suceder. Isto é apenas
uma forma de pressão para os colegas
aderirem, mas o que é certo é que este
ano, com as 100 unidades que está previsto serem criadas, a implementação das
USF será mais uma experiência. Uma
adesão de 10% dos médicos não faz nenhuma mudança substancial. Os restantes 90% ficarão a trabalhar exactamente
nos mesmos moldes que até agora.
ROM – Não considera que a questão
do encerramento do SAP é fulcral neste
contexto?
TL - O Serviço de Atendimento Permanente não é forçosamente necessário.
Dependendo do local e dos acessos existentes, o SAP pode perfeitamente encerrar sem prejuízos significativos. Por exemplo, em Coimbra temos um esquema já
muito parecido com as USF e não temos
SAP. Só não temos a contratualização, mas
temos as metas embora, quer se atinjam
quer não, não aconteça nada. Durante cerca de um ano tivemos SAP que funcionava de semana das 20 às 24 horas e aos
sábados e domingos das 8 às 20 horas. O
SAP era único para toda a cidade e lá se
dirigiam os utentes de seis CS. Quando o
SAP abriu foi contra a nossa opinião pois
considerávamos que não era necessário.
Por razões políticas abriram-no e, após
um ano, por razões políticas fecharam-no em três dias. O certo é que ninguém
sentiu a sua falta. Há locais onde, se os
médicos estiverem organizados e se derem cobertura total a toda a procura que
o CS tem, não é preciso existir SAP. Isto
não quer dizer que todos os utentes sejam vistos, quer apenas dizer que todos
têm que ter uma resposta nesse dia quer
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para serem consultados quer para serem
orientados para outro dia, conforme a
necessidade do caso concreto. É tudo uma
questão de organização.
ROM – Mas concorda que os critérios
de fecho de um SAP têm que ser
casuísticos?
TL – Naturalmente. O que está dito é
que os SAP que têm menos de dez urgências por noite e que estejam a menos
de meia hora ou de um hospital ou de
uma Unidade Básica de Urgência (UBU)
e desde que existam meios para transportar os doentes, INEM, ambulâncias ou
qualquer outro meio e um call center
para efectuar a orientação quanto à urgência da situação.
Se tivermos em conta que cada CS tem
várias extensões, algumas das quais estão
mais longe da sede do que o CS da UBU,
que existem locais com acessos péssimos
e maus serviços de transportes, fechar o
SAP apenas com base num critério numérico não é aceitável. O SAP, durante
todos estes anos, foi um mal necessário
para suprir as insuficiências da falta de
médicos. Como cada médico tem cerca
de 1500 utentes e há em muitas zonas
utentes sem médico. Fora do horário
normal dos médicos, era forçoso existir
uma estrutura que atendesse todos esses doentes. Essa função tem sido desempenhada pelo SAP, um prolongamento da
consulta.
Mesmo nas USF terá sempre que haver
uma organização em que um médico vê
os doentes de outro, quer em períodos
de férias, doença ou até no dia a dia pois
cada médico não estará 12 horas por dia
na unidade.
ROM – Mas continuam a existir muitas
indefinições...
TL – Sim há muitas indefinições e os
médicos ainda não estão devidamente esclarecidos. As mais valias das USF, para
além da autonomia funcional, por enquanto não são claras. Mas só essa autonomia
já é excelente: porque os médicos gerem-se como querem e como for melhor
para a organização do serviço sem ter
que estar sempre a perguntar e a reportar. Mesmo em termos de remuneratórios para já só se sabe que os médicos
das USF vão ser remunerados também
pela lista de utentes, mas não se sabe

quanto nem como será atribuído. Considero que com a forma de organização
das USF vamos conseguir melhorar uma
cultura de conversar e trocar ideias, estabelecer protocolos, isto é, um verdadeiro trabalho de equipa. Será um modo
de funcionamento diferente em que conseguiremos uma maior racionalização dos
cuidados sem que isso signifique gastar
menos mas antes gastar melhor.
ROM – Como vê a implementação das
USF no terreno?
TL – Penso que a implementação de USF
em relação a apenas 10% dos médicos
não vai modificar muito a forma de trabalhar. Contudo, considero que esse tipo
de organização deve ser rapidamente
estendido a todos sem que para isso tenham que se formar pequenas unidades.
No CS onde trabalho nenhum médico
quer formar uma USF por uma razão
simples: temos alguns ‘problemas’ porque
temos colegas doentes ou mais idosos e
ninguém vai querer pô-los de parte.Também, à semelhança de outros CS, temos
falta de profissionais de enfermagem e
administrativos. Se nós fizermos uma USF
meia dúzia fica bem e os outros ficarão
mal. Nenhum de nós quer isso. No nosso caso já propusemos fazer uma contratualização estilo USF para todo o CS.
Assim embarcamos todos no mesmo
projecto e aqueles que já são mais motivados irão incentivar os outros para atingirmos as metas a que nos propusermos.
Penso que não sendo fácil não é uma tarefa impossível. Seria mais fácil no tal grupo restrito de cinco ou seis médicos, mas
desenvolver este projecto a uma escala
maior pode ser mais difícil mas é mais
aliciante. Para quê pulverizar as equipas
quando, nalgumas zonas, centros de pequena e média dimensão já estão organizados e a funcionar como Unidades de
Saúde Familiar? Não é necessário dividir
médicos, enfermeiros, administrativos.
Não é necessário criarem-se equipas em
que um profissional é preterido em função de outro. Sem dividir é possível dar
incentivos para que mais centros adiram
e permitir que seja mais rápida esta modificação que todos nós queremos há
muito tempo. Eu, pelo menos, quero esta
mudança, e outros pensam como eu. Esperemos pelos próximos capítulos...
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A rede de referenciação materno/
/infantil – que reorganização?
A reorganização da rede de
referenciação materno/infantil foi
o tema do debate organizado pelo
Conselho Distrital da Guarda da OM
que contou com a participação de mais
de seis dezenas de profissionais de saúde.
Pedro Nunes, bastonário da OM,
José Manuel Silva, presidente
do Conselho Regional do Centro da OM,
José Couceiro, presidente do Conselho
Distrital de Coimbra da OM e um
representante da Governadora Civil
da Guarda, foram os oradores
que conduziram o debate moderado
por Reis Pereira, presidente da Secção
Distrital da Guarda da OM.
Sobre esta matéria que a todos preocupa, José Manuel Silva, o primeiro orador a intervir no debate referiu que «se
fossem aplicados os mesmos princípios da rede materno/
infantil a todas as áreas, isso podia levar ao encerramento
do interior do país».
Quanto à definição de princípios técnicos e critérios indicados pelo Colégio da Especialidade refere-a como sendo
«de louvar, uma vez que tem por objectivo proporcionar
aos cidadãos as melhores condições de assistência - e essa
é uma das mais nobres funções da Ordem». Considerando
que a falta de transparência é apanágio da abordagem política portuguesa, José Manuel Silva refere que «também na
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questão das maternidades considero que a questão não
está a ser tratada com a coerência e a transparência que
devia. Se existem blocos de parto não adequados aos critérios de qualidade as alternativas possíveis são simples: fechar todos os blocos, fechar uns e melhorar outros ou
investir para melhorar todos. O que se fala, contudo, é em
encerramento parcial sem que se fale em investir nos que
ficam abertos». José Manuel Silva realçou que considera
inaceitável que os critérios se apliquem ao sector público
mas não ao privado. «Neste caso existe maior exigência
para o sistema público do que para o privado» e como
referiu mais adiante, para o sistema ser justo, as regras devem ser iguais para todos.
Perante o problema de desertificação e de falta de qualidade no interior do país, o presidente do Conselho Regional
do Centro defende que o que é preciso fazer é favorecer o
interior, investindo. «Não podemos fechar o interior do
país».
Destacando que o desenvolvimento da Medicina Geral e
Familiar ajudou à diminuição da mortalidade infantil, área
onde Portugal tem excelentes resultados, José Manuel Silva
questiona as bases em que se sustenta a reorganização da
rede materno/infantil e na falta de estudos sobre as causas
dos problemas: «fez-se algum estudo à mortalidade
perinatal? Onde é que têm acontecido mortes evitáveis e
porquê? Será que a solução é fechar maternidades? Será
que a morte perinatal se prende com o facto de muitos
partos não serem feitos por médicos ou será por causa da
falta de meios?»
Tendo em conta que a Comissão Nacional de Saúde Materna e Perinatal apontou como falhas a falta de programas de
qualidade e que essa falha não se resume à falta de profissionais e que «foram apontados múltiplos factores que, a
serem melhorados, melhoravam os nossos índices», o orador questionou que conclusões e consequências se irão
extrair no caso de «o fecho das maternidades não melhorar os nossos índices»…
Explicando que em França o critério aplicado não foi de
1500 partos mas de apenas 1000 partos, i.e., os critérios
foram adaptados às especificidades, o presidente do CRC
demonstrou a sua admiração por não terem sido visitadas
as maternidades que se pretende agora encerrar e salientou que algumas dessas unidades, eventualmente com um
pequeno investimento, podiam melhorar muito e corresponder aos critérios técnicos de excelência.
Apesar de concordar que «não há de facto condições para
manter abertas maternidades que façam 300 ou 500 par-
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tos por ano», José Manuel Silva realçou que existem «muitos outros aspectos da saúde onde se deve ter em atenção
estes critérios técnicos» mas que «não se vê o mesmo
interesse noutras áreas». Outra crítica à condução deste
processo foi o facto da Comissão se ter recusado a divulgar os dados em que se baseou. «Isso é tratar o povo português como intelectualmente diminuído. Temos que conhecer o que se passa para melhorar onde é necessário.
Estes dados deviam ser públicos para podermos saber onde
estão os problemas e resolvê-los».
Naturalmente que o orador considera que há alguns encerramentos que se justificam como o caso de Famalicão e
Santo Tirso em que as maternidades ficam a cerca de 9
minutos uma da outra. «Mas quando começamos a falar de
dezenas de quilómetros a solução já tem que ser outra. Se
fecharem a maternidade em Elvas, as pessoas irão a Espanha».
Em termos de deslocação – com o encerramento de maternidades, necessariamente haverá mais grávidas a necessitar de transporte – José Manuel Silva realçou que se, aos
recursos já escassos do INEM, se vão acrescentar as grávidas para transportar, «não vai haver capacidade de resposta e enquanto uma grávida estiver a ser acompanhada por
um médico do INEM poderá estar uma pessoa acidentada
a morrer por falta de assistência».
Ao contrário do que muitas vezes se afirma, o orador considera que «o facto das maternidades mais pequenas transferirem doentes é um sinal de qualidade, um sinal de que
estão a funcionar bem». Sobre os argumentos agora utilizados em relação às maternidades, referindo que todos
podem ser aplicados para encerrar os pequenos hospitais,
José Manuel Silva expressou a sua apreensão quanto a essa
eventualidade («pode vir aí uma política anti-social») e o
desagrado quanto ao desenrolar deste processo: «O Ministério da Saúde não pode, da forma ligeira como o fez,
lançar um estigma sobre o trabalho dos profissionais das
pequenas maternidades. Por isso mesmo não posso deixar
de respeitar as questões de princípios que levaram alguns
colegas de Barcelos a pôr um processo ao Ministério da
Saúde por se sentirem ofendidos», concluiu.
José Couceiro, presidente do Conselho Distrital de Coimbra
da OM e director clínico do Hospital da Figueira da Foz
iniciou a sua intervenção referindo a existência de indicadores que comprovam que não há um sector que tenha
evoluído tanto nos últimos anos como o da saúde. Em relação ao relatório como médico José Couceiro não discute o
ponto de vista técnico dos Colégios da Especialidade mas
considera as recomendações devem ser encaradas precisamente como recomendações e que as pessoas devem ter a
capacidade para as analisar. Além disso, prosseguiu, «se o
relatório fosse visto de uma forma global e fosse aplicado
de forma uniforme, provavelmente fechavam todas as maternidades».
Apesar de não existirem relatórios perfeitos, José Couceiro
considera que este tem mais imperfeições do que é aceitável: «a forma como este trabalho foi apresentado condiciona
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a reacção das pessoas. A Comissão não constatou ‘in loco’
a situação de cada bloco. Além disso, os problemas deviam
ter sido discutidos com os colegas pois quando se vão encerrar maternidades tem que se discutir e analisar caso a
caso. Neste caso nenhum dos hospitais foi visitado, não foi
feita nenhuma discussão». Criticando o relatório por se
centrar em conceitos definidos pelo colégio, José Couceiro
acrescenta: «quem leu o relatório fica com a noção que o
mesmo foi feito para fechar algumas maternidades. Há uma
visão claramente parcelar deste problema pois mesmo as
melhores maternidades têm falhas perante os critérios técnicos apresentados. O relatório fala de «capacidade para»,
«disponibilidade para», questões vagas, quando o que está
em causa não são estas definições vagas. Capacidade e disponibilidade existem mas o que está em causa são critérios
de segurança e de qualidade». Explicando que há maternidades a discutir os seus problemas e a rectificar algumas
situações, o orador conclui que «ao não se permitir a rectificação de algumas falhas de alguns serviços não se está a
prestar serviço à população».
Para terminar a sua intervenção, o director clínico do Hospital da Figueira da Foz deixou alguns pontos e questões
para reflexão: «Alguém de boa fé acredita que uma medida
deste tipo resolva os problemas de recursos humanos em
Portugal? Naturalmente que não. Há dois anos que no meu
hospital não conseguimos contratar profissionais para algumas áreas médicas. Tem que ser feito um esforço de melhorar os nossos hospitais em termos de critérios técnicos,
mas se todos os grupos profissionais estabelecerem critérios de optimização que se pretendam seguir à risca corremos o risco de fechar muitos serviços».
O bastonário da OM, Pedro Nunes, começou por
contextualizar esta iniciativa e referiu que a ausência de
um representante da Comissão de Saúde Materna – apesar
do convite que foi dirigido – era pouco profícuo para o
debate.
«A Ordem dos Médicos tem critérios técnicos definidos
há vários anos, muito antes de se equacionar o fecho de
blocos de partos, critérios esses que infelizmente não têm
sido cumpridos nas nossas maternidades». Pedro Nunes
explicitou os critérios em causa: «no acto de um parto têm
que existir, pelo menos, dois obstetras, um bloco operatório com um anestesista e um pediatra com diferenciação
neonatal».
Sustentando que existe uma obrigação de prestação de
cuidados de saúde por parte do Serviço Nacional de Saúde
em relação a toda a população do território nacional, independentemente de latitudes ou longitudes, o orador referiu a optimização económica do equipamento e técnica
como algo importante mas que nem sempre é possível: «A
optimização económica nem sempre é possível e não é propriamente algo com que a OM tenha porque pugnar.
Preocupamo-nos com essa questão, mas não nos compete
a nós pugnar por essa optimização. Quanto à optimização
técnica já não é assim: em termos gerais, os médicos devem
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pugnar pelo cumprimento dos critérios técnicos no momento do parto».
Quando passamos para o plano concreto, Pedro Nunes
defende a análise casuística e contextualizada: «no caso
concreto, além dos critérios técnicos é preciso ter em conta as condições sociais/geográficas específicas e não esquecer que é de relevância significativa para o país a ocupação
territorial do mesmo. O país tem a obrigação de, da mesma
forma que gasta mais nas ilhas dadas as especificidades geográficas dessa zona territorial, investir mais no interior».
Sobre o momento escolhido para a realização deste debate, Pedro Nunes explicou: «colectivamente sentimos que o
debate sobre esta matéria, infelizmente, perdeu-se pela sua
superficialidade. Ou seja, evoluiu-se de um relatório mal
divulgado para uma tomada de decisão do Ministério, seguida daquela que nos parece uma atitude de defesa de
determinadas realidades locais. Nesta fase, em que consideramos que há uma maior tranquilidade, estamos disponíveis para um debate que se pretende produtivo».
Das questões colocadas por uma assistência muito interessada e participativa e dos comentários/resposta dos membros da mesa, conclui-se que existem muitas questões ainda sem resposta: as consequências da utilização dos meios
do INEM para o transporte de grávidas e as consequências
das deslocações para as próprias grávidas, implicações do
fecho de blocos de partos para o funcionamento dos serviços de obstetrícia, situações que só no futuro se conseguirá avaliar e analisar. Durante o debate foi realçado que os
hospitais devem encontrar forma de se coordenar para
desenvolver serviços de excelência que se complementem,
independentemente de serem ou não organizados em centros hospitalares. Mais uma vez foi referido pelos intervenientes que o distrito tem dificuldades a nível das acessibilidades, dificuldades essas que, no entender de vários participantes, justificam a manutenção das maternidades pois
«fechar um serviço é fácil, reabri-lo é muito mais difícil. E se
aumentar a densidade populacional no interior, reabre-se
ou não os blocos fechados?» Todos os intervenientes concordaram que é fundamental não afastar os serviços da
população e garantir uma assistência médica rápida.
Pedro Nunes explicitou que o Colégio da Especialidade
definiu os critérios técnicos em causa há cerca de quatro
anos e que a Ordem dos Médicos tem acompanhado sempre a questão. «Contudo a OM nunca se pronunciou sobre
situações concretas porque o que nos cabe é dar pareceres técnicos e não aplicá-los ou pô-los em acção. À OM
cabe denunciar qualquer desvio na boa aplicação dos pareceres técnicos e ao Governo cabe criar as condições necessárias para que seja possível cumprir os critérios definidos».
No final deste debate houve consensualidade quanto à ideia
de que é preciso combater a interioridade e que esse combate se faz criando as condições necessárias para que a
população não saia do interior por não ter aí os serviços
de que necessita.

ACTUALIDADE

Comemoração do Centenário do XV
Congresso Mundial de Medicina
Celebra-se este ano o primeiro
centenário do Congresso que reuniu no
ano de 1906 em Lisboa a elite da
medicina da época, num total de cerca
de 2000 congressistas de todo o mundo.
Este encontro constituiu na época um
evento do maior relevo nacional e
internacional, tendo sido um ponto
marcante no renascimento da medicina
portuguesa.
Aquando da realização do XV Congresso Mundial de Medicina em Lisboa foi especialmente inaugurado para o efeito o edifício da Escola Médico Chirurgica, ao Campo de
Sant’Anna, que ainda se encontrava em construção, e onde
hoje é a sede da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. A Secção de História da Medicina
da Sociedade de Geografia de Lisboa iniciou as comemorações a 19 de Abril de 2006 exactamente na data e no local
- Sala Portugal – onde o Congresso teve a sua Sessão de
Abertura, através de uma sessão comemorativa e de uma
exposição iconográfica sobre o evento. A sessão inaugural
foi presidida por El-Rei D. Carlos.
Cem anos volvidos sobre tão relevante acontecimento, a
sessão de abertura das comemorações deste centenário
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foi presidida por Luís Ayres-Barros, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e contou com as apresentações
de Maria Luísa de Sousa Villarinho Pereira, vogal da Secção
de História da Medicina da SGL - A Sociedade de Geografia
de Lisboa e o XV Congresso Internacional de Medicina,
Tiago Baptista, investigador da Cinemateca Portuguesa - É
Preciso Ver o Mestre: E.-L. Doyen, que apresentou também cenas de filmes médicos da época, de Luís da Silveira
Botelho, ex-director do Instituto Português de Oncologia
que recordou Os Primórdios da Luta Contra o Cancro em
Portugal e de José Luís C. de França Doria, presidente da
Secção de História da Medicina da S.G.L e docente de História da Medicina da Faculdade de Ciências Médicas que
apresentou O Edifício da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e o XV Congresso Internacional de Medicina: Figuras e
Factos.
Após a sessão foi inaugurada uma exposição de posters
intitulada Imagens do XV Congresso Internacional de Medicina, cuja realização foi coordenada por Victor M. da Silveira
Machado Borges, secretário da Secção de História da Medicina da S.G.L.
No âmbito da Ordem dos Médicos está programada uma série de actividades ainda este ano, que incluem uma exposição e conferências sobre a evolução da medicina nos últimos cem anos, bem como
a publicação de alguns materiais inéditos e relevantes para a História da Medicina Portuguesa e relacionados como Congresso.
Neste mesmo número da Revista da Ordem dos Médicos
publicamos um artigo de José Luís Doria sobre o Congresso, colaborando também na celebração deste acontecimento,
já que podemos constatar que, apesar do extraordinário
desenvolvimento científico e técnico que entretanto se verificou, muitos dos problemas estruturais da nossa medicina continuam os mesmos.
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O efémero e o permanente
No número 66 da Revista da Ordem
dos Médicos, o Dr. António Carneiro
publicou um artigo em que reproduz
várias passagens de um texto da minha autoria intitulado “Acerca da medicina baseada na evidência”1. Devo
começar por esclarecer que não pretendo abrir aqui uma polémica porque isso não teria qualquer justificação. De facto, e se bem entendi, estamos ambos de acordo naquilo que é
essencial: a importância de aprender a
lidar com o enorme volume da informação médica actualmente disponível,
a preocupação face à “secundarização
da clínica em proveito da abstracção estatística” e, aparte algumas nuances de
“gosto” e de grau, o reconhecimento
do papel das guidelines na prática clínica. Vou limitar-me por isso a breves
comentários sobre algumas questões
que me foram sugeridas pelo artigo.
Primeiro comentário. Guidelines, protocolos e “evidências” são instrumentos cuja utilidade não merece, em termos genéricos, qualquer contestação.
Levantam contudo alguns problemas
na medida em que fazem parte de um
mesmo pacote que, levado à prática
sem espírito crítico e de forma taxativa,
pode conduzir a actuações completamente alheadas do doente concreto.
Tudo se passaria então como se para
fazer medicina clínica (e vou repetir-me) bastasse “ligar o piloto automático”.
É evidente que as guidelines são imprescindíveis quando é necessário agir
em situações urgentes que envolvem
risco de vida e em que a prontidão da
intervenção terapêutica é decisiva.
Quem, como eu, esteve nos anos 60
num hospital de campanha do Ultramar, onde médicos e enfermeiros se
atropelavam numa indescritível confusão sempre que chegavam feridos graves à urgência, sabe, por experiência
própria, que sem guidelines e rotinas
bem treinadas não é possível responder pronta e eficazmente quando uma
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vida está em perigo e todos os minutos contam.
É portanto natural que os intensivistas,
que têm que lidar constantemente
com situações de morte iminente, valorizem o recurso a automatismos cuja
aplicação não deixa muito espaço para
hesitações. Mas, uma vez ultrapassada
a fase crítica, também eles irão ser
confrontados com casos que não são
facilmente redutíveis a modelos padronizados e que se caracterizam por uma
enorme instabilidade. Seria então um
grave erro recorrer a guidelines de uma
forma cega sem “puxar pela cabecinha”. Os intensivistas vão ter que diagnosticar — se não entidades nosológicas, pelo menos, síndromes fisiopatológicos — e é a partir daí que a
“abordagem holística do doente”, o conhecimento das ciências básicas, a experiência clínica e o bom senso, ou seja,
aquilo que define a actuação do
internista, se terá de sobrepor a tudo
o resto. Foi em coerência com este
argumento que, em tempo oportuno,
defendi que a especialidade de intensivista devia nascer do tronco da Medicina Interna2.
Segundo comentário. É quando se
abordam assuntos como este que se
torna mais evidente o hiato entre gerações. Os mais velhos – já libertos
das preocupações de aprendizagem e
desiludidos por não verem confirmadas velhas utopias – telefonam, mandam recados, concordam ou protestam. Em contrapartida, os recém-licenciados, voltados para problemas pragmáticos que envolvem a formação profissional e as carreiras e, por isso mesmo, nada atraídos por textos sem conteúdo técnico ou político, ignoram o
debate acerca dos modelos conceptuais ou epistemiológicos subjacentes
ao exercício da medicina. Sempre foi
assim e é natural que assim continue a
ser. Mas será que nas últimas décadas
o hiato geracional se acentuou?
A modernidade, que dominou a cultu-

ra ocidental nas primeiras décadas do
século XX, valorizava o progresso e
cultivava valores como a ordem, a autoridade e a experiência individual. É
certo que, ao mesmo tempo, gerava
no seu seio críticas violentas e
autodestrutivas através das chamadas
“vanguardas”. Caracterizadas pela permanente fuga para a frente, pelo radicalismo e pela atracção do interdito,
as vanguardas artísticas ou políticas,
escolhiam como alvo preferido preconceitos e convenções, sempre em
nome dum futuro melhor, ou seja, de
utopias. Épater les bourgeois fazia parte da sua missão e não admira que se
vissem confrontadas com forte oposição. As novidades que veiculavam
eram ridicularizadas e entendidas
como sérias ameaças. O que é curioso é que, passado o escândalo, acabavam assimiladas pela cultura dominante. Basta recordar as “Mademoiselles
de Avignon” a “Sagração da Primavera”,
o urinol de Duchamp e os vários marxismos mais ou menos polvilhados de
maoísmo.
O fim da II Guerra Mundial marcaria
o princípio do fim deste cenário ao
revelar um tremendo cortejo de
monstruosidades que não deixava espaço para mais utopias. Palavras que
anteriormente tinham peso específico como tradição, hierarquia, autoridade e liberdade esvaziaram-se porque em nome delas se tinham cometido as maiores tropelias. Foi então que
o consumismo e a lógica económica
impuseram o efémero como valor supremo, face a tudo aquilo que, a exemplo das ideologias, fora apresentado
como permanente. Agora vive-se o
delírio dos equipamentos de “última
geração” e dos “topo de gama”, que
amanhã serão considerados já antiquados e obsoletos, e criou-se a ideia de
que progresso se identifica com tecnologia.
Neste contexto, as vanguardas deixaram de fazer sentido porque já não há
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utopias credíveis para anunciar nem
valores respeitáveis para pôr em causa. O próprio escândalo perdeu terreno: agora todos anseiam pelo “novo”
e quanto mais exótico e escandaloso
for, melhor.
Não é por isso de admirar que, nas
últimas décadas, se tenha alargado o
fosso entre gerações. Tanto mais que
os jovens, nascidos e educados na era
das novas tecnologias, passaram a adquirir muito cedo aptidões e poderes.
Agora são as crianças que ensinam os
pais e os avós a lidar com os computadores e, em certas especialidades
médicas, são os internos que iniciam
os seniores nas técnicas mais recentes, invertendo e subvertendo a hierarquia tradicional da aprendizagem.
Aparentemente, fazer tornou-se mais
importante do que saber, e a “novidade” efémera veio ocupar o lugar da
“sabedoria” que é resultado da experiência.
Os mais velhos, arrastados no turbilhão desta mudança, tentam compreender e interrogam-se. Será que o
progresso pertence apenas ao universo inumano das tecnologias? Será que
o futuro vai ser um espaço de ideias
rarefeitas? Será que não haverá mais
lugar para a reflexão? São perguntas
como estas que justificam o meu último comentário.
Terceiro comentário. Não creio que
para ser médico, físico ou investigador
seja necessário “discorrer em profundidade filosófica ou histórica”. Se é certo
que alguns cientistas como Einstein,
Monod e Schrödinger nos deixaram
importantes reflexões sobre as suas
contribuições para a ciência, fazendo
aquilo a que os filósofos de profissão

chamam depreciativamente “filosofia
espontânea”, também é verdade que
qualquer físico pode aplicar com rigor
e sucesso o formalismo quântico sem
se preocupar com as angústias geradas pelo “princípio da incerteza” de
Heisenberg acerca da onda e da partícula. Mas não tenho dúvidas de que é
quando a ciência progride que mais
perguntas se fazem e mais respostas
se procuram sobre a natureza do conhecimento. Foi assim nas primeiras
décadas do século XX: a Europa estava no auge da sua criatividade científica e surgiu o Círculo de Viena por um
lado, e Bertrand Russell com os que
orbitavam à sua volta, por outro. É hoje
assim nos E.U.A., país situado na vanguarda da ciência e da tecnologia, cujas universidades, depois de se alimentarem no pensamento e na cultura
europeia, são a principal fonte de uma
enorme produção teórica no campo
da História e da Filosofia da Ciência.
Em Portugal, nesta área, não se passa
quase nada. Limitamo-nos a desfrutar
da tecnologia dos outros, sem nunca
termos contribuído para ela. Mas fique claro que não é por não nos dedicarmos à reflexão sobre o conhecimento científico que somos este país
periférico.Antes, é por sermos um país
periférico com modesta contribuição
para a ciência que continuamos sem
encontrar estímulos e motivações para
tal.
Tudo isto tem também a ver com a
medicina. É certo que para ser médico competente não se exige qualquer
tipo de iniciação em filosofia do conhecimento. Mas é desejável que nas
comunidades médicas existam sectores vocacionados para a reflexão so-

António José de Barros Veloso

bre os problemas que estão subjacentes à própria natureza da profissão.
Porque esta é, sem dúvida, a condição
indispensável para que se crie uma
saudável homeostase entre o fazer e
o saber, a novidade e a experiência, o
efémero e o permanente.
Lisboa, 29 de Maio de 2006
Notas:
1
António Carneiro. De novo “acerca
da medicina baseada na evdência”. Rev.
Ordem dos Médicos, Março 2006
2
Veloso, A. J. Barros. Medicina Intensiva e Medicina Interna. In “Medicina do
Corpo, Medicina do Espírito”. Gradiva
2002
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Medicina Farmacêutica:
Uma Realidade... Hoje e Amanhã!
A Medicina Farmacêutica (MF) tem hoje uma identidade própria e conhece fronteiras cada vez mais amplas e precisas.
Exercida em diversos sectores relacionados com o Medicamento, é na indústria farmacêutica (IF) que conhece um sentido mais concreto e abrangente.
Todavia, os médicos que optaram por exercer as suas competências profissionais – no todo ou em parte - na indústria
farmacêutica, estão preocupados com a inexistência de uma
carreira legalmente estabelecida, pela escassez de jovens médicos que queiram optar pela MF e pela confrangedora pobreza de meios disponibilizados à Investigação e Desenvolvimento (I&D) em Portugal.
A verdade é que a indústria sofreu uma profunda revolução
estrutural, regulamentar e organizativa, nos últimos trinta anos.
A década de 70, essencialmente marcada por diversos critérios algo assentes no empirismo (prevalecendo, então, a opinião de reputados peritos), deu lugar nos anos 80 à comprovação científica (com o advento dos ensaios clínicos e das
publicações sujeitas a peer review), para que no final do século
a medicina baseada na evidência viesse a conquistar um
lugar de destaque (com particular enfoque nos documentos
de consensos e normas orientadoras).
Durante os últimos trinta anos, o medicamento ganhou um
importante e talvez inesperado estatuto social com profundas
repercussões económicas e políticas. Entenda-se por medicamento, aquele produto que tanto tem contribuído para a
evolução da Medicina, nas vertentes da terapêutica, do diagnóstico e da prevenção.
Este estatuto, em muito ligado à espantosa evolução tecnológica,
ao crescente bem-estar dos cidadãos, ao aumento da esperança de vida e à diminuição da mortalidade materno-infantil
(pelo menos, nos chamados países desenvolvidos), entre outras variáveis, veio revolucionar os diversos pacotes regulamentares que as agências têm produzido.A contenção da despesa pública, em Portugal e na Europa, por exemplo, tem passado por esta teia de mecanismos: controlo mais rigoroso de
preços, política restritiva de comparticipações, opção por um
mais alargado leque de descomparticipações e adopção de
novos critérios para a agora denominada manutenção das comparticipações.
Todo este conjunto de acontecimentos contribuiu, em determinada altura, para que as empresas farmacêuticas, em especi-
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al na transição dos anos 80-90, sentissem a necessidade de
incorporar e estruturar, nas respectivas organizações, departamentos médicos (DMs) altamente profissionalizados e cada
vez mais ecléticos.
Neste contexto, a Medicina Farmacêutica torna-se uma realidade.A Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica (AMPIF) é fundada em 1989 e a Competência é,
finalmente, reconhecida pela Ordem dos Médicos no final de
1997. Os médicos ganhavam, assim, o seu próprio espaço no
seio das empresas, com responsabilidades directas na formação científica interna, informação médica, farmacovigilância,
farmacoeconomia, desenvolvimento experimental (mais comum nas empresas nacionais), desenvolvimento clínico (ensaios clínicos), regulamentação farmacêutica (muito repartida com
os colegas farmacêuticos responsáveis pelos registos de produtos) e, mais recentemente, a farmacoepidemiologia.
A etapa seguinte, há muito aguardada, é sentida como inevitável: a especialidade em Medicina Farmacêutica. Os DMs
multiplicaram-se e o número de médicos aderentes a esta
nova opção profissional cresceu. Hoje, estimamos que haja
cerca de 100 médicos em exercício dos quais cerca de 60%
em regime de dedicação completa. Porém, subitamente, a estagnação, talvez mesmo alguma recessão, começa a ser uma
constatação óbvia.
Onde estão os jovens médicos capazes de assegurar a continuação do trabalho iniciado pela geração que está no activo e
que, com notável esforço, ergueu esta realidade em Portugal?
Onde estão os futuros médicos capazes de renovar e rejuvenescer as empresas na sua componente científica?
Há, certamente, razões de vulto para que estas perguntas inquietem os profissionais ligados ao sector. E, algumas delas,
poderão estar relacionadas com factos incontroversos da indústria que temos e do país em que vivemos:
• A circunstância de Portugal começar a ter uma preocupante falta de médicos em todos os sectores e lugares;
• As sucessivas ondas de concentração da indústria como
fenómeno gerador de uma certa sensação de instabilidade
e insegurança;
• A má imagem pública desenvolvida em torno das relações
– em alguns casos alegadamente menos transparentes ou
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violadoras da ética - entre médicos e indústria;
• A perda de competitividade das condições económicas dos
médicos pertencentes aos quadros das empresas (quando
comparadas, por exemplo, com as da década de 80 ou
com outras áreas de actividades – serviços médicos,
consultoria e exercício privado - referidas a valores actuais);

Júlio Carvalhal
Coordenador da Direcção da Competência em Medicina Farmacêutica

• A inexistência de uma verdadeira carreira no âmbito da
Medicina Farmacêutica.

A nosso ver, as respostas parecem só ter um sentido: sim, é
fundamental.

Ora, é urgente inverter esta situação: em prol de uma indústria mais forte, credível e activa no plano científico, a favor dos
jovens médicos que ambicionam uma trajectória mais ligada à
I&D, para os cidadãos que esperam (e merecem) mais qualidade na prestação dos cuidados de saúde.

Ou seja, é necessário expandir a actual competência, preparar o programa curricular da especialidade, definir o perfil
da carreira, aprovar o enquadramento legislativo e implementar a necessária reforma estrutural.

Sem ignorar – antes pelo contrário! – que as equipas de investigação são cada vez mais multi-disciplinares, os médicos poderão fazer a necessária ponte entre as diversas valências. Por
isso, há hoje a convicção de que embora a especialidade seja
muito importante e urgente, ela só por si não é suficiente.
Será necessário que a Medicina Farmacêutica se constitua como
a quarta carreira médica devidamente enquadrada e tutelada.
Referimo-nos a uma Especialidade e a uma Carreira com desenvolvimentos curriculares de acesso sobreponíveis aos existentes para a Medicina Geral e Familiar, a Saúde Pública e a
Hospitalar, evoluindo depois para competências específicas.
Um dos cenários possíveis é o de se desenvolverem em duas
fases distintas. Uma, centralizada em valências como as de
Medicina Interna, Farmacologia Clínica, Epidemiologia e Gestão de Projectos (fase a ministrar sob a tutela da Universidade) e a segunda orientada para a Investigação Básica, Desenvolvimento Clínico, Regulamentação Farmacêutica e Marketing Científico (fase a ministrar sob a tutela de empresas ou
grupo de empresas farmacêuticas). Ou seja, um sistema misto,
em linha com a tendência cada vez mais nítida para desenvolver, sem ambiguidades, o sector público, o sector privado e os
sistemas mistos (parcerias).

Por último, é tempo de olhar para indústria farmacêutica como
uma autêntica indústria da saúde. Olhar com o intuito de alargar horizontes, planear a médio e longo prazos, reformular
muitas das actuais práticas comerciais, administrativas e de
gestão e entender que o mundo avança, a cada instante, com
novos e inesperados desafios. A era da síntese química e do
medicamento clássico e conservador (revestido de um pesado cerimonial no seu lançamento, comercialização e prescrição…) pertencem ao passado. Hoje, a investigação desenvolvida por esta indústria rasga novas áreas e conceitos a favor
do consumidor: medicamentos de biotecnologia, medicamentos órfãos, maior abrangência do conceito de medicamentos
não sujeitos a prescrição médica (vulgo OTCs) e de genéricos,
dispositivos médicos e equipamentos hospitalares.
Não será uma tarefa simples e linear. Porém, será certamente,
um imperativo da nossa consciência profissional e um sinal de
que não nos podemos acomodar em modelos clássicos e importados de realidades bem diferentes das nossas!

Porém, há outras duas questões que importa colocar e sobre
as quais será útil reflectir:
1 – Será importante - ou não - que a legislação nacional reconheça a necessidade de existir uma direcção médica nas empresas farmacêuticas a operar em Portugal?
2 – Será importante - ou não - que os nossos Colegas que
desenvolvem a sua actividade na área do Medicamento
(Infarmed, Universidades, Institutos de Investigação) se
candidatem à Competência em Medicina Farmacêutica e adiram às acções de formação e informação já existentes?
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA
Da Medicina e da Vulnerabilidade da Verdade Científica

Evolução do conceito
de aterosclerose
William Osler, há cem anos, definiu a Medicina como
a ciência da incerteza e a arte da probalidade.
A aterosclerose, embora revelada muitos milénios antes da
Era Cristã em múmias do Egipto, apenas estimulou os médicos investigadores no estudo da sua etiopatogenia, no primeiro quartel do século dezanove.
Na evolução do conceito etiopatogénico da aterosclerose
distingeum-se três períodos. Um primeiro período que defende a inflamação e a infecção como agentes etiopatogénios; um segundo período que podemos apelidar de multifactorial (factores de risco – hipercolesterolémia, hipertensão, tabagismo), um terceiro período, por fim, que define a
inflamação, de novo, como factor desencadeante do processo aterosclerótico.
O conceito de Doença Aterosclerótica teve uma evolução,
até á última década do século vinte, que lembra a frase do
físico Werner Heisenberg1: «Aquilo que observamos não é
a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método
de investigação».
No ínicio do segundo milénio da nossa Era, a Doença Aterosclerótica é considerada a patologia mais mortífera e de
maior morbilidade na Europa e nos Estados Unidos da América2. Foi o médico francês Rayer3, em 1823, quem primeiro
chamou a atenção para a inflamação como causa da aterosclerose na descrição seguinte que o tempo tornou pitoresca: «A ossificação mórbida das artérias é o resultado da
inflamação das camadas fibrosas [...] frequentemente rodeada por uma matéria amarela mole e sólida, não transparente». Três dezenas de anos mais tarde Virchow4 afirmou
que a inflamação da camada interna da artéria, desde que
associada a uma agressão de origem não definida, é o estímulo para a degenerescência ateromatosa arterial. Em 1889,
os médicos franceses Gilbert e Lion5 foram os primeiros a
demonstrar que um processo infeccioso pudesse ser um
factor etiológico da «arterite ateromatosa humana» quando, depois de provocarem uma agressão mecânica na parede da aorta do coelho com uma injecção com B. do tifo,
surgiram alterações escleróticas. Obtiveram resultados idênticos depois da injecção de Estreptococus, mas sem agressão da parede arterial. O contemporâneo Crocq6 afirmou,
todavia, que a infecção experimental só produzia aterosclerose quando associada a «agressão local». No outro lado
do Atlântico, nos Estados Unidos da América, Thayer7 e
Frothingham8 confirmaram, no inicio do século vinte, as
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conclusões das experiências de Gilbert e Lion.
Podemos sugerir que foi Osler9 que de forma não intencional iniciou o período multifactorial na evolução do conceito da patogenia da aterosclerose. Com efeito, em 1908,
descreveu o que entendia pelos quatro factores fundamentais como estímulo do desenvolvimento da esclerose arterial – o desgaste (tear and wear) normal, quotidiano do
viver (o que hoje apelidamos de «stress»), infecções agudas, intoxicações ( em que incluía a diabetes, a obesidade e
o tabagismo) e a hipertensão arterial. Osler descreveu igualmente as estrias lipomatosas do ateroma tendo ficado surpreendido pela sua prevalência elevada mesmo em crianças.
Desde então os investigadores estudiosos da aterosclerose esqueceram as hipóteses etiopatogenicas inflamação –
infecção para se dedicarem ao estudo dos factores de risco. Houve no entanto um regresso, sem continuidade, à
teoria infecciosa por Benson e col10 em 1931, Jones e
Rogers11 em 1948 e Saphin e Gore12 em 1950. Benson e col
ao provocarem lesões ateroscleróticas em coelhos inoculados com Estreptococus demonstraram que o aparecimento das lesões era mais frequente quando presente uma hipercolesterolémia. Jone e Rogers afirmaram haver uma afinidade electiva de certas bactérias de infecções otológicas
para a parede vascular, provocando o aparecimento de lesões ateromatosas. Não excluíram, curiosamente, a interferência de um processo imunológico.
Segundo a teoria multifactorial, os factores responsáveis
pelo desenvolvimento da aterosclerose a seguir a prévia
agressão do epitélio da parede arterial, hipótese de Virchow4,
são a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, sugeridos por
Osler9, a hipercolesterolémia e a homocistinémia13.
A hipercolosterolémia, como é do conhecimento geral foi,
todavia, aceite como um dos mais importantes agentes responsáveis da gravidade e elevada frequência da doença aterosclerótica. Os lipídios saturados foram considerados os
principais agentes da elevada incidência da aterosclerose,
quando foi demonstrado que aumentavam a concentração
do colesterol do plasma14, ficando assente que tanto as lesões iniciais, como a progressão das lesões da aterosclerose, estão associadas a aumento das lipoproteínas de baixa
densidade15.
Brown e col16 provaram que a superfície celular dos fibroblastos da pele normal contem um receptor para as lipoproteinas de baixa densidade e, que este receptor está au-
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sente nos fibroblastos de doentes com hipercolesterolémia familiar. Demonstraram ainda que os fibroblastos não
são apenas responsáveis pela adesão das lipoproteínas, como
as internalizam e as degradam. Este processo conduz à inibição da síntese do colesterol, estimulando a esterificação
do colesterol intracelular.A associação da aterogénese acelerada a uma elevada concentração no plasma da lipoproteínas de baixa densidade, passou a ser uma constatação
firmemente aceite até à década de setenta.
Entretanto Ross e Glomset17 definem Aterosclerose como
«o resultado de uma agressão endotelial que pode ter diferentes manifestações em diferentes locais de diferentes artérias, mas com alterações comuns que resultam na proliferação celular muscular, aumento da formação de tecido
conectivo e deposição lipídica». Para estes autores tanto as
lesões precoces como as lesões avançadas são constituídas
de células musculares e macrófagos. A hipercolesterolémia
induzida pela dieta conduz a aumento da aderência de monocitos ao endotélio, acumulação de lípidos com formação
de células de espuma (foam cells) e formação gradual de
estrias lipidicas. Estas podem progredir para placas fibrosas.
A interacção de células de espuma e plaquetas resultará na
formação de trombos murais. Estas inter-acções, posteriormente, conduzem ainda a uma relativamente rápida proliferação celular muscular18. No entanto, a proliferação celular poderá dar-se em locais em que o endotélio se mantém intacto. Assim a aterogénese surgirá de duas formas.
Uma, como sucede na hipercolesterolémia, que envolve monocitos e, possivelmente interacções plaquetárias que estimulam a formação de placas fibrosas pela libertação de
factores de crescimento celular. Uma outra, em que existiu
estimulação directa do endotélio com libertação de factores de crescimento que induzem migração e proliferação
de células musculares, como sucede na diabetes, hipertensão e tabagismo.
Para Ross, (recentemente falecido) director do Departamento de Patologia da Universidade de Washington, na
década de setenta19, a proliferação celular muscular da intima é «condição sine qua non da aterogénese». Mais tarde
na década de oitenta18 enfatiza a interacção celular de células endoteliais, plaquetas, monocitos e macrófagos na génese das lesões de aterosclerose, em presença de hipercolesterolémia. Por fim na década de noventa20 afirma que embora a hipercolesterolémia seja importante em aproximadamente 50 por cento de doentes com doença cardiovascular, «a Aterosclerose é declaradamente uma doença inflamatória e não resulta simplesmente de acumulação de
lipídios».

Eduardo Macieira Coelho

O terceiro período da evolução do conceito etiopatogénico da Aterosclerose revive a definição de infecção como
factor desencadeante do processo aterosclerótico e, iniciou-se por ventura, em 1973 com os estudos de Benditt e
Benditt21. Estes autores revelaram que as células das placas
de aterosclerose têm uma origem monoclonal. Sugeriram
que cada lesão de aterosclerose é um clone derivado de
uma única célula muscular lisa e, sendo assim, cada lesão
um neoplasma benigno derivado de uma célula transformada por agente infeccioso, um vírus.
Posteriormente, em estudos experimentais22, em galinhas
infectadas com vírus Herpes, foram reveladas lesões arteriais semelhantes às de aterosclerose humana. Em ratinhos23,
o efeito aterogénico do vírus mostrou ser potenciado por
uma dieta rica em colesterol e neutralizado pela administração de azithromicina.
É curioso realçar o resultado destas experiências com outros, velhos de cem anos e esquecidos.
Recentemente admitiu-se24,25 um componente autoimune
na aterogénese, tendo sido demonstrado igualmente, que
níveis elevados de proteína C-reactiva no soro 26, um
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marcador não específico mas da alta sensibilidade para a
inflamação, ter valor predito para a ocorrência de doenças
cardiovasculares, independentemente da presença de factores de risco relacionados ou não relacionados com lipídios.

De novo o passado recriado.
Nieto27, numa lúcida apreciação desta problemática, sugere
uma unificação dos paradigmas que marcaram épocas no
conceito da aterogénese. Assim, antigénios-anticorpos de
virus ou bactérias poderão induzir ou contribuir para uma
agressão e lesão endotelial; o endotélio infectado provocaria aumento da aderência de leucocitos polimorfonucleares na presença de hipercolesterolémia, hipertensão ou tabagismo; macrófagos infectados induzirão acumulação de
cristais de colesterol levando à formação de células de espuma (foam cell) e, à proliferação de células musculares
lisas; o aumento da resposta proli-ferativa de linfocitos poderá desencadear a formação de citoquinas.
A evolução do conceito etiopatogénico da Aterosclerose
caracteriza-se assim pela defesa insistente e apaixonada de
paradigmas e demonstra, sem pretender adoptar um extremismo à Pirandelo, que a procura da verdade, na ciência
médica, tem uma indizível fragilidade, sem dúvida relativa ao
observador.
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NOTÍCIA

Pedro Nunes eleito membro do Conselho da A.M.A.

No passado dia 15 de Junho em Madrid Pedro Nunes foi
eleito, a título pessoal, membro do Conselho da A.M.A.
(Agrupación Mutual Aseguradora).
Esta mutualidade que tem como objectivo encontrar soluções para os seus membros (médicos, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros e técnicos de saúde) no âmbito segurador, nomeadamente da responsabilidade civil profissional,
tem uma forte influência da congénere espanhola da Ordem dos Médicos – a Organizacion Médica Colegial.
São membros do seu Conselho os presidentes ou ex-pre-
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sidentes de Colégios (ordem) como Burgos (Xavier Dominguez), Málaga (Lopes Pena) ou Salamanca (Manuel
Sanchez Garcia).
Igualmente fazem parte do Conselho a secretária geral da
Ordem dos Farmacêuticos de Espanha (Carmén Pena) e o
ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal (João
Silveira). O Conselho da A.M.A. é presidido por Diogo Murillo
Carrasco ex-presidente do Colégio Médico de Pontevedra.
Pedro Nunes sucede no cargo a Miguel Leão ex-presidente
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
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O XV Congresso Internacional de Medicina
e o Centenário do Edifício da Escola Médico
- Cirúrgica de Lisboa (Figuras e Factos)
José Luís Doria
Quando, em 1903, no Congresso de
Madrid, ficou decidido que o XV Congresso Internacional de Medicina se
realizaria em Lisboa, Miguel Bombarda, que aceitara o cargo de o coordenar como Secretário Geral, colocou
desde logo como condição que o novo
edifício da Escola Médico-Cirúrgica de
Lisboa estivesse pronto para acolher
o evento. Telegrafou para Lisboa e obteve do governo a garantia necessária,
só depois aceitou o cargo. Lisboa candidatou-se à organização e ganhou a
incumbência, mas o percurso de 3 anos
entre os Congressos não foi nada fácil. A todo o momento surgiram problemas, monetários e estruturais, para
levar avante a construção da Escola,
em Santana. A cada passo, na organização do Congresso, Bombarda enfrentou também a resistência de colegas e
de influentes personalidades.
Finalmente, a 19 de Abril de 1906, sob
a presidência do rei D. Carlos, o XV
Congresso Internacional de Medicina
iniciava-se com a Sessão Solene de
Abertura, que decorreu na magnífica
e superlotada Sala Portugal, da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Convite e Sessão de Abertura do XV
Congresso Internacional de Medicina, na
Sociedade de Geografia de Lisboa
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O discurso de Miguel Bombarda nessa sessão inaugural fornece-nos logo
alguns elementos, que dizem da importância do Congresso:
- Estiveram presentes 1762 congressistas: 145 vindos dos países de língua
alemã, 221 de França, 124 ingleses.
Houve congressistas de Espanha, de
Itália, de Inglaterra e Irlanda, da Suécia, Noruega, Rússia, Hungria, Holanda,
Bélgica, da Dinamarca e dos Balcãs, da
Turquia, da Grécia, …. Da América vieram 55 e houve ainda delegações do
Brasil, da Argentina, do Chile, do México, de Cuba, ... Não faltou mesmo
uma significativa representação do Japão, país que, como Bombarda assinalou,“soubera num súbito impulso avançar séculos na civilização”.
Ao todo foram mais de 35 os países
representados.
- Além de várias conferências foram
apresentadas mais de 500 comunicações livres, com 134 temas, distribuídos pelas 17 Secções do Congresso,
algumas delas sub-divididas.
Conforme Miguel Bombarda lhe chamou: era a actualidade da ciência que
estava em jogo neste “banquete científico”.
Costa Alemão, presidente do Congresso, salientou também na alocução de
abertura alguns aspectos relevantes,
como o papel pioneiro do rei D. Carlos nas explorações oceanográficas, ou
o da rainha D. Amélia na assistência
social e na luta contra a tuberculose,
um e outros aspectos relacionados
com temas do Congresso.

Em pinceladas breves, Costa Alemão
traçou ainda o estado da Ciência Médica da época, quando decorriam 10
anos sobre a descoberta dos misteriosos raios X, feita por Roengten; quando se começava a compreender o papel dos vectores em algumas doenças,
como o do mosquito no paludismo, ou
o ciclo do tripanosoma na doença do
sono. Passavam então dois anos desde
que Roux e Metchnickoff tinham explicado melhor a sífilis e o seu agente,
o treponema pálido. Havia um ano
(1905), Behring prometera em Paris
significativos resultados para a profilaxia e o tratamento da tuberculose,
cujo agente Kock tinha isolado em
1882.
Muito havia a esperar também das
aplicações da luz e das radiações, da
análise dos fenómenos psíquicos, da
seroterapia e das vacinas, afirmou
Costa Alemão, que prestou entretanto homenagem aos portugueses Augusto Rocha e Câmara Pestana.
Em nome do Governo, Hintze Ribeiro
saudou também os congressistas e
exprimiu votos de êxito, utilizando
então uma frase de Camões, que propôs para divisa das Actas do Congresso. - “Dará na Medicina um Novo
Lume” -, frase que o poeta escrevera
para elogiar os “Colóquios” de Garcia
de Orta.
Na Abertura Solene tomaram ainda
palavra os representantes das Delegações de cada país. Muitos invocando
o passado histórico de Portugal, nomeadamente a sua presença em África, na América, na Índia e no Japão. O
representante do Mónaco, salientan-
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edifício, de raiz, ocupando o topo Sul
do monte de Santana, ali, onde até 1889

A Rainha D. Amélia de visita ao Dispensário
de Alcântara (azulejos de Jorge Colaço no
edifício da antiga Escola Médica de Lisboa
- hoje Faculdade de Ciências Médicas

do as ligações entre o príncipe Alberto, o Principado e as pesquisas oceanográficas do Rei português. O Dr.
Guisy, da Grécia, referindo-se à História da Medicina e enaltecendo
Esculápio e Hipócrates. O delegado
russo que falou da medicina militar. Ou
ainda, o Dr. Dejace, da Bélgica, com uma
referência directa à medicina portuguesa e aos azulejos que Jorge Colaço
fizera para o novo edifício da Escola
Médica, em Santana, onde representou a rainha D. Amélia de visita aos
doentes no Dispensário de Alcântara,
instalações que mandara edificar para
a assistência ás crianças da população
mais desfaforecida.

As obras arrastaram-se.
À frente do futuro edifício da Escola
ergueu-se em 1900 e demoliu-se de
seguida, uma primeira estátua a Sousa
Martins. Levantou-se depois a definitiva em 1904, que lá permanece. Sousa Martins faleceu em 1897, ou seja,
sete anos depois de lançada a primeira pedra para a construção da nova
Escola.

Projecto inicial para o Edifício da Escola
Médica no Campo de Santana

estivera, durante mais de 50 anos
(1831-1889), a precária praça de touros de Lisboa, que antecedeu a do
Campo Pequeno.

Já tinha estátua e ainda não havia Escola.
À ilharga, onde esteve o antigo convento de Santana, foi programado, edi-

Gama Pinto

A praça foi demolida e, em 1890, o
ministro António Cândido colocava a
primeira pedra de uma obra que levaria mais de 15 anos a concluir.

A construção do edifíco da Escola
Médico-Cirúrgica de Lisboa não foi
fácil e só chegou a bom termo graças
à tenacidade de Miguel Bombarda.

Sessão de
Oftalmologia em
trabalhos

Vejamos alguns factos.
Aniceto Mascaró

Quando, após o Terramoto, o ensino
médico em Lisboa foi transferido do
Hospital de Todos-os-Santos para o
Hospital de São José, houve logo dificuldade em o alojar condignamente e
só em 1856, virá a ter instalações próprias, num pequeno convento de frades arrábidos existente na cerca do
Hospital. O ensino foi crescendo,
construiram-se anexos e um excelente horto botânico, mas as velhas instalações degradaram-se a tal ponto, que
no final do século XIX ameaçavam
ruína eminente.
Tinha-se decidido construir um novo

Primeira estátua do Dr. Sousa Martins

O projecto inicial era de José Joaquim
Cabral Couceiro e José Maria Nepomuceno, mas foi modificado sob a orientação de uma comissão constituída
por Arantes Pedroso, Bettencourt Pita,
Curry Cabral e Miguel Bombarda. Os
engenheiros Borges de Castro, Arnaut
de Meneses e Abecassis, com o arquitecto Leonel Gaia, introduziram profundas alterações ao traçado original.
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ficado e inaugurado o Real Instituto
Bacteriológico, de Câmara Pestana,
tudo feito entre 1898 e 1900. Começou oito anos depois e terminou seis
anos antes da Escola.

Resende, um outro português, que se
tinha distinguido no estudo da doença
do sono e que estava indigitado para
secretário da 3ª Secção – a de Patologia Geral, Bacteriologia e Anatomia Patológica.

O edifício escolar, hibernava.
Na coordenação, Miguel Bombarda
confrontou-se por várias vezes com
entraves e problemas. Não só pelo ritmo de construção do edifício, onde
tudo caminhava lentamente, mesmo
depois da promessa de que estaria
concluído para o evento, mas também
porque lhe escasseava a colaboração
para a organização do Congresso. O
desânimo instalava-se:
- José António Serrano, que exortou
na inauguração da estátua de Sousa
Martins: “Não deixem cair a Escola”
(1904), quando lhe foi pedida a colaboração para o Congresso aceitou a
muito custo as insistências de Bombarda e com a condição de nada fazer.
Serrano foi nomeado presidente da
Secção nº 1, de Anatomia, mas viria a
falecer antes do Congresso e Miguel
Bombarda deu a notícia no nº 5 do
Boletim Oficial do Congresso.
- Gama Pinto recusara-se a colaborar
com Miguel Bombarda. Sousa Refoios,
de Coimbra, foi escolhido para presidir à Secção de Oftalmologia (nº11) e
integrou também, como Serrano, a
Comissão Organizadora. A morte levou-o nas vésperas do Congresso, abatido a tiro por um antigo discípulo.

O novo edifício da Escola Médica, em
Santana (visto das traseiras)

O Boletim nº 7 do Congresso fez referência à morte de Refoios, como
também noticiou a do Dr. Gomes de
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guravam as imponentes pinturas sobre o curso da História da Medicina,
de Veloso Salgado, onde se davam os
últimos retoques. No topo, o retrato
em majestade do rei D. Carlos, saído
da paleta de Malhoa e o tecto era ainda uma obra da inspiração de João Vaz.
No Gabinete Real, o tecto mostrava
uma pintura alegórica de Malhoa –
“Lisboa, a Ciência, o edífico da Escola
e o seu planeamento”, que era circundada pela invocação dos professores
que acompanharam a sua construção
e num friso em roda-tecto, as quatro
Ordens Honoríficas Portuguesas.

Veloso Salgado nos últimos retoques do
painel de Pasteur

No fim, Gama Pinto recebeu até alguns congressistas em sua casa, participou no Congresso, foi vice-presidente de algumas sessões e, em plena sessão científica de Oftalmologia, terá
assistido ao colapso que vitimou
Mascaró, um espanhol residente em
Lisboa, que entre nós foi um dos pioneiros no ensino dos cegos e deficientes visuais.
Mas, voltemos à Escola.
Um mês antes do Congresso o edifício estava finalmente quase terminado. Diz a Ilustração Portuguesa de 16
de Março de 1906: “Dá vontade de
fazer o curso outra vez! … O novo
palácio é uma desforra brilhante do
primitivo barracão e da primitiva miséria. ...[Na Escadaria Nobre] vêem-se os lugares reservados para os medalhões d’alguns dos lentes ultimamente falecidos… e consta que a escolha
d’estes fez cabelos brancos ao Conselho Escolar, sempre meticuloso e
avaro nas consagrações que promove…”. Já lá estava então o painel da
cirurgia de António Ramalho, a estátua da Ciência de Costa Motta e o vitral no tecto, de João Vaz. Nos “Passos
Perdidos” , com o tecto de João Vaz ,
exibiam-se os painéis de azulejo de
Jorge Colaço, a que o representante
belga se referiu. Na Sala dos Actos, fi-

Teixeira Lopes nos últimos retoques ao
busto do Dr. Bento de Sousa

A Ilustração Portuguesa remata:“…Estão ali, na obra até agora realizada desde os fundamentos, mil contos de reis
redondos, apesar da modicidade dos
preços da obra de decoração e de se
ter aproveitado silharia e pedra trabalhada do velho Hospital do Desterro e do Palácio Souza Holstein, ao
Calhariz. Depois de feitas as instalações técnicas … as despezas ascenderão a mil e quinhentos contos, pelo
menos. … Se não se tivessem gasto
improdutivamente quatrocentos contos em férias a operários, durante dois
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anos em que se não trabalhou, por não
haver dinheiro para comprar material… Mas vale o que se gastou com ela.
O XV Congresso de Medicina, com o
seu capítulo internacional de sábios
pode instalar-se e pontificar ali, sem
vexame para o país que o recebe…”

A sala de correspondência e leitura foi
instalada na Sala dos Actos

a imprensa e até um gabinete privado
para que os congressistas pudessem
receber as suas visitas.
Onde é hoje o teatro anatómico, na
altura a sala mais espaçosa do edifício,
decorreram as 10 Conferências do
Congresso, enquanto que as reuniões
das 17 Secções se dividiram pelos 3
anfiteatros maiores e por outras salas
e anfiteatros, mais pequenos.
Numa sala para demonstrações decorreram sessões experimentais de cirurgia e de patologia geral, de fonendoescopia, os ensaios sobre o cancro e
sobre os glóbulos sanguíneos. Houve
ainda uma sala para projecções dos filmes, onde pontificou o francês Doyen.

No dia anterior à abertura do Congresso era inaugurado nos claustros o
busto a Manuel Bento de Sousa, obra
do cinzel de Teixeira Lopes.

O Programa Científico do Congresso
ficou registado nos 21 livros de Actas,
que se seguiram no espaço de um ano
após a reunião.

A nova Escola estava pronta! Avançava o Congresso.

Seria fastidioso enumerar todos os
assuntos tratados. Deixo apenas algumas referências.

As sessões científicas e as áreas para
apoio aos congressistas e acompanhantes e para a organização, ocuparam a
totalidade das salas do novo edifício
da Escola.

muito vasto, passando pela diabetes, a
hipertensão arterial, as meningites, a
cirrose e necessariamente a tuberculose.
Em Pediatria (Secção VI), com sub-secções médica e cirúrgica, abordou-se a
“surmenage” escolar, o raquitismo, os
perigos e vantagens do leite na alimentação, a anestesia nas crianças.
Em Neurologia, Psiquiatria e Antropologia Criminal, a 7ª Secção, tratou-se
das demências, das psicoses e paranóias, mas também da reforma penal sob
o ponto de vista psiquiátrico e antropológico. Só nesta secção os temas
recomendados foram 33.
Em Dermatologia e Sifiligrafia (Secção
VIII) foi curioso o debate entre as hipóteses admitidas para a hereditarie-

Na Secção I, de Anatomia, tratou-se
da nomenclatura e das bases de classificação; das glândulas de secreção
interna; das conexões nervosas; dos
leucócitos, já com uma visão do seu
papel no que viria a ser a imunologia.
Na Fisiologia, Secção II, falou-se das
toxinas; da coagulação do sangue; do
valor alimentar do álcool e da teoria
da digestão de Pavlov.

O Anfiteatro das projecções

Tudo estava previsto! A sala de leitura
e de convívio ficou na Sala dos Actos;
Uma outra sala foi reservada às senhoras. Havia um local para venda de
jornais e de tabaco; um posto de telégrafo e outro de telefone; um banco e
uma agência de viagens; um local que
tratava dos alojamentos e transportes;
uma sala de dactilografia; uma sala para

Na Patologia Geral, Bacteriologia e
Anatomia Patológica (Secção III) abordou-se a teoria parasitária do cancro;
as inoculações preventivas e os sôros;
a tripanosomíase e as doenças por
protozoários.
Na Terapêutica e Farmacologia (Secção IV), discutiu-se o tratamento das
doenças infecciosas e do cancro; o
papel terapêutico das radiações, do
calor e do frio.
Na Medicina, Secção V, o programa foi
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Junho 2006
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dade da lepra e as formas hereditárias
e de contágio da sífilis.

Medicina Legal, que abordou a relação
do segredo médico com a legislação e
da Medicina Colonial e Naval.
Diversas personalidades que marcaram a Medicina estiveram entre nós,
para participar no XV Congresso Internacional. Citarei apenas: Ramon y
Cajal, Metchnikoff, Neisser, Landsteiner,
Axenfeld, Waldeyer, Pierre Robin,
Pinard, Ehrlich, Osvaldo Cruz e Chagas.

Sessão da Imprensa Médica

Na Cirurgia, Secção IX, falou-se da
anestesia raquidana e Alexis Carrel
abordou a cirúrgia vascular e as anastomoses dos vasos sanguíneos.

O Programa Social foi diversificado,
com recepções oficiais e privadas: um
“Garden-party” oferecido pela Casa
Real na tapada das Necessidades; uma
tourada em Vila Franca; um passeio a
Monserrate; exibição de grupos folclóricos ...

Medicina e Cirurgia das Vias Urinárias,
a Secção X, Oftalmologia, Secção XI,
Rino-Laringologia, Estomatologia e
Otologia (Secção XII), Obstetrícia e
Ginecologia (Secção XIII), trataram de
temas diversos como as formas de
anestesia e os equipamentos nas suas
áreas específicas, mas todas elas se debruçaram também sobre a infecção
pela tuberculose.

Das recomendações feitas pelas Secções do Congresso e pela Comissão
Executiva, ressaltam:

Em Higiene e Epidemiologia (Secção
XIV) foram discutidos temas sobre a
poluição e a reciclagem, os vegetarianos, a falsificação de alimentos, o saneamento e os regulamentos sanitários e de controlo das epidemias: de
peste, de febre amarela, da febre
tifóide,....

- A criação de serviços hospitalares de
Dermatologia e de Estomatologia.

- A mudança do nome de Medicina
Colonial para Medicina Tropical.
- A criação de áreas individualizadas
de Pediatria, Otorrino-laringologia e
Estomatologia, nos estudos médicos.

- O estabelecimento de nomenclaturas apropriadas em diversas áreas
médicas.
- A regulamentação de medicamentos
e a proibição da sua venda em locais
não adequados.
- O estabelecimento de uma luta concertada contra a lepra e a tuberculose.
- A protecção aos emigrantes, sanitária e social.

Medalha de agradecimento a Miguel
Bombarda

As três últimas Secções (XV, XVI e
XVII) trataram da Medicina Militar, da
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- A assistência aos presos alienados.
- A criação, em Lisboa, de uma estação
de biologia e de um instituto de química biológica, para cientistas nacio-

nais e estrangeiros, de onde resultou
a Sociedade Portuguesa de Ciências
Naturais, que se instalou no Aquário
Vasco da Gama.
- A criação de uma comissão para o
estudo do cancro, que levaria Francisco Gentil a dedicar-se a essa causa e,
anos depois, à abertura do Instituto
Português de Onclogia. O Congresso
foi um êxito. Aorganização meticulosa
e irrepreensível.Toda a imprensa falou
dele.
Portugal mereceu os elogios de todas
as representações. O País e a medicina portuguesa firmavam-se mais na
comunidade científica internacional.
Em particular, Miguel Bombarda foi
rodeado de elogios. Em agradecimento os médicos portugueses mandaram
cunhar uma medalha com a sua efígie.
… Anos depois, na varanda sobre os
claustros do edifício da Escola Médica,
oferecido por Francisco Gentil, era
inaugurado o busto de Miguel Bombarda, que a morte entretanto levara,
morto a tiro, por um doente, 4 anos
após o Congresso, na véspera da implantação da República.
O ensino médico só ocupou o seu lugar no edifício de Santana, 5 anos depois do Congresso, em 1911, quando
após a República, a Escola Médico-Cirúrgica foi convertida em Faculdade de
Medicina.
Em meados da década de 50 a Faculdade de Medicina de Lisboa mudou-se para o Hospital de Santa Maria. No
edifício da Escola Médica está hoje instalada a Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa.
A Ordem dos Médicos irá comemorar este memorável Congresso e seria interessante analisar, no seio das
actuais áreas médicas, as suas consequências e a história médica dos cem
anos que dele nos separam.
Lisboa, Junho de 2006

