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EDITORIAL

Novos tempos
Há épocas em que tudo corre mal e
há épocas em que algumas vitórias
nos dão alento para continuar.
Não sendo a Ordem profissão, continuar e teimar depende, muitas vezes, de ver resultado do trabalho, de
sentir ter conseguido alguma coisa
para os colegas, para a Medicina e
para os doentes. Sendo a política a
arte do possível, o que se alcança está
habitualmente muito longe do que
se gostaria de alcançar.
Veja-se a questão do “Acto Médico”
que, por mais que se demonstre a
sua importância para a defesa dos doentes, nunca mais um Ministro se
lembra de repescar o texto e mandálo para publicação.
A capacidade de fazer asneiras é, para
além do mais, infinita, pelo que a acção da Ordem é a de limitar os estragos resultantes das ideias luminosas, mais que empreender reais transformações que melhorem as condições de trabalho e respectivos resultados.
Para variar, no mês que passa assinalam-se duas importantes vitórias que
dependeram de acções sérias, concretas e sustentadas. Habitualmente, como cada vez se torna para todos mais evidente, é necessária uma
acção determinada, estribada em factos, disponível para o debate e intransigente nos valores, para que o
êxito nos sorria.
O tempo em que ser médico garantia por si só o reconhecimento da
razão acabou. Muito por culpa de
alguns médicos que, com a facilida-
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de, se deixaram deslizar para a arrogância de nada ter a explicar, mas
também porque os tempos correm
de feição para a ignorância, como
sempre atrevida, imperar.
Quaisquer que sejam as causas ou a
razão que nos assiste, temos a obrigação de encontrar os melhores caminhos para atingir o objectivo em
si mesmo gratificante de cumprir a
Ética, garantindo a melhor qualidade.
Temos de ter a percepção do Mundo em que vivemos. Perceber que
muitas decisões se tomam em Bruxelas e não no Terreiro do Paço. Perceber que mais importante que ser
reconhecidos pelos colegas como
grandes lutadores ou iluminados lideres é aquilo que efectivamente se
consegue para médicos e para doentes.
Os dois ou três factos que assinalam o mês são disso exemplos lapidares. O primeiro foi a reunião em
Lisboa do European Forum of
Medical Assotiations and world
Health Organization. Como se percebe, é uma reunião que permite a
reflexão sobre o papel dos médicos
na implementação de políticas de
Saúde da Região Europa definidas
pela OMS e, simultaneamente, permite aos médicos serem parceiros
dessa definição.
A pouco e pouco, por mérito destas
e doutras iniciativas foi-se tornando
claro que sem médicos são ineficazes os esforços dos governos mesmo respaldados em organizações
transnacionais. Também neste caso

foi significativo que um Presidente da
União Europeia se tenha
disponibilizado para presidir a uma
sessão de abertura de uma reunião
de médicos e aí apresentar as suas
ideias que, em larga medida, apontam um caminho novo para a Saúde
da União.
Não foi seguramente pelo facto de
ser português que o Presidente da
União Europeia se deslocou propositadamente a Lisboa. Para além da
boa-vontade que deve merecer a
nossa gratidão, houve considerandos
de ordem política e seguramente
também pesou o prestígio, neste
caso europeu, da Ordem dos Médicos de Portugal.
Assistir às densas intervenções políticas de Francisco Ramos, Maria de
Belém e Marc Danzon (Director Regional da OMS) foi um privilégio suplementar que se somou ao de poder ter apresentado, em nome dos
mais de dois milhões de médicos
europeus, as suas posições.
No equilíbrio entre princípios de
subsidiariedade e solidariedade se
forjará o futuro da Saúde na Europa
e neste as condições em que vamos
exercer ou o que será fazer medicina para os colegas que agora iniciam
os seus Internatos.
A importância de conseguir moverse no tabuleiro europeu, que alguns
ingenuamente, ou por calculismo
doutro teor, menosprezam, ficou aliás bem patente quando a União
Europeia, fruto das acções conjuntas das organizações que representam a Indústria Farmacêutica (EFPIA)

EDITORIAL
Pedro Nunes

e os médicos (CPME), compreendeu
a necessidade de garantir a
inviolabilidade da receita médica.
Como podem ler nas páginas desta
ROM é a própria Associação que defende os interesses da Indústria produtora de Genéricos que vem ao encontro das posições da Ordem dos
Médicos. Reconhecendo que a identificação do medicamento pelo nome
de fantasia ou pelo fabricante não só
é a única forma de produzir uma
farmacovigilância que defenda o doente, como é igualmente de interesse para a protecção da indústria de
pequenos países como Portugal.
Longe vão os tempos em que a poderosa Associação de defesa dos interesses dos farmacêuticos convencia o Governo de serem os médicos
inimigos e de estarem a soldo da indústria multinacional, procurando
monopolizar e verticalizar o mercado de Genéricos.
A melhor resposta é a que se conseguiu que fosse dada em sede de Co-

missão Europeia onde a ideologia
neo-liberal campeia e a defesa dos
mais pequenos maiores obstáculos
sofre. Um exemplo para o nosso
Ministro que algumas vezes tememos
deixar-se embalar pelo canto da sereia. Travado que foi assim do exterior, é caso para optimismo e para
esperarmos pela prometida alteração do modelo de receita médica.
Igualmente se espera ver alterado o
famoso, pelos piores motivos, despacho das incompatibilidades. Agora
que S. Ex.ª o Provedor de Justiça nos
dá razão, considerando ilegal tal acto
legislativo insensato, espera-se que
o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa, onde foi interposta a competente acção, igualmente o faça.
Considerado que seja ilegal, restará
ao Sr. Ministro uma de duas atitudes
– esquecer o assunto ou preparar
legislação para apresentar à
Assembleia da República. Não temos
dúvida que o primeiro caminho é o
da sensatez e o segundo da obstinação acrítica.

Claro que, como o Provedor notou,
é fácil para um Governo de maioria
transformar em lei algo que até aí
exibia manifesta ilegalidade. O que
não é fácil politicamente é contribuir
para a destruição do Serviço Nacional de Saúde e não ser disso responsabilizado pelos portugueses. Os
médicos, esses, saberão quais são os
interesses em que radica o seu dever.

I N F O R M A Ç Ã O

ADMISSÃO À COMPETÊNCIA EM
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Princípios e Normas Orientadoras
1. Cursos reconhecidos pela Ordem dos Médicos
2. Cursos que obedeçam aos critérios definidos pela Ordem dos Médicos, mediante avaliação pela Direcção da
Competência em Gestão
3. Avaliação curricular considerando, cumulativamente, os seguintes critérios:
3.1 – Exercício da prática clínica continuada por períodos superiores a 15 anos
3.2 – Exercício de cargos de gestão nomeadamente como membros de Conselhos de Administração, Directores de
Serviço ou Directores de Unidades de Saúde, por período não inferior a 3 anos
3.3 – Desempenho efectivo, e devidamente comprovado, de actividades de gestão na área da Saúde.
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II - 24 · 2 Abril
Foi assunto tratado na comunicação
social mas merece um destaque particular. Refiro-me à cerimónia de entrega dos prémios Bial 2007.Tal destaque
deriva do facto em si mesmo estranho de uma empresa farmacêutica
portuguesa instituir o maior prémio
europeu para investigação científica na
área da medicina. Não é vulgar num
país pequeno e com uma economia
débil possuir empresas que na área das
tecnologias mais avançadas como o
medicamento possua um músculo financeiro e objectivos que justifiquem
suportar tal tipo de incentivos em investigadores.
Nada é aliás vulgar na empresa que
Luís Portela administra.
Começando por ser uma empresa
gerida com rigor e profissionalismo
sem qualquer concessão que lhe permite competir num mercado global
onde os gigantes costumam dar pouco espaço às aventuras de pequenos.
Continuando por produzir com
tecnologia de última palavra numa atmosfera de modernidade que nos habituamos a esperar em Helsínquia mas
que nos surpreende nos arredores do
Porto.
Terminando no facto de ser a única
empresa portuguesa do ramo que investe em investigação própria preparando-se para em breve lançar moléculas inovadoras no mercado mundial.
Para perceber o fenómeno e explicálo é necessário conhecer pessoalmente o médico Luís Portela que em tempo decidiu interromper uma carreira
clínica e de investigação de êxito para
administrar e moldar à sua personalidade a empresa da família.
É preciso entender a sua obsessão pelo
pormenor e pelo rigor, a sua discrição
quase tímida, o pragmatismo que põe
ao serviço da realização do seu sonho.
A dimensão do feito tem para mais de
ser contextualizado no terreno pantanoso do Portugal do fim do século XX.
Protegidas na órbita do poder do Estado, as universidades depositárias naturais da inteligência nacional tardaram a perceber a mudança dos tem-
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pos sendo raríssimo até há poucos
anos os exemplos de articulação com
a indústria.
Igualmente protegido na cómoda pacatez da segurança do mesmo Estado,
o capital nacional sempre preferiu o
pequeno negócio imediato e
especulativo evitando arriscar travessias nas águas agitadas da competição
além fronteiras.
Também acomodados no conforto das
suas carreiras, os auto-intitulados cientistas pátrios muitas vezes mais não
foram do que pessoas absolutamente
banais que a protecção do acaso ou
da família garantiu brilhar.
Necessário que se diga que tais brilhos também muitas vezes mais não
foram que exercícios de vaidade que
só a nossa proverbial tolerância confundiu com verdadeira ciência.
É certo que ultimamente algo tem
mudado e aqui e ali encontram-se jovens capazes de traçar o seu caminho
perante o melhor de outras paragens.
Infelizmente a maioria deles vê-se obrigada a demandar essas mesmas outras
paragens para poder ver reconhecido
o seu valor.
É neste contexto de confrangedora
pobreza e de proteccionismo sufocante que o feito da Bial se torna mais
digno de nota.
Estar à sua altura não é como alguém
lá disse puxar para cima a medicina
portuguesa aos ombros dos cientistas
lusos.
Estar à sua altura é ser intransigente
com hábitos ancestrais de amenização
à sombra do Estado e exigir saber por
cada um que se diga distinguir-se o
porquê de tal estatuto.
Estar à sua altura é em última análise
ter a coragem de impor o seu caminho, um caminho difícil que exige verdade, que aceita o sonho como indicador de futuro mas que não o autoriza como transformador da realidade em ficção. Se assim o fizermos, na
medicina como em qualquer outra
área, Portugal terá futuro.
A intransigência ética de cada médico
no seu trabalho diário assegurará à
medicina portuguesa a pretendida elevação dispensando a intervenção de

outros agentes. Tanto mais quanto os
créditos destes não estão ainda suficientemente firmados.
II - 25 · 9 Abril
Apesar de não ser surpresa foi notícia. Aproveitando um evento na área
do medicamento o Ministro da Saúde
afirmou que cumprindo acordo feito
entre o Governo e a Associação Nacional das Farmácias, estas iriam
passsar a poder administrar vacinas e
realizar exames complementares de
diagnóstico.
Ninguém se interrogou sobre o acerto de decidir atribuições técnicas em
termos de saúde em consequência
desta aparente troca económica em
jeito de compensação pela perda do
monopólio.
Também poucos se questionaram por
os actores nesta comédia não serem
os legítimos representantes técnicos
dos farmacêuticos, a sua Ordem, mas
sim uma associação de proprietários
que, se bem que financeiramente poderosa, nada representa em termos
profissionais. Dos milhares de farmacêuticos existentes poucos são aqueles que a sorte ou o passado familiar
permitiu ser proprietário e como tal
representado pela sobredita Associaçâo.
São pois curiosos estes sinais dos tempos em que o profissionalismo e os
caminhos do devir de uma profissão
superior são negociados com os representantes dos interesses económicos identificados como mais representativos.
Confundir o interesse social com os
estreitos interesses económicos de um
grupo ou mesmo da Sociedade globalmente considerada é um erro que se
paga caro a longo prazo, não quantas
vezes sarcásticamente na própria economia.
No caso concreto, o Governo, por
motivos até hoje não completamente
claros, entendeu pôr em causa a propriedade da farmácia.
Dir-se-ia que motivos de justiça social,
nomeadamente relacionados com os
milhares de jovens farmacêuticos que
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se vêem afastados do direito óbvio a
possuirem uma empresa sua, teriam
determinado esta decisão governamental. Tal não foi o caso pois em vez
de abolir ou liberalizar fortemente os
alvarás, o Governo optou por autorizar a propriedade a grupos financeiros fazendo cair a exclusividade até aí
conferida a farmacêuticos.
Também se poderia pensar que o desejo de permitir aos Hospitais ou Centros de Saúde do sector público obter outras fontes de rendimento tivesse condicionado tal decisão.Tal não foi
o caso pois as farmácias existentes na
zona podem concorrer à exploração
das que vierem a ser constituídas nas
unidades de Saúde em condições preferenciais.
Aparentemente o que se tratou foi de
um entreabrir de portas a grupos
económicos, existentes ou a criar, facto pelo qual sente agora o Governo
dever retribuir uma parte dos danos
eventualmente causados aos instalados.
Pela nossa parte nada a objectar.
Acontece, no entanto, que tais caminhos e tais transferências de paradigmas de acção podem trazer consigo
danos globais em termos de Saúde.Tais
danos não derivam de uma qualquer
menor qualidade, habilitação ou prestígio de qualquer profissão, mas simplesmente de forçar profissionais a
fazer aquilo para o que não foram treinados.
O que se trata é de sopesar interesse
económico contra interesse de saúde.
Vejamos alguns exemplos:
A venda de antiretrovirais nas farmácias de oficina tem seguramente interesse para os farmacêuticos mas também tem consequências de Saúde.Vender medicamentos contra a SIDA sem
o controlo rigoroso do seu uso por
parte dos serviços e farmácias hospitalares é um convite ao seu uso irregular e ao aparecimento de virus resistentes.
Retirar aos médicos de família e aos
enfermeiros dos centros de saúde o
controlo da vacinação, pode ser interessante para a folha de caixa da farmácia do bairro, mas é um convite a
que Portugal perca as taxas de vacina-

ção efectiva que actualmente disfruta
voltando a um passado que nos envergonha.
É que manter os actos profissionais
no âmbito das profissões que estão
preparadas para os desempenhar não
é sinal de corporativismo ou passadismo, é a prova de se viver em sociedades civilizadas e como tal reguladas.
Não é por acaso que certos ambientes tão do agrado de alguns pensadores da área económica se dizem popularmente e com acerto serem aqueles onde impera ...a lei da selva...
II - 26 · 16 Abril
No Verão passado Correia de Campos surpreendeu o País com uma declaração inusitada.
Segundo o Ministro nunca teria ido a
um SAP nem deixaria que o pai lá fosse. Para esclarecimento dos menos
habituados a siglas, diga-se que SAP,
abreviatura de Serviço de Atendimento Permanente, é a designação dos
serviços abertos durante a noite nos
Centros de Saúde.
Correia de Campos, preocupado com
o ter sido mal compreendido, alegou
em favor da sua tese que perante uma
situação de urgência verdadeira, um
médico unicamente munido do respectivo estetoscópio, nada poderia fazer.
As reacções foram díspares e totalmente dependentes da perspectiva
pela qual foram abordadas, logo interpretadas tão estranhas declarações:
Houve quem se sentisse ofendido pois
ao fim de muitos anos a clamar por
melhores meios mas a ser obrigado a
observar os doentes com o famigerado e solitário estetoscópio, sentia
merecer maior respeito e gratidão.
Houve quem sentisse alguma esperança, pois sendo o Ministro o primeiro e
único responsável pelo funcionamento e apetrechamento dos SAP, tal conclusão só poderia conduzir à tão esperada e sempre adiada dotação em
meios humanos e materiais que os
transformassem em urgências verdadeiras.
Houve quem classificasse de irresponsabilidade, pois sendo certo que

não se modificam estruturas nem se
equipam serviços em meia dúzia de
dias, seria inevitável que tal tipo de
declarações iriam contribuir para instalar o pânico, fazendo recorrer aos
hospitais os casos banais que até aí os
Centros de Saúde atendiam.
Houve ainda quem exprimisse estupefacção pois qualquer que fosse a
intenção não seria apropriado ou benéfico iniciar qualquer tipo de reforma pondo populações em pânico e
profissionais à beira de um ataque de
nervos.
O caminho desde essa altura percorrido é o que se sabe. Com mais ou
menos argumentos, com comissões
técnicas, sem elas ou apesar delas o
Ministério foi percorrendo o seu caminho tentando de trapalhada em trapalhada reformar as urgências.
Num glorioso final, pelo menos no que
às abandonadas populações de Trásos-Montes respeita, os autarcas conseguiram esta semana uma cedência
significativa do Ministro passando os
SAP a ficar abertos sendo o médico
mandado para casa e substituído por
enfermeiro.
Esta medida que teve honras de assinatura colectiva de protocolo e anunciada como tendo o objectivo de melhorar a assistência aos respectivos
concelhos, integra-se num movimento mais vasto onde igualmente se ouve
falar de helicópteros.
Os contornos da reforma continuam,
no momento em que alinho estas ideias, ainda mal definidos. Por exemplo
não se sabe se existirão ou não ambulâncias, se estas terão tripulantes, se
os motoristas terão carta e os helicópteros piloto.
No reino virtual tudo é possível e a
partir do momento em que um SAP
inseguro, por só ter médico e estetoscópio, é transformado em algo ainda
sem nome mas garantidamente sem
médico, todas as interrogações nos são
permitidas.
Podemos, por exemplo, perguntar-nos:
Se os médicos, de quem depende a aceitação do regime de prevenção, estarão
disponíveis para se responsabilizar a
partir de casa pelas situações urgentes
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Abril 2007
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que cheguem ao Centro de Saúde?
Se a cada enfermeiro foi agora oferecido ou emprestado o estetoscópio que
antes adornava o pescoço do médico?
Se o INEM continuará, como até aqui,
a drenar situações graves para os Centros de Saúde, se a partir de agora levará os doentes para Bragança, para o
Porto ou para Espanha, ou se simplesmente os despejará à porta de casa
dos médicos?
Podemos ainda perguntarmo-nos a
quem, quando alguma coisa correr mal
e alguém vier a morrer, se deverá pedir responsabilidades? Se ao Ministro,
se ao enfermeiro, se ao Presidente da
Câmara?
Todas estas perguntas terão obviamente resposta – mais simples ou mais
complexa.
A única pergunta para a qual não encontro resposta é:
No pressuposto de continuar a deslocar-se a Trás-os-Montes, onde se dirigirá o Ministro em caso de doença
súbita, e onde autorizará a que se leve
o pai?…
II - 27 · 23 Abril
Não foi grande notícia já que não implicou directamente com o dia a dia
de cada um mas foi em termos políticos o evento mais importante.
Na sexta-feira reuniram em Lisboa
com a Organização Mundial de Saúde
representantes das organizações médicas dos cinquenta países da sua região Europeia.
Pela primeira vez um presidente da
Comissão Europeia aceitou estar presente tendo proferido um discurso
político importante. Com esta iniciativa José Manuel Barroso fez deslocar
a Lisboa o director regional da OMS
que fez questão de contextualizar a
necessidade de intervenção dos médicos na implementação das políticas
de Saúde.
O Governo fez-se representar pelo
Secretário de Estado da Saúde que
acentuou as políticas em curso. Para
todos, o momento político central foi,
no entanto, a intervenção do Presidente da Comissão Europeia tanto mais
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quanto precedida pela posição claramente diferente mas de igual densidade da Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde Portuguesa, Dr.ª
Maria de Belém.
Em confronto estiveram visões diferentes sobre a importância de princípios consagrados da União – o princípio da subsidiariedade e o princípio
da solidariedade.
É que se pelo primeiro a União garante aos Estados Membro o direito a
gerirem de forma autónoma e sem
interferência comunitária os seus cuidados de Saúde, pelo segundo a União
garante a todos os deus cidadãos o
direito a buscar noutro Estado aquilo
que o seu Estado de origem não pode
ou não quer dar-lhe.
A aplicação do princípio da subsidiariedade torna os Estados geríveis, os custos controlados ao sabor do ditame
dos governos e os direitos dos cidadãos díspares consoante as latitudes.
É a atitude confortável de governar
sem tensões, o mesmo conforto que
se usufruía no tempo das fronteiras
estanques em que se protegiam indústrias com políticas discriminatórias de
taxas e subsídios.
Tal conforto gera, como décadas de
atraso provam à saciedade em Portugal, o imobilismo e o marasmo. Quando para conter o défice bastava desvalorizar a moeda ninguém gastava
tempo ou energia a tentar ser competitivo no Mundo global.
Claro que este não é o caminho do
aprofundamento do ideal europeu. O
caminho da Europa é o da abertura
de fronteiras e o da livre circulação.
Livre circulação de moeda, de mercadorias e de trabalhadores. Circulando
médicos, enfermeiros e outros técnicos a pergunta que se coloca é – como
pode a União impedir a circulação dos
doentes?
As formas mais básicas já estão, aliás,
em prática. Passar destas formas rudimentares para uma prestação livre de
serviços coloca, no entanto problemas
de enorme gravidade.
Desde logo como garantir que se continuam a desenvolver todas as regiões
não promovendo o centralismo e a

deslocalização para as grandes capitais
do centro da Europa dos centros de
excelência?
O exemplo da desertificação provocado pelas estradas construídas com
oposta finalidade é conhecido em Portugal desde Fontes Pereira de Melo. A
destruição das pescas ou da indústria
têxtil são outras faces da mesma complexa moeda, como o é a penúria de
quadros nos países pobres quando se
abrem as portas dos vizinhos mais
ricos.
Uma coisa ficou, por conseguinte clara – a abertura europeia, inexorável
quando a consciência cívica dos cidadãos impuser a aplicação sistemática
do princípio da solidariedade, comporta tanto vantagens quanto ameaças.
Para que não resulte numa catástrofe
a prazo é imprescindível que desde já
se prepare o País para o futuro.
Enquanto esta conferência decorria
em Lisboa uma originalíssima “ortopedia a quente” como razão para manter aberta uma urgência ocupava os
cabeçalhos dos principais jornais.
Recordando espantado o ar sério com
que o Ministro diz estas coisas e a repercussão que desde logo elas têm, não
posso deixar de sentir uma enorme
apreensão quanto à Saúde a que iremos ter direito, todos os que continuarmos a insistir em cá viver.
II - 28 · 30 Abril
Em pleno rescaldo da autorização
legislativa que permitirá acabar com a
tradicional reserva de propriedade das
farmácias para os farmacêuticos o Ministro foi encerrar um debate organizado pela ANF, o ambiente antevia-se
tenso.
Com o estilo que lhe é peculiar Correia de Campos não se inibiu de remexer nas feridas suscitando o desagrado na Assembleia traduzido em
reacções espontâneas que variaram da
gargalhada sarcástica ao quase apupo
e assobio.
Não comento obviamente estilos de
actuação política nem tenho dados que
me permitam medir em toda a profundidade as emoções que o tempo
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foi compactando e os ódios que em
certos momentos fazem estalar o verniz mesmo entre gente civilizada,
cordata e bem-educada.
No jogo de sombras que a política
sempre é, só diria que os farmacêuticos deram prova de grande fleuma, já
que por muito menos vi, há anos, um
anfiteatro de médicos levantar-se em
bloco e dirigir-se para a porta.
Findo o discurso do Ministro, que por
várias vezes referiu a um eventual acordo da ANF, o Presidente desta não se
coibiu de quebrar o protocolo e falar
ao Ministro.
O argumento foi o de pedir desculpa
pelo comportamento da sala, mas a
talhe de foice lá foi dizendo que os
farmacêuticos estão preparados para
o desafio e que desde já irão modificar os Estatutos da sua Associação.
Para quem ouve os boatos e sussurros dos bastidores tal declaração só
pode ter uma leitura – a de que em
breve em vez de uma Associação vamos assistir ao nascimento de uma SA
ou holding transformando os actuais
associados em sócios.
Tal caminho, lógico numa perspectiva
de luta com armas estritamente económicas, consubstancia, no entanto,
algo até há pouco impensável – a morte definitiva do pequeno proprietário
de farmácia.
Dir-se-ia que este é o caminho inexorável da globalização e do século XXI
e que João Cordeiro se limita, com a
inteligência que se lhe reconhece, a ser
pragmático. Será, mas continuar a
trilhá-lo deve preparar-nos para trocar a liberdade pelo novo modelo do
automóvel. Isto, claro, enquanto for
esse o preço e a cotação não descer
na Bolsa.
Ao optar por manter o controlo do
número e condições de instalação das
farmácias enquanto autoriza a sua propriedade por qualquer detentor de
capital ignorando as habilitações
académicas, o Governo mantém o
poder do Estado destruindo o poder
residual da corporação.
Esta não reage na esfera política já que
dos milhares de farmacêuticos existentes só uma pequena minoria é deten-

tora de farmácia. Os anos em que à
reserva de propriedade se juntou um
estrito condicionamento do número
de alvarás, garantiram a prosperidade
económica dos poucos instalados e a
indiferença dos muitos a quem foi vedada a mera competição.
Chegada a crise não se podem esperar solidariedades pelo que as formas
de luta são necessariamente limitadas.
Arredada que está a possibilidade da
luta política restaria, em consequência,
a económica, se é que de luta verdadeiramente se trata. Dir-se-ia, mesmo,
que o Governo Socialista e o poderoso lobby, mais que adversários no caso
conjugam vontades.
Que motivos terão levado o Governo
a privilegiar o fim da propriedade com
a manutenção do alvará e não o fim
do alvará com a manutenção da reserva de propriedade. Se tivesse sido essa
a escolha iríamos assistir ao nascimento de inúmeros estabelecimentos competitivos pela inovação se não mesmo
pelo preço.
Um teórico da política encontraria,
neste facto singelo passado neste singelo País plantado à beira do oceano,
matéria para profunda reflexão.
Perguntar-se-ia o que significa esquerda e direita e quais os seus caminhos.
Perguntar-se-ia que mundo se prepara para os vindouros.
Perguntar-se-ia mesmo se dentro de
alguns anos não iremos assistir ao renascer da história – aos tempos conturbados e habitualmente amargos em
que os pequenos lutam pelas suas liberdades e autonomias e se rebelam
contra os poderes distantes.
II - 29 · 7 Maio
Há uns meses o Ministro da Saúde
surpreendeu tudo e todos com um
despacho intempestivo sobre incompatibilidades entre dirigir serviços públicos e exercício privado da medicina.
Na altura aleguei neste espaço que tal
despacho era ilegal, inútil, inexequível
e imoral.
Tais epítetos tinham todos uma justificação que me pareceu de cristalina
evidência.

O despacho era ilegal na medida em
que contrariava um decreto-lei, o decreto 73/90, que expressamente autorizava tal exercício. Nada impedia,
evidentemente, o Ministro de revogar
o decreto, o que não podia era contrariá-lo por simples despacho.
O despacho era inútil pois os lugares
de direcção nos hospitais, sejam públicos, privados ou assim-assim, dependem de nomeação discricionária das
respectivas administrações.Assim sendo, com despacho ou sem ele, os
Conselhos de Administração nomeiam quem querem. Se o fazem usando
como critério o exercício de funções
privadas, a filiação partidária ou a cor
dos olhos é matéria que ninguém lhes
pergunta nem parece ter grande importância dada a total ausência de auditoria aos resultados clínicos do seu
trabalho.
O despacho era inexequível pois dada
a carência de médicos experientes e a
persistência dessa carência nos anos
que se avizinham, dispensar seja quem
for que pretenda trabalhar é um puro
suicídio. Isto, claro, partindo do pressuposto que existe o objectivo real de
fazer os hospitais produzirem e não
meramente existirem e pouparem
dinheiro.
O despacho, por último, era imoral
pois atirava para cima dos Conselhos
de Administração com o ónus da tomada de decisão sendo eles e não o
decisor político quem arriscaria, com
os próprios bem, indemnizar os afectados pela ilegalidade da acção.
Como seria de esperar as críticas da
Ordem não mereceram qualquer atenção por parte dos comentadores da
área económica que, em lugar de se
pronunciarem sobre a substância do
assunto se limitaram a aplaudir a coragem do Ministro em enfrentar mais
uma vez o tal do lobby.
Não me incomodei, nem me incomodarei a explicar o que é cada vez mais
evidente. A necessidade, por muitos
sentida, de encontrar trabalho a gerir
unidades de Saúde. Empregos seguramente inexistentes se as necessidades
dos doentes fossem efectivamente asseguradas, como sempre o foram, pela
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iniciativa dos médicos e a sua capacidade e bom senso na gestão do que
só eles conhecem.
O corporativismo, como o Sol, quando nasce é para todos, pelo que nessa
matéria estamos conversados.
O que me faz voltar ao curioso despacho é a sua revogação prática, de
forma discreta, na passada semana.
Após garantir a justeza da sua decisão,
elencar pareceres jurídicos avulsos e
ameaçar com as penas do Inferno os
infractores, o Ministro publica agora
em Diário da República um outro despacho. Este, depois de reafirmar o carácter incompatível das actividades em

causa, despacha para as calendas qualquer efeito prático.
De facto, ao expressamente permitir às
administrações que não o apliquem se
estiver em causa a sustentabilidade do
serviço público, o Ministro legaliza a total discricionariedade e permite a ausência de decisão que tem sido a regra.
Por último, ao expressamente excluir
a actividade privada em consultório da
aplicação do dito, vem reconhecer a
ilegalidade alegada e evitar tentações
de fundamentalistas mais ortodoxos.
Independente da forma como foi feito
é de registar o facto de se ter reconhecido o erro e de se o ter emendado.

Apesar de ser para mim um insondável mistério esta obsessiva necessidade do que o poder chama – “manter a
face” – o importante é que os erros
se corrijam pelo que – o meu aplauso.
Impenitente optimista que sou restame agora esperar que esse mesmo
poder resolva os seus problemas
freudianos com a iniciativa, o investimento e a liberdade dos médicos.
Um bom sinal de início de cura de tão
maligna doença seria rever o estatuto
de uma inutilidade residente para os
lados do Porto e que dá pelo nome
de Entidade Reguladora da Saúde.

Comemoração dos 25 anos do curso de medicina
FCML: 1982-2007
Data: 6ª feira 19/10 a Domingo 21/10/2007
Local: Palácio Hotel Convento de Alpendurada (Entre-os-Rios)
Opções e preços (por pessoa):
Jantar medieval – 75 euros; 1 noite – 35 euros; 2 noites – 70 euros; 1 noite + Jantar medieval – 110 euros;
2 noites + Jantar medieval – 140 euros; 2 noites + 2 jantares – 160 euros
Incrições: TopAtlântico em Setúbal (Sr. Eduardo Correia) - Telefone: 265 540 800
E-mail: Eduardo.correia@topatlantico.com
Organização: OM Setúbal/Associação dos Antigos Alunos FCML
Notas Finais: Inscrições até 30 de Junho de 2007 – depois desta data só serão atendidos pedidos caso/caso
mediante disponibilidade logística; em caso de sobrelotação poderão ser consideradas outras alternativas de
alojamento; no jantar medieval será sorteada uma estadia a custo zero para um casal.
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ORDEM DOS MÉDICOS
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Transferência de competências da área da Saúde Pública para as Autarquias

RESOLUÇÃO
A Direcção do Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, reunida em Lisboa no dia 14 de Março de 2007,
decidiu levar ao conhecimento do Senhor Director-Geral da Saúde, como responsável Nacional pela área profissional do exercício
da Saúde Pública, a seguinte análise e consequentes comentários:
1. A partir de Dezembro de 2006 começaram a chegar ao conhecimento desta Direcção informações dispersas e rumores, algumas
delas com tradução na comunicação social, sobre uma eventual transferência de competências da área da Saúde Pública para as
Autarquias (Ministério da Administração Interna). Essa alienação de responsabilidades, de acordo com as distintas fontes, poderia
oscilar da transferência de competências em áreas restritas, e de potencial partilha comunitária, como algumas actividades de
promoção da saúde, até à transferência completa de serviços de saúde pública, o que arrastaria a mudança de tutela dos especialistas médicos de Saúde Pública, os quais deixariam de exercer as suas funções no âmbito do Ministério da Saúde que, como o
nome indicia e nunca é por demasia salientar, coordena toda a prestação de cuidados de saúde à população, isto é, superintende ao
Serviço Nacional de Saúde.
2. Tendo em conta a competência estatutária e a responsabilidade da Ordem dos Médicos na garantia da qualidade do exercício
profissional médico, designadamente de um exercício fundamentado em práticas enquadradas pelo estado da arte médica, a Direcção do Colégio, alarmada com estas informações, levou à presença do Senhor Bastonário, em audiência por este prontamente
concedida, a sua preocupação pelo equacionar de tais intenções. Desta audiência resultou um evidente apoio do Bastonário da
Ordem dos Médicos às nossas preocupações e uma explicitação da sua total discordância em relação a esta matéria, discordância
que viria a ser noticiada posteriormente na comunicação social.
3. Ao arrepio dos rumores em análise, e importante na ilustração da ausência de um fio condutor para uma política de Saúde
Pública por parte de quem tem a responsabilidade máxima na matéria, adiciona-se o conhecimento que este Colégio tem dos
documentos referentes à reorganização encomendada pelo Ministro da Saúde a um grupo de profissionais de Saúde Pública,
reforma que, por ser entendida como tecnicamente correcta e baseada num cuidado diagnóstico, esta Direcção apoiou explicitamente, dando disso conhecimento formal à Direcção-Geral da Saúde (Setembro de 2005).
4. À luz do trabalho de reestruturação e reorganização dos Serviços já levado a cabo pelos grupos que no Ministério da Saúde
foram designados e nomeados para esta função (Grupo de Missão Para os Cuidados de Saúde Primários, Comissão Nacional Executiva
Para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Pública, Grupo Nacional de Acompanhamento Para a Reestruturação dos Serviços de Saúde
Pública), é convicção deste Colégio que a ideia de deslocalizar os Serviços de Saúde Pública para as Autarquias é uma medida
fracturante e contraditória que mantém e perpetua alguns dos factores condicionantes da insuficiente eficiência detectada nos
actuais serviços e que a reforma em curso iria, precisamente, ajudar a resolver: fragmentação e pulverização de serviços sem
dimensão crítica do ponto de vista epidemiológico; isolamento físico e técnico dos profissionais; exercício de funções avulsas e
ditadas pela pressão de tarefas ao invés de funções desenhadas tendo em vista objectivos programados e visando a defesa, a
protecção e a promoção global da Saúde.
5. Assim, a transferência do exercício médico de uma especialidade como a Saúde Pública, cuja finalidade major é precisamente a
defesa em sentido lato da Saúde da população, para fora da esfera do Ministério da Saúde representa um grave atentado ao
exercício qualificado dessa especialidade, pois conduzirá, em primeiro lugar, a um isolamento dos médicos desta área profissional
dos seus pares de outras especialidades, complementares ou conexas.
6. Para além disso, e a concretizar-se, essa medida terá repercussões irreparáveis a montante na qualidade da formação médica
especializada e conduzirá a um afastamento definitivo da opção por esta especialidade, já de si carenciada e socialmente pouco
atractiva, por parte dos jovens médicos. Dito de outro modo: as medidas anunciadas conduzirão, a prazo, à extinção da especialidade como hoje é entendida na Europa e no mundo civilizado.
7. A actual reforma dos serviços de Saúde, designadamente a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, apesar de todos os seus
aspectos positivos, levanta na sua aplicação questões que devem ser perspectivadas numa lógica de Saúde Pública e para a resolução das quais é imprescindível a colaboração de serviços e profissionais de Saúde Pública inseridos no seio da nova configuração
dos serviços (por exemplo: a excelente cobertura vacinal portuguesa, no quadro de mudança para uma prestação baseada em
Unidades de Saúde Familiares, pode correr o risco de ser descontinuada ou fragilizada, pelo que tem de ser monitorizada em
permanência).
8. Por outro lado, o exercício da Saúde Pública inclui responsabilidades que implicam a vigilância das decisões de órgãos como as
Autarquias, pelo que seria leviano subordinar o seu exercício a uma entidade que teria de avaliar. Essa excessiva proximidade é
contra todos os princípios da organização e da gestão moderna que apontam para uma exterioridade e total independência das
entidades com funções de auditoria ou mesmo consultoria.
9. Finalmente, e à semelhança do que já foi afirmado por muitas vozes qualificadas, diga-se que a ideia de fazer voltar às Câmaras
Municipais o médico de Saúde Pública, e os respectivos serviços, representa um retrocesso centenário na evolução da especialidade e teria, por analogia caricatural, o seu equivalente no ressuscitar da prática da sangria e no uso de sanguessugas como instrumentos da especialidade de Medicina Interna.
Lisboa, 14 de Março de 2007
A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DA
ESPECIALIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
(Maria Adelaide Meneses, Presidente)
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Parecer
Legalidade de “Deliberação” do Director do CS que reconfigura a estrutura organizacional do CS devido à entrada em funcionamento de uma USF. Os utentes de um CS
podem ser transferidos de um para outro médico sem invocação de motivos relevantes?
Ponto Prévio: Da análise do regime legal das Unidade de Saúde Familiares criadas pelo D.L. 157/99 de 10/5 e
disciplinadas, quanto ao lançamento e implementação, no Despacho Normativo n.º 9/2006 de 16 de Fev. decorre:
1. A possibilidade de adopção de medidas ou iniciativas que, necessariamente, vão atingir os princípios e regras
consagradas no estatuto da carreira médica e demais legislação com que se compatibiliza que norteiam e regulam a
carreira e actividade profissional do Médico e bem assim o relacionamento dos Médicos com a unidade de saúde em
que estão colocados, Centro de Saúde.
2. A inevitável alteração dos princípios consagrados no relacionamento e interacção dos Médicos e doentes.

A questão ora colocada abrange essas duas vertentes.
Da reconfiguração prevista para o CS de ___, devida à criação da USF, decorre que:
- a prestação de cuidados de saúde dos utentes inscritos nos ficheiros da sede e da extensão de saúde de ___ passa
a ser da competência da USF;
- utentes inscritos em ficheiro de uma extensão passem a ter como médico de família um outro médico.
- utentes inscritos no ficheiro da sede e da extensão de ___ venham a ter como médico de família um dos médicos
- que não necessariamente o escolhido até essa data ___ que integram a USF.
- médicos até aí colocados em extensões do Centro de Saúde (___) sejam deslocados para a sede ou da sede para
outras extensões.
Ponto 1
Importa considerar que a integração dos médicos (profissionais que aqui se aborda) na equipa multiprofissional que
constitui a USF depende de convite (norma III do Regulamento – DN 9/2006) formulado sem subordinação, nomeadamente, às regras de antiguidade, categoria, igualdade inerentes ao estatuto e às leis que definem o desenvolvimento
da actividade profissional e a carreira dos médicos.
Do que decorre que médicos de um Centro de Saúde poderão nunca ter possibilidade de integrar uma qualquer USF
a constituir nesse ou noutro Centro de Saúde. Só que, não integrando a USF (independentemente da sua vontade)
poderão ver-se forçados – pese embora a sua maior antiguidade, categoria e qualificação profissional – a mudar de
ficheiro e/ou de local de trabalho.
É certo que a colocação do médico da carreira de medicina geral e familiar no âmbito das Sub-Regiões de Saúde é no
Centro de Saúde e que o seu provimento, enquanto funcionário público/médico, é num Centro de Saúde. Colocação
essa por concurso de âmbito regional, sub-regional ou institucional destinado – expressamente – ao provimento,
conforme os casos, de vagas de centros de saúde ou de estabelecimentos ou de serviços que têm de estar definidos
no despacho que autoriza a sua abertura e no aviso de abertura (nº 36.1 e 26.2 da Portaria nº 47/98 de 30/1).
Pelo que a candidatura do médico, de acordo com a lei que rege o Concurso de provimento, é feita (no caso dos
Centros de Saúde) para eventual provimento a uma vaga de um determinado Centro de Saúde.
Daí que, provido nesse lugar, não esteja o médico obrigado a prestar serviço e cuidados de saúde numa área geográfica
diferente da abrangida pelo respectivo Centro de Saúde (para onde concorreu e em que se encontra colocado).
Nesse sentido – área do respectivo Centro de Saúde – a competência dada aos Directores dos Centros de Saúde para
poderem autorizar a mobilidade dos funcionários/agentes dentro da área do Centro de Saúde (seja por sua iniciativa
seja a requerimento dos interessados). Só que essa mobilidade, salvo se consensual, sempre está (e tem estado)
subordinada a critérios de antiguidade e categoria e no respeito dos princípios de igualdade e imparcialidade.
Importa ainda ter presente que, conforme prevê a norma V/1 do Regulamento citado (DN 9/2006):
“Para a constituição das equipas, os profissionais deverão agrupar-se com respeito pelas listas de utentes que estão atribuídos
aos médicos integrantes da equipe”,
Esta norma corresponde à aplicação concreta nas USF da primordial e básica relação personalizada médico/utente
consagrada no artº 20º1/b do D.L. nº 73/90 de 6/3 (Estatuto da Carreira Médica) e da Base XIV1/b da Lei 48/90 de 24/
8 (Lei de Bases da Saúde). Neste contexto e quadro a deliberação do Director do CS de ___ comporta distorções.
Uma Médica até aí colocada na sede do CS (sede) – desconhece-se se deu o seu acordo – é colocada numa extensão
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(___) devido à deslocação para a USF (a funcionar na sede do C.Saúde) da médica que aí prestava serviço.
Tal deslocação – salvo se por consenso – não respeita os princípios básicos que regem a mobilidade/deslocações dos
médicos no âmbito do Centro de Saúde e, tão pouco, o previsto no nº 1 da citada Norma V do regulamento.
É que não parece ser relevante invocar a necessária funcionalidade da USF como motivo/fundamento da subversão
das regras da mobilidade.
A ser assim a constituição das USF resultaria numa forma encapotada de subverter os princípios legais da mobilidade
dentro do Centro de Saúde.
Subversão essa (dependente de eventuais humores e ou compadrios) a que o médico – por não ter qualquer palavra
a dizer quanto à sua integração ou não na USF – estaria sujeito.
O poder do Director do Centro de Saúde não é arbitrário e, no caso, não pode deixar de ter em conta os interesses
relevantes dos profissionais atingidos.
Ponto 2
Sem prejuízo do que se referiu é de muito duvidosa legalidade uma medida que altera ou pode alterar, eventualmente
contra a vontade do médico e dos utentes, a relação médico/utente.
O disposto nos nºs 1 a 3 do artº 5º do D.L. 157/99, subordinado ao titulo “Âmbito de actuação”, não oferece dúvidas::
1 — Os centros de saúde têm um âmbito de intervenção de dupla natureza:
a) Comunitário e de base populacional;
b) Personalizado, com base na livre escolha dos utentes, de acordo com o disposto nos números seguintes.
2 — São abrangidos por cada centro de saúde, para fins de saúde comunitária e de apoio domiciliário, os indivíduos
residentes na área geográfica por ele abrangida, incluindo os residentes ou deslocados temporariamente.
3 — São utentes do centro de saúde todos os cidadãos que nele se queiram livremente inscrever, com prioridade,
no caso de carência de recursos, dos residentes na respectiva área geográfica.
Ora, de acordo com a “deliberação” em questão a lista de utentes de uma Médica () passa para a USF (que a mesma
não integra por não ter sido convidada) passando a ser da responsabilidade de alguém que os utentes não escolheram.
E a lista de utentes da (até aí colocada em ___ e que passou a integrar a USF com sede em ) passa para a sem a mesma,
eventualmente o ter desejado.
Ou seja, tudo se processa sem eventual acordo dos sujeitos passivos da operação (médicos) e, acima de tudo, sem
prévia audição ou possibilidade dos utentes escolherem manter o seu médico.
Prevendo a própria norma que rege a formação das USF (norma V/1 do Regulamento constante do Despacho Normativo
9/2006) que “para a constituição das equipas, os profissionais deverão agrupar-se com respeito pelas listas de utentes
que estão atribuídos aos médicos integrantes da equipe” – (o que prevê por imposição da Lei de Bases da Saúde)
resulta inequívoco que, por maioria de razão, tem de ser respeitado o mesmo principio (da Lei de Bases) relativamente aos utentes que têm médicos de família que ficam fora da USF.
O princípio não deve ser subvertido em função e em benefício de uma entidade diferente do Centro de Saúde.
Salvo melhor, esta a nossa opinião.
Coimbra 19 de Fevereiro de 2007
O Consultor Jurídico
Dr. Álvaro Matos
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III Congresso de Medicina do Algarve
Evento muito participado, decorreu nos dias 4 e 5
de Maio o III Congresso de Medicina do Algarve.
Além da abordagem de temas generalistas, como
sejam as questões jurídicas e sindicais na prática
médica, as temáticas debruçaram-se essencialmente em questões de interesse para a região: saúde e turismo, avaliação do estado de saúde no
Algarve, organização dos cuidados de saúde e formação médica nesta região – debates de que iremos dar conta na próxima edição. Martins dos San-

Martins dos Santos
Presidente do Distrito Médico do Algarve

tos, presidente do Distrito Médico do Algarve da Ordem dos Médicos e presidente do III Congresso de Medicina do Algarve, fez-nos um balanço do evento.
«Temos que ser nós»
Revista da Ordem dos Médicos
– Que balanço faz do III Congresso de
Medicina do Algarve? Considera que os
objectivos a que se propôs a organização foram cumpridos?
Martins dos Santos – O III Congresso de Medicina do Algarve, que decorreu em Vilamoura, superou largamente as expectativas iniciais, quer pela
dimensão da participação dos colegas,
quer pelo interesse evidenciado e que
se traduziu não apenas pela vivacidade do debate, como pelo facto de ter
sido inevitável prolongar os trabalhos
até às 21 h no dia 4 e até às 20 h no
dia 5.
Para além da participação activa na
discussão dos temas por parte dos
colegas presentes, é importante salientar o brilhantismo dos palestrantes,
cuja contribuição para o sucesso do
Congresso foi decisiva.
Considero que os objectivos – discu-
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ROM – Dos assuntos debatidos, quais
destacaria?

todos os temas debatidos foram cuidadosamente seleccionados e são de
igual importância relativamente à respectiva área de abrangência.
No entanto, gostaria de referir “A organização do Trabalho Médico” com a
participação do Dr. Carlos GonzalezVilardell – Presidente da Ordem dos
Médicos da Andaluzia e no âmbito da
“Saúde e Turismo” a participação do
Dr. Librero Cuevas – Secretário da
Ordem dos Médicos de Sevilha e também do Dr. Barranco Bueno – Secretário Geral da Ordem dos Médicos da
Andaluzia.
Tivemos uma mesa que abordou as
“Questões jurídicas na Prática Médica” organizada conjuntamente com a
Ordem dos Advogados do Algarve e
tivemos o privilégio de contar com a
participação do Dr. Carlos Arroz (SIM)
e do Dr. Mário Jorge (FNAM) para debater “Questões Sindicais na Prática
Médica”.

MS – Todos. Porque consideramos que

ROM – Quais as principais conclusões

tir o presente e o futuro da Medicina
no Algarve – não só foram cumpridos
como ultrapassados. No entanto, gostaria de referir que por se tratar de
uma reunião de características diferentes daquilo a que estamos habituados
e por ser a primeira com um figurino
destes, partimos com a noção de risco, embora de um risco previamente
ponderado.
ROM – Está, portanto, satisfeito com o
nível de participação…
MS – Como já referi, apraz-nos registar não só a participação mas o interesse demonstrados e as palavras de
apreço que temos recebido e que servirão, certamente, de estímulo para futuras iniciativas.Tivemos cerca de 180
inscrições.

E N T R E V I S TA

que se podem retirar dos debates destes
dois dias?

MS – Não conseguirei, de forma resumida, elencar as conclusões (e fo-

ram muitas) deste evento. Um dos aspectos que importa reter é que alguns
dos assuntos tratados merecem, pela
sua amplitude, um debate mais dilatado e esse, assumimos, será um objectivo a cumprir.
Poderei, apesar de tudo, afirmar que
foi recorrente a inevitabilidade de uma
maior intervenção dos médicos nas
áreas relacionadas com a Saúde, mas
sobretudo com a Medicina: não nos
podemos alhear porque outros quererão ocupar esse espaço que é indiscutivelmente nosso, por isso e para que
tal não aconteça “Temos que ser nós”
(lema do congresso) a reafirmar o
nosso papel.
Como alguém dizia, no Congresso, “o
grande mal do SNS é a desorganização e a competência médica o factor
de estabilidade”.
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ACTUALIDADE
Associações Médicas
Europeias reúnem em
Lisboa
EFMA/WHO – Saúde e
migração
Decorreram em Lisboa, nos dias 20 e
21 de Abril, várias reuniões internacionais simultâneas de associações médicas europeias. A Ordem dos Médicos acolheu na capital portuguesa reuniões da UEMO – União Europeia dos
médicos de Clínica Geral, EFMA/
WHO – European Forum of Medical
Associations /World Health Organization e dos comités executivos da
UEMS – União Europeia dos Médicos
Especialistas e do PWG – Grupo Permanente de Trabalho dos Jovens Médicos Europeus. O Fórum EFMA/
WHO, que decorreu na FIL, Parque
das Nações, contou com a presença
de altas individualidades, entre as quais
José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, que falou
para uma vasta plateia de médicos de
vários continentes, sobre a necessidade de assegurar que o aumento da
esperança de vida é acompanhado por
um aumento dos anos de vida saudável e do apoio que deve ser dado aos
especialistas em Medicina Geral e Familiar enquanto peça-chave dos sistemas de saúde.
As organizações médicas europeias
que reuniram em Abril em Lisboa ao
seu mais elevado nível, pela primeira
vez em simultâneo, incluem: UEMO
(União Europeia dos Médicos de Clínica Geral) que reuniu a sua assembleia
plenária, o PWG (Grupo Permanente
dos Jovens Médicos Europeus) que
reuniu o seu conselho directivo, a
UEMS (União Europeia de Médicos
Especialistas) que reuniu o seu comité
executivo, o CPME (Comité Perma-
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Sessão inaugural da reunião EFMA/WHO

nente dos Médicos Europeus), representado pelo seu Presidente, e a FEMS
(Federação Europeia de Médicos Assalariados), representada pelo seu Vicepresidente. Por essa ocasião e para
participar no EFMA/WHO estiveram
presentes os presidentes e/ou responsáveis pelas relações internacionais das
associações médicas da Alemanha,
Arménia, Áustria, Bélgica, Bielorrússia,
Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Geórgia, Hungria, Israel, Itália,
Cazaquistão, Luxemburgo, Malta,
Macedónia, Noruega, Polónia, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Reino Unido, Uzebequistão. Como observadores estiveram também em Lisboa
os mais altos representantes das associações médicas que constituem a
Comunidade Médica de Língua Portuguesa (as Ordens dos Médicos de
Cabo Verde e Angola e a Associação
Médica Brasileira).
A sessão de abertura do European
Forum of Medical Associations and
World Health Organization contou
com a presença de José Manuel Barroso, Presidente da Comissão Euro-

peia, Marc Danzon, Director Regional
da Europa da Organização Mundial de
Saúde, Francisco Ramos, Secretário de
Estado da Saúde, Maria de Belém Roseira, Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, Pereira Miguel, Coordenador da Presidência Portuguesa
da União Europeia para a Saúde, Pedro
Nunes, Bastonário da Ordem dos
Médicos e do European Forum of
Medical Associations e Isabel Caixeiro, Presidente da União Europeia de
Médicos de Clínica Geral.
No final desta reunião da EFMA/WHO
foi elaborado um documento com algumas das principais conclusões quanto à migração de médicos, o qual publicamos em caixa.

«É importante quantificar
os anos de vida saudável e
não apenas a esperança de
vida»
Perante a vasta plateia de médicos
europeus, observadores e convidados
de outros continentes, o presidente da
Comissão Europeia, Durão Barroso,
defendeu que ter mais «anos de vida

ACTUALIDADE
saudável» é mais importante do que
aumentar a esperança de vida. E que,
por isso, deve ser esse o objectivo das
políticas europeias de saúde, até porque «um aumento da esperança de
vida sem o correspondente aumento
dos anos de vida saudável implica uma
maior pressão sobre a economia».
«Como parte da Estratégia de Lisboa,
a União Europeia definiu um objectivo de aumentar os ‘anos de vida saudável’ dos seus cidadãos», disse o presidente da CE, na cerimónia de abertura do European Forum of Medical
Associations and WHO, ocasião que
aproveitou para «prestar homenagem
aos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, sem os quais não
poderíamos hoje ter os indicadores de
saúde que temos e dos quais nos orgulhamos». Segundo Durão Barroso,
«é importante quantificar os anos de
vida saudável e não apenas a esperança de vida. Se a população europeia
viver mais tempo, mas em piores condições de saúde, tal significa maior
pressão sobre os sistemas de cuidados de saúde e de segurança social,
bem como sobre a economia no seu
conjunto, uma vez que as pessoas mais
idosas abandonam o mercado de trabalho. Envelhecer com boa saúde é um
direito das pessoas e um factor im-

«É importante criar
novos centros de
excelência na Europa
e apoiar,
especialmente, os
Médicos de Família
que desempenham
um papel fundamental
enquanto promotores
de comportamentos
saudáveis» - Durão
Barroso

«Qualquer que seja a abordagem adoptada, do ponto de vista político, a saúde tem uma
importância crescente» - José Manuel Durão Barroso

portante, tanto para os indivíduos
como para a Europa na sua totalidade». O presidente da Comissão
Europeia apontou igualmente o que
considerou «a mais importante e ambiciosa medida» tomada este ano neste domínio, justamente a formulação
de uma nova estratégia da Comunidade Europeia em matéria de saúde.
«Esta estratégia visa definir amplos
objectivos e prioridades no domínio
da saúde. Estabelece a orientação para
a política comunitária de saúde na próxima década», afirmou.
De acordo com Durão Barroso, a
Comissão Europeia «está a reforçar
toda esta actividade, criando relações
cada vez mais estreitas com a OMS».
E rematou: «Ainda no mês passado, por
exemplo, assinámos contratos para
sete novos projectos conjuntos, representando mais de 4,2 milhões de euros.
Estes contratos abrangem as prioridades comunitárias no domínio da
política da saúde em matéria de ambiente e saúde, de acidentes, de igualdade na saúde, de segurança na saúde,
de serviços de saúde e de serviços de
emergência». Referindo-se ainda ao
trabalho da Comissão Europeia em
conjunto com os Estados-Membros e
as Associações europeias, Durão Barroso referiu que é importante «criar
novos centros de excelência na Europa, apoiar, especialmente, os Médicos

de Família que desempenham um papel fundamental enquanto promotores de comportamentos saudáveis e
incrementar a saúde ambiental, entre
outras medidas de reforço dos sistemas de saúde em geral». «Qualquer
que seja a abordagem adoptada, do
ponto de vista político, a saúde tem
uma importância crescente».

«É especialmente importante a definição da MGF como
especialidade médica»
Pedro Nunes, Presidente da Ordem
dos Médicos e do European Forum Of
Medical Associations, falou nesta sessão de abertura sobre a necessidade
de encontrar estratégias globais para
os problemas: «A Saúde não conhece
fronteiras e as suas ameaças são hoje
ameaças globais, a que o Mundo tem
obrigatoriamente de responder com
um pensamento global. (…) Ao escolher como tema de Saúde da sua Presidência – A Saúde e as Migrações,
Portugal deu um inequívoco sinal da
visão ecuménica que caracterizou toda
a sua história». Salientando a importância do contributo dos médicos e
das suas associações para a compreensão da saúde não como um custo
mas antes como o investimento que é,
Pedro Nunes precisou: «Ao quererem
contribuir para o tema da futura preRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Abril 2007
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«A Saúde e a prestação de cuidados de
Saúde são parte significativa de uma
economia moderna» - Pedro Nunes

sidência da União Europeia com a sua
perspectiva, os médicos europeus querem transmitir o seu desejo de que a
Saúde ocupe um lugar cada vez mais
elevado nas preocupações políticas da
União. É para nós cada vez mais evidente que a Saúde não é meramente
um custo a evitar de todas as formas
em homenagem ao progresso económico imediato e à competitividade global das empresas europeias. Como

«Sentimos como
especialmente
importante a
definição da Medicina
Geral e Familiar como
especialidade médica,
elevando em
consequência a
qualidade e adequação
dos cuidados de Saúde
disponibilizados aos
europeus» - Pedro
Nunes
20
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Maria de Belém Roseira referiu a importância da subsidiariedade como forma de
sustentabilidade

médicos, sabemos que a Saúde e a
prestação de cuidados de Saúde são
parte significativa de uma economia
moderna. Uma população saudável é
uma população mais produtiva. Uma
terceira idade vivida com saúde faz
com que o envelhecimento da sociedade se torne uma oportunidade e não
uma ameaça».
Para a prossecução contínua de uma
melhor medicina, o presidente da
EFMA/WHO referiu a necessidade de
desenvolver a nível europeu «instâncias de estudo e coordenação das
melhores práticas médicas», dando
especial relevância à formação e à definição da Medicina Geral e Familiar
como especialidade de pleno direito,
algo que ainda não acontece em todos os países europeus: «É urgente
tornar coerentes as formações médicas a nível europeu, dando conteúdo
aos conceitos de tempo de formação,
já definidos em Directiva. Neste particular sentimos como especialmente
importante a definição da Medicina
Geral e Familiar como especialidade
médica, elevando em consequência a
qualidade e adequação dos cuidados
de Saúde disponibilizados aos europeus».
Maria de Belém Roseira, presidente da
comissão parlamentar de saúde, salientou na sua intervenção que a união
económica e política da União Euro-

peia só se pode construir com coesão
social e que as questões de saúde têm,
naturalmente, grande relevância e impacto sociais. A exigência da subsidiariedade como forma de sustentabilidade do sistema foi outra das referências da sua intervenção.
Francisco Ramos, secretário de estado da saúde, salientou que o fenómeno
das migrações tem grande impacto e
relevância em todas as áreas, nomeadamente na saúde, e que os médicos
desempenham um papel fulcral nestas
questões, tendo acrescentado que «a
posição portuguesa é muito clara: a saúde deve ser considerada um direito do
Homem portanto é preciso assegurálo também para os imigrantes».

«A posição
portuguesa é muito
clara: a saúde deve ser
considerada um
direito do Homem
portanto é preciso
assegurá-lo também
para os imigrantes»
- Francisco Ramos

ACTUALIDADE
O director regional da Europa da Organização Mundial de Saúde, Marc
Danzon, falou da necessidade de assegurar uma melhor segurança sanitária
de todos os cidadãos do mundo, sendo indispensável pensar em termos de
globalização, considerando primordial
que se pugne por um «efectivo e alargado direito ao acesso à saúde». Como
preocupações da OMS, Marc Danzon
referiu também ser fulcral estudar-se
e encontrar soluções para o fenómeno
da migração de profissionais de saúde
– aquilo a que se referiu como «pilhagem de recursos humanos em países
que precisam muito dos mesmos».
«Não queremos levantar dúvidas ou
questões quanto à livre circulação de
profissionais», acrescentou, «mas os
governantes têm que assumir as suas
responsabilidades compensando, por
exemplo, com formação de profissionais para o país de origem». Referindo-se à disponibilidade de cooperação
da OMS, Mark Danzon deixou a indicação clara de que muitas questões
que se prendem com a migração só
podem ser resolvidas com o
envolvimento directo dos profissionais
de saúde: «não é possível desenvolver
a saúde pública sem os médicos».

Francisco Ramos salientou o impacto do fenómeno das migrações

João Bastos, bastonário da OM de Angola, Luís Leite, bastonário da OM Cabo-Verdiana, e
José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira

Marc Danzon salientou o impacto negativo
da «pilhagem de recursos humanos»
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Saúde e Migração
Na sessão inaugural do Fórum EFMA/
WHO, Pereira Miguel, coordenador
para a saúde da presidência portuguesa
da União Europeia, proferiu a conferência «Saúde e Migração» durante a
qual realçou que «não há suficiente
saúde nas várias abordagens da União
Europeia» e que existem problemas
prevalentes nesta área desde há vários anos: «fluxos migratórios e a sua
gestão, aumento da migração ilegal, falta de integração dos imigrantes e seus
descendentes», problemas esses que
têm um impacto negativo ao nível da
saúde. A questão da migração de profissionais de saúde e suas implicações
também mereceu uma análise nesta
apresentação: «trata-se de uma questão global, directamente relacionada
com a escassez e desigualdade de distribuição dos profissionais de saúde. É
necessário adoptar políticas que
minimizem os custos para o país de
origem e que maximizem os benefícios para os imigrantes e os países de
destino. (…) Os países em vias de desenvolvimento, cujos sistemas de saúde já são frágeis, ainda sofrem a perda
de profissionais».

Pereira Miguel realçou ser necessário
aumentar a presença da saúde nas várias
abordagens das políticas da União Europeia
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Quanto à
saúde dos
imigrantes,
verificamse várias
dificuldades: não
há uma
abordagem sistemática, faltando daRene Salzberg (secretário geral da EFMA – Suíça), Parounak Zelveian
dos e pesquisa, a (Arménia), Gia Lobzhanidze (Geórgia), Pedro Nunes (Portugal), Leah Wapner
pouca in- (Israel), Aizhan Sadykova (Cazaquistão), Nariman Safarli (Azerbeijão), Valentina
Hancharova (Bielorrússia) e Abdulla Khudaybergenov (Uzbequistão)
formação
população, através de unidades móveis,
que existe não está sistematizada, é
tem obtido resultados positivos junto
preciso lidar com os problemas de saúde alguns grupos de particular risco
de trazidos e com os adquiridos, tra(destacando a área da saúde materna
ta-se de uma população de alto risco
e infantil).
e vulnerável, em que, muitas vezes, não
Quanto a desafios, foi referida a nese cumprem os programas de vacinacessidade de melhorar o planeamenção, etc. O próprio acesso dos imigranto e de desenvolver sistemas de infortes aos cuidados de saúde é condiciomação mais eficientes, desenvolver
nado por factores externos como seserviços culturalmente sensíveis, redujam o estatuto legal, a escolaridade/
zir barreiras, aumentar e melhorar a
literacia, a língua, entre outros. Pereira
prestação de cuidados de saúde aos
Miguel defendeu uma abordagem gloimigrantes para propiciar uma melhor
bal que inclua programas de promoinclusão… Pereira Miguel conclui a sua
ção e educação para a saúde, prevenintervenção referindo que se deve
ção, tratamento e reabilitação. Apesar
promover a cooperação internacional,
das medidas implementadas estarem
que a União Europeia está perante
longe de resolverem os problemas já
«um problema e uma oportunidade»
enumerados, Pereira Miguel não quis
e que «a saúde deve ser um elemento
deixar de referir que a iniciativa de
presente em todas as políticas».
levar os cuidados de saúde junto da
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Statement on Physician Migration
The European Forum of Medical Associations and WHO meeting in Lisbon on 20-21 April, 2007.
NOTING the worldwide phenomenon of physician migration
RECOGNIZING that physician migration is driven by many factors
Including physicians seeking a stable social, political environment, better salaries and working conditions and career
opportunities, and striving to achieve various civil liberties
Countries preferring an immediate and low-cost solution to the shortage of physicians by recruiting physicians from
other countries
CONSIDERING that there are many stakeholders whose conflicting interests need to be addressed and balanced
URGES all national medical associations to take an active role in this issue and be a key player in managing physician
migration, formulating policy based on solid data and ethical principles
CALLS upon all governments to strive to attain self sufficiency in terms of the physician workforce to provide adequate
working conditions, career opportunities and appropriate compensation
RECOMMENDS that the national medical associations provide data, identifying the various trends of the physician
migration issue and consider different models of meeting the various challenges in order to establish ethical recruitment
policies
ENCOURAGES national medical associations to develop international educational and training programs that will
reduce the need for physicians to leave their home country in the interests of improving their career prospects
CALLS on the national medical associations to collaborate with the Forum in identifying information and monitoring
physician migration throughout Europe and that the Forum revisits this issue within a year’s time

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Abril 2007

23

ACTUALIDADE

Lobbie
farmacêutico
derrotado
Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos,
recebeu em audiência Jorge Ruas da Silva, presidente da direcção da APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e António J.
Telleria Teixeira, secretário geral dessa associação.
Nesta reunião ficou clara a convergência de posições da APOGEN e da OM quanto ao facto da prescrição médica ser insubstituível. Esta posição também é a preconizada pela União Europeia.
A União Europeia afastou o espectro
da substituição de medicamentos, tornando obrigatória a prescrição de
medicamentos genéricos pela marca
ou nome de fantasia, desde que existam. Na prescrição de medicamentos
genéricos a indicação da denominação
comum internacional (DCI) deverá
portanto ser seguida de nome de marca quando exista, ou do nome do laboratório. Ao ser obrigatória a identificação dos medicamentos genéricos
pelo nome de fantasia, protege-se a
pequena e média indústria portuguesa cuja força reside nesta utilização.
Esta tomada de posição da UE é o resultado de um trabalho do Comité
Permanente dos Médicos Europeus e
da Comissão Europeia de Medicamentos.
A APOGEN tem defendido desde há
muito tempo dois aspectos que considera fundamentais e que são a soberania da prescrição médica e a necessidade da manutenção da prescrição
de Medicamentos Genéricos por De-
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nominação Comum Internacional e,
cumulativamente, marca (nome de fantasia). Segundo Jorge Ruas da Silva,
presidente da direcção da APOGEN,
as vantagens do uso do nome do Laboratório ou da de marca de fantasia,
que não exclui a prescrição pela DCI,
são claras: «Melhor identificação junto do consumidor final, melhor identificação pelo prescritor com plenitude
de responsabilização do médico e
igualdade perante os medicamentos
concorrentes sem discriminação negativa ou atribuição de exclusivos que
ultrapassam o âmbito da protecção
justa e devida das patentes».
A APOGEN defende a prescrição pela
DCI cumulativamente com marca de
empresa ou de invenção (fantasia)
«por três motivos: cumprimento da
legislação da U.E. (nome do medicamento); Mesmo tratamento e mesmos
direitos comerciais e concorrenciais
em relação aos produtos de referência; Possibilidade de o médico e o doente poderem manter a prescrição

inicialmente definida, garantindo uma
melhor rastreabilidade e cumprimento da terapêutica».
«A legislação Europeia e o sistema de
farmacovigilância instituído têm vários actores – desde o próprio doente
até aos profissionais de saúde, delegados de informação médica e empresas produtoras responsáveis pelo medicamento. Contudo no sistema Europeu o médico é actor central e figura
inamovível deste sistema podendo delegar na prescrição de forma activa a
possibilidade de substituição caso entenda. Doutra forma estar-se-ia a retirar o médico prescritor da responsabilidade neste circuito», conclui o
presidente da direcção da APOGEN.
Esta posição é também apoiada pela
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) que considera que a
substituição da prescrição pode pôr
em causa a responsabilidade de cada
um dos intervenientes (indústria, médicos, farmacêuticos e autoridades)
no caso do doente ter efeitos adversos. A EFPIA defende ainda que a possibilidade de substituição poderia induzir os farmacêuticos a dar prioridade a considerações puramente económicas, negligenciando eventualmente as
necessidades dos doentes o que conduziria a uma distorção do mercado e
daria aos medicamentos genéricos uma
vantagem competitiva injustificada.
A Association of the British
Pharmaceutical Industry (ABPI),
por seu lado, considera que o principal
problema relativamente à substituição
da prescrição é que faria com que a
avaliação de um médico relativamente
a um doente específico não fosse
prevalente, não sendo tal aceitável.

ACTUALIDADE
Ampliação da sede da
Ordem dos Médicos
A Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos adquiriu a vivenda contígua
à actual sede – o nº 149 da Avenida Almirante Gago Coutinho. A aquisição
deste imóvel – a par de outros investimentos, dos quais o melhor exemplo a
citar será a Casa do Médico de São Rafael – é o corolário de vários anos de boa
tesouraria da instituição e de uma política de investimentos equilibrados que
têm como objectivo prestar melhores serviços a todos os médicos.
Com o alargamento da sede para o
novo imóvel será possível reunir todos os serviços da Ordem dos Médicos num mesmo espaço. Esta concentração dos vários departamentos na
sede da OM facilitará o acesso dos
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médicos a esses mesmos serviços.
Com a aquisição das novas instalações
para ampliação da sede, libertar-se-ão
os imóveis da Avenida Almirante Reis
para o Fundo de Solidariedade.
A mudança dos serviços da Ordem dos

Médicos que se encontravam na Av.Almirante Reis, como sejam o departamento jurídico, a contabilidade, entre
outros, para o 149 da Avenida Almirante Gago Coutinho concretizar-seá em breve.

ACTUALIDADE
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Covilhã: à procura da fixação dos
jovens médicos
No dia 11 de Abril representantes da OM visitaram a região norte do Distrito
Médico de Castelo Branco.A visita, organizada pelos representantes distritais,
inclui o Centro de Saúde e o Hospital da Covilhã e a Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade da Beira Interior. Médicos, docentes e alunos concordam todos com a necessidade premente de fixar jovens médicos nesta região.
Conselho Distrital, e a coordenadora da Administração da SubRegião
de Saúde de Castelo Branco, Ana Maria Correia, estiveram no dia 11 de
Abril em reunião com os médicos,
docentes e estudantes do Centro de
Saúde e o Hospital da Covilhã e a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.
Pedro Nunes, bastonário da OM, José
Manuel Silva, presidente do Conselho
Regional do Centro, Teresa Lopes e
Ana Almeida, também do CRC, bem
como representantes do Conselho
Distrital, nomeadamente o seu presidente, Ernesto Rocha,Victor Santos e
Miguel Castelo Branco, ambos do

Centro de Saúde da
Covilhã
Formação e internatos, necessidade de
fixação dos mais jovens e Unidades de
Saúde Familiar, foram alguns dos temas em que se centrou a conversa dos

Eugénia Calvário, directora do CS da Covilhã,
referiu alguma apreensão quanto às USF
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representantes da OM com os médicos do Centro de Saúde da Covilhã.
Ana Maria Correia, coordenadora da
Administração da SubRegião de Saúde de Castelo Branco, que acompanhou a delegação da Ordem dos Médicos nesta visita, explicou o tipo de
trabalho em equipa que está
implementado de uma forma quase
generalizada e referiu que o conceito
de trabalho domiciliário se foi perdendo ao longo dos tempos mas que está
a ser recuperado na região. «Neste
momento o trabalho domiciliário em
vez de ser centrado no doente, como
deveria ser, está centrado na organização do serviço mas estamos a tentar inverter essa tendência». Essa foi
também uma das críticas apontadas
pelos médicos presentes às Unidades
de Saúde Familiar: o facto da filosofia
que lhes está subjacente não se centrar
nos doentes mas antes na melhor forma de organização administrativa.
A directora do CS, Eugénia Calvário,
referiu a sua satisfação perante a visita dos representantes da Ordem dos
Médicos, salientando que é reconfortante a percepção de que as apreensões são as mesmas, nomeadamente
no que se refere às USF.
O bastonário da OM, Pedro Nunes,
explicou que a capacidade que a OM
tem de influenciar reestruturações, de
forma a tentar evitar erros, deve-se
ao respeito que a sociedade sente pela
classe médica, respeito esse que é um

ACTUALIDADE

Victor Santos e Ernesto Rocha
(Distrito Médico de Castelo Branco)

reflexo directo da postura isenta dos
médicos e da defesa da qualidade da
medicina. Como exemplo de uma reforma que está a ser feita de forma
inadequado citou o fecho de algumas
maternidades: «quando se fecharam as
maternidades o que se pretendia era
concentrar meios e melhorar o atendimento. Afinal subsistem equipas que
não cumprem os requisitos mínimos
indicados pela OM. A contenção de
custos também é uma preocupação
dos médicos, mas não pode continuar
a ser confundida com formas de racionamento».
Nesta reunião voltaram a ser referidos os receios de retaliações contra
os médicos que não queiram voluntariamente integrar uma USF. Pressões,
ameaças veladas e aconselhamento
para integração de USF foram algumas
das referências que se ouviram. A este
propósito Ana Maria Correia comentou: «sou uma apologista do trabalho
em grupo, mas essa forma de organização já existe mesmo sem USF. As
indefinições estão a impedir que se
criem USF na região. Tentei criar uma
e o que sucedeu foi que na área da
enfermagem as pessoas tiveram receio
de avançar por não haver legislação
esclarecedora». Pedro Nunes referiu
mais uma vez considerar que as USF
são uma boa ideia e que correspondem
ao que os colegas queriam: trabalhar
com profissionalismo e em equipa, mas
salientou também que essa é a forma
como já se trabalha, nomeadamente,
nos CS mais pequenos. «As pessoas
querem um modelo de proximidade
mas, ao mesmo tempo, receiam que
se desvirtue o que se pretende com
as USF e não arriscam».

Ana Maria Correia, da SubRegião de Saúde de Castelo Branco, Ana Almeida e Teresa Lopes,
do CRC, durante a visita ao CS
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Reunião com os médicos do CS da Covilhã

Ernesto Rocha alertou para a necessidade de fixar novos médicos nas regiões interiores mas expressou alguns
receios concretos: «da forma como as
reformas estão a ser feitas qualquer
dia há zonas que ficam despovoadas
enquanto que, ao mesmo tempo, Lisboa ficará sobrelotada. Se nos
ativéssemos aos números esta região
deixaria de ter alguns serviços que são
essenciais para a população como, por
exemplo, nefrologia».

Eugénia Calvário, Ana Maria Correia e Pedro Nunes no final da visita ao CS

Hospital da Covilhã
Na recepção aos representantes da

Internos e o uso de vinhetas rem seria o mesmo que proibi-los

enquanto médicos de usar um
estetoscópio». «Um interno é um
O Centro de Saúde da Covilhã tem
médico de pleno direito», esclareceu
uma biblioteca onde decorrem acprecisando que a questão da autoções de formação e possui uma sala
nomia tem como objectivo impedir
de formação para alunos da faculdaque o interno esteja sem orientação,
de. Existem vários jovens médicos a
«aliás, um interno deixado sozinho
efectuar o internato no CS. Na reunuma urgência é razão para perda
nião estavam presentes alguns desda idoneidade formativa de um hosses internos e Fátima Salvado, direcpital inteiro». Mas a questão da autora de internato e médica no CS da
tonomia nada tem a ver com o uso
Covilhã, que salientou que a formade vinhetas. A propósito da utilição de novos profissionais é uma das
zação de vinhetas por internos
esperanças da região para combater
ver parecer da Ordem dos Méa desertificação. Mas, tal como nos
dicos publicado na página 8 da
foi referido, tem havido alguns proROM de Novembro de 2006.
blemas: «Este ano, contrariamente
aos anteriores, houve muitas
confusões administrativas».
‘Confusões’ que, como foi
explicado, ficaram a dever-se
ao período de transição que
se atravessou e às mudanças
de última hora impostas pelo
Ministério. Levantada a questão de saber se os internos
podem ou não ter vinhetas
próprias, Pedro Nunes esclareceu: «a vinheta é um ins- Fátima Salvado, directora de internato, referiu alguns
problemas que aconteceram este ano com
trumento de trabalho, proios seus internos
bir os internos de a utiliza-
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OM, que foi acompanhada, nomeadamente por João Gomes, director clínico do hospital, foi exibido um pequeno filme sobre o Centro Hospitalar da Cova da Beira que completou
no dia 17 de Janeiro deste ano o seu
sétimo aniversário. João Casteleiro,
director do Hospital da Covilhã, fez a
apresentação da instituição e explicou
que, por possuir instalações novas que
têm equipamentos e tecnologias muito actualizadas, o Centro, que inclui o
Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital
do Fundão, é visitado por colegas de
diversos países da Europa. O Centro
Hospitalar da Cova da Beira tem diversos projectos em curso que foram
aprovados pelo programa Saúde XXI,
entre os quais: automatização da farmácia hospitalar, instalação do departamento de psiquiatria, acreditação
pela Joint Comission, criação da unidade de convalescença no Hospital do
Fundão. Tendo em mente que sem investigação não se melhora, os respon-

Os representantes da OM foram recebidos
pelo Conselho de Administração

ACTUALIDADE
sáveis pelo Centro Hospitalar desenvolveram várias parcerias nesta área.
Além da realização de diversos congressos e jornadas realizam-se, quinzenalmente, sessões clínicas.

organizativo das instituições envolvidas – obras que não se concretizam, compra de equipamentos
adiada, etc.
A este propósito, Pedro Nunes
referiu que qualquer alteração
da organização dos cuidados
de saúde tem que ter em
conta as especificidades
das regiões: «se uma determinada zona do

João Casteleiro fez a apresentação e enquadramento do CH da Cova da Beira
onde se inclui o H. Pêro da Covilhã

país, por razões que se prendem com a
distância ou com a necessidade de apoio
à população, tiver que ter serviços mais
próximos, independentemente dos custos, a prestação de bons cuidados de
saúde tem que ser assegurada».
José Manuel Silva asseverou que «só
há uma coisa em que a Ordem dos
Médicos nunca poderá transigir e que
é na qualidade, especialmente na qualidade da formação que é onde tudo
começa». José Manuel Silva considera
que há, no entanto, critérios que são
discutíveis… «Eu, por exemplo, sou
sensível à questão dos ratios parto/
médico», referiu por oposição ao ratio
normalmente utilizado que é parto/
maternidade.

Sobre o projecto do Centro Hospitalar da Beira Interior foi-nos referido
tratar-se de «um projecto aliciante mas
que deve ser alvo de coordenação e
diálogo entre as instituições envolvidas – hospitais de Castelo Branco,
Covilhã, Fundão e Guarda». Na reunião que decorreu no auditório do
hospital, vários médicos presentes referiram que o impasse relativo ao Centro Hospitalar da Beira Interior tem
colocado problemas, nomeadamente,
na necessidade de desenvolvimento articulado de valências que acaba por não
se efectuar e outras questões que ficam a aguardar a definição do futuro
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Reunião no auditório do Hospital Pêro da Covilhã

Abordada que foi a questão das carreiras, formação contínua e da atribuição de créditos, Pedro Nunes esclareceu a sua posição: «não há nenhum
exame ou prova que substitua a autoavaliação do médico e o seu sentido
ético. São essas capacidades que impedem os profissionais de fazerem algo
para que não estão habilitados. Cada
médico tem que ter preocupações, nomeadamente éticas, com a sua formação contínua. Não se pode transformar a vida de um profissional numa
escola em que estão sempre a ser feitos exames e testes».
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Faculdade de Ciências da
Saúde
Na visita à Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade da Beira Interior foi-nos dada uma perspectiva global das instalações e da forma de funcionamento. A faculdade está equipada com três anfiteatros com 260 lugares, uma biblioteca com 80 postos (de
acesso livre e onde se encontram todos os livros necessários) e salas de
auto-aprendizagem com 300 postos no
total, laboratórios de ensino e um centro de investigação em ciências da saú-

de faz o interface entre todas as áreas.
A faculdade está dimensionada para
receber 700 alunos de medicina mas,
neste momento, tem 457 espalhados
por todos os anos, sendo que, em 2007,
formar-se-ão 58. Existem 263 tutores/
docentes neste estabelecimento de
ensino superior, sendo 67% médicos.
Foi-nos explicado que a faculdade prima por uma forte interacção dos alunos com o trabalho em grupo e as
novas tecnologias e que o plano de
estudos está já adaptado ao processo
de Bolonha. Foi referido ainda que, desde o primeiro ano do curso, acentua-

ACTUALIDADE

Santos Silva e João Queiroz fizeram a apresentação da Faculdade de Ciências da Saúde

se a ligação com o sistema de saúde,
não com o objectivo de pôr os alunos
a exercer clínica, naturalmente, mas
com o intuito de os pôr em contacto
com a realidade.
Foi explicada a metodologia pedagógica e realçado o facto de serem eliminadas as barreiras artificiais entre
as disciplinas e o facto da aprendizagem ser feita essencialmente em meio
clínico. «Desde o início que tivemos a
preocupação de desenhar um modelo
pedagógico que ponha os alunos a trabalhar. Bolonha aconteceu na Beira
Interior muito antes do processo de
Bolonha. O ensino é centrado no alu-

no e, na primeira semana de aulas, é
logo feita uma avaliação dos conhecimentos que os alunos trazem», explicou Santos Silva, reitor da Universidade da Beira Interior.
Além dos trabalhos que têm que
apresentar, os alunos prestam
provas de 15 em 15 dias. No sexto ano de curso, quinzenalmente,
realiza-se um seminário a que os
alunos assistem após terem passado a semana no hospital. Também quinzenalmente realizam-se
cursos de formação para os tutores. Sobre este sistema de avaliação um dos alunos da faculdade

referiu que é preferível esta avaliação verdadeiramente contínua
pois impõe «a revisão mais frequente da matéria e facilita o processo de aprendizagem».
A acompanhar a visita estiveram João
Queiroz , presidente do Conselho
Directivo e do Conselho pedagógicocientífico, Martinez Oliveira, director do Hospital da Covilhã, João
Gomes, director clínico do Hospital da Covilhã e João Casteleiro,
presidente do Conselho de Administração.
Alguns alunos quiseram participar na
reunião com os representantes da

A FCS prima por uma forte interacção dos alunos com o trabalho em grupo e as novas tecnologias
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Miguel Castelo Branco e João Casteleiro

Martinez Oliveira e João Gomes

Ordem dos Médicos, tendo colocado
algumas questões, nomeadamente sobre a função e papel da Ordem dos
Médicos. Pedro Nunes transmitiu-lhes
a ideia de que a imagem da OM
corresponderá sempre ao conjunto da
imagem de todos os médicos. «A OM
será o reflexo da imagem de cada um
de vós e a vossa voz ao longo de toda
uma vida profissional. Essencialmente
a OM baliza o exercício e defende a
qualidade da medicina e dos cuidados
de saúde que são prestados à população». Em seguida, Pedro Nunes explicou a natureza de associação pública
da OM e a sua divisão estrutural destacando os Colégios da Especialidade.
Referiu ainda que à OM não compete
o combate político: «a qualidade dos
Ministros evidencia-se quando percebem que a crítica da Ordem dos Médicos é sempre construtiva e que não
tem qualquer cariz político».

Reunião com alguns alunos da Faculdade
de Ciências da Saúde
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Algumas das questões colocadas pelos alunos evidenciaram preocupações
com o futuro e a possibilidade de vir a
haver desemprego. Pedro Nunes demonstrou optimismo quanto a esta
problemática e explicou que o número de médicos que Portugal necessita depende do quanto o país estiver disposto a investir na saúde.
Durante esta conversa com alunos
da Faculdade de Ciências da Saúde, o
bastonário falou ainda sobre ética,
deontologia e responsabilidades da
OM quanto à formação pós-graduada e explicou que a Ordem dos Médicos nunca sentiu necessidade de
acreditar as faculdades de medicina: «a única coisa que esperamos é que a qualidade do ensino
continue a ser
idêntica
ao que
tem sido pois é
inquestionável
a qualidade do ensino da medicina em Portugal, nomeadamente
quando comparado com
outros países euroJoão Queiroz , presidente do Conselho Directivo
e do Conselho pedagógico-científico
peus».

ACTUALIDADE

Homenagens
Machado Macedo
Realizou-se no dia 7 de Fevereiro, na
Fundação Calouste Gulbenkian, uma
sessão de homenagem a Manuel Machado Macedo, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Durante essa
cerimónia foi lançada a fotobiografia
«Retratos da Vida de um Médico», em
evocação da data do seu nascimento.
A sessão foi promovida pelo Centro
de Estudos Professor Manuel Machado Macedo e presidida por Correia
de Campos, Ministro da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
Direcção do Centro de Estudos, abriu
a sessão e recordou Machado Macedo
como «uma pessoa a quem todos ouviam com respeito e que apaziguava
os ânimos». Marcelo Rebelo de Sousa
fez questão de salientar, além da figura do médico, «o Professor, o Mestre
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que deixou discípulos em todas as gerações», enaltecendo a sua dimensão
de «homem culto, de grande sensibilidade artística».
Em seguida foi referida a criação dos
Prémios Professor Manuel Machado
Macedo que são atribuídos pelo Centro de Estudos aos melhores alunos
dos cursos de medicina da Faculdade
de Medicina de Lisboa e da Faculdade
de Ciências Médicas, onde Machado
Macedo leccionou.
A apresentação dos premiados foi feita por elementos da direcção,
Henrique Bicha Castelo e António
Bensabat Rendas, tendo os prémios
sido entregues pelo Ministro da Saúde, a Patrício Ricardo da Terra Aguiar
– pela sua distinção como melhor aluno do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa no ano de 2006 - e Maria Ca-

rolina Vieira Júlio Paulino – pela sua
distinção como melhor aluno do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa no ano de 2006.
Na sua intervenção, o Ministro da Saúde referiu-se a Machado Macedo como
«uma figura cordialíssima, distintíssima,
elegantíssima, competente, humana,
gentil, sabedora e aconselhadora».

ACTUALIDADE
Carlos Ribeiro
Decorreu na Aula Magna da Faculdade de Medicina de Lisboa em 25 de
Novembro de 2006 a homenagem
nacional a Carlos Ribeiro, antigo
Bastonário da Ordem dos Médicos, no
mandato de 1996-1999, promovida
pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia e pela Faculdade de Medicina
de Lisboa. Na ocasião foi agraciado
pelo Presidente da República com a
insígnia de Grande Oficial da Ordem
do Infante D. Henrique, que lhe foi
imposta por João Bosco Mota Amaral,
chanceler das Ordens Honoríficas.
A cerimónia foi antecedida por um
Simpósio Internacional que apresentava como tema: - Contribuição dos
Cuidados Intensivos Cardíacos para o
progresso da Cardiologia, com comunicações de referencias internacionais
da Cardiologia Europeia como Paul
Hugenholtz, António Bayés de Luna,
Francisco Perez Gomez e J. Lopez
Sendón, lembrando a acção de Carlos
Ribeiro na “europeização” da cardiologia portuguesa.
A homenagem foi presidida por Mota
Amaral, tendo tomado a palavra Francisco Crespo em representação do
Senhor Ministro da Saúde, ausente
no estrangeiro, J. Fernandes e
Fernandes presidente de Conselho
Cientifico da Faculdade de Medicina de Lisboa, Carlos Perdigão vicepresidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia,Adalberto Campos Fernandes Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Pedro Nunes,
Bastonário da Ordem dos Médicos e Ian Olsson em nome do
Conselho Económico e Europeu.
Foi apresentado e
lançado o livro:
«Carlos Ribeiro –
A vida modo de
conhecer», por Bicha Castelo, uma
fotobiografia com
271 páginas, com
depoimentos de
cerca de 80 perso-
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nalidades que tiveram a oportunidade
de o conhecer nas diversos cargos e
facetas da sua vida. No livro é salientado, por capítulos, os seus diversos
papéis na sociedade que o terão feito
merecedor desta homenagem; como
cidadão, médico, pedagogo, universitário, investigador, humanista...
«(...) Carlos Ribeiro, por tudo o que é
– o que fez e o que faz – merece bem
o título de um dos ‘nossos maiores’»
– António Ramalho Eanes
«(...) O Professor Carlos Ribeiro é
uma das personalidades mais
marcantes da Medicina contemporânea» – Jorge Sampaio
«(...) Carlos Ribeiro tem tido a arte
de fazer da sua vida uma obra de arte.

Estou-lhe grata por isso e por me incluir entre os seus muitos amigos» –
Maria de Belém Roseira
«(...) Numa palavra um grande Senhor.
Mais um grande mestre, um grande
servidor da Humanidade e de Portugal, a quem Portugal e a Humanidade
devem gratidão e homenagem.» – Vitor
Melícias
«(...) Carlos Ribeiro representou um
marco na Cardiologia de Portugal e
da Península Ibérica, mas também foi
um grande vinculo de ligação entre a
cardiologia do seu país e a América
Latina por um lado e a Europa por
outro.» – Antonio Bayés de Luna.

CRÓNICAS DA SAÚDE

«Centenas de médicos trocam os
hospitais públicos pelos privados»
O título que uso foi uma das manchetes surgidas recentemente na comunicação social. Dirão alguns que esta é uma notícia recorrente de cada vez que é
inaugurada uma unidade de saúde privada. É um facto indesmentível. Mas, o
que está hoje em cima da mesa é uma situação muito diferente da que tem
ocorrido no passado.
Nunca a iniciativa privada na Saúde
esteve tão pujante como actualmente.
No mesmo ano abrem em Lisboa dois
hospitais de média dimensão e
tecnologicamente muito diferenciados.
Vários são os concursos em regime
de parcerias público-privado para a
construção de novos hospitais que
estão já em fase avançada. Ao mesmo
tempo que isto acontece o Estado assume uma política de redução de recursos humanos, de camas e de equipamentos. Uma redução que implicará necessariamente, a médio prazo,
uma diminuição significativa dos médicos necessários ao serviço do sector público. Em resumo, temos um
sector público a diminuir e um sector
privado a aumentar. E com o crescimento do sector privado obviamente
que a atracção por este aumenta. Melhores salários, mais condições de trabalho, mais tecnologia, mais projecção
social, Aparentemente é o tempo do
Eldorado.
Por outro lado, muitos há que antecipam o fim do SNS como consequência
da saída de profissionais altamente diferenciados do sector público. Penso
que, bem pelo contrário, estas saídas
podem ter alguns aspectos positivos.
Porque este facto significa que passou
a haver concorrência. E como tal o
Estado vai ter de, obrigatoriamente,
mudar regras. Criando estímulos vários para os profissionais que pretende
manter para assegurar o desempenho
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daquilo que vier a ser considerado
como a missão de serviço público. Estimulando a diferenciação e premiando a excelência. Combatendo o desperdício mas garantindo a qualidade.
Mas também temos de entender que
esta é talvez uma das mudanças mais
importantes na política de Saúde e com
tais consequências que a classe médica vai ter de bem as equacionar nos
próximos anos. Não que ela seja obrigatoriamente má. Mas que terá enormes implicações naquilo que são algumas características essenciais da nossa profissão. E esta é uma história da
qual ainda não conhecemos o fim.
O Sector Privado, para subsistir, necessita que se verifiquem duas condições: que, por um lado, sejam criados
mecanismos sustentados que permitam ao cidadão poder ter acesso aos
cuidados do sistema privado e, por
outro lado, que o Estado abdique de
prestar alguns tipos de cuidados passando-os para a iniciativa privada. O
que está ainda por clarificar é se o
sector privado vai ser puramente
concorrencial ao sector público ou se
lhe vai ser dado um estatuto de parceiro e complementar do sector público. Por outro lado, nunca foi tão claro que o princípio que muitos apregoam de que a saúde não tem preço é
contrariado pelo facto de que a saúde
tem um custo e que este é cada vez
mais alto. E esta é uma verdade que é
tão válida para o sector público como

para o privado. Uma verdade que certamente pode condicionar o nosso
desempenho enquanto médicos.
O que enquanto classe temos de defender é que, acima de tudo, temos de
poder continuar a exercer a nossa
profissão com plena liberdade técnica
e científica. Garantindo a todos os
doentes uma saúde de qualidade, tecnicamente diferenciada e praticada de
acordo com aquilo que são as normas
da boa prática clínica.
Mas tenhamos também atenção que
as mudanças que hoje se perspectivam
anunciam desde já o fim da Medicina
Liberal. O tempo a que assistimos é o
de crepúsculo da profissão enquanto
profissão liberal. O que vamos assistir
nos próximos anos é ao aparecimento de dois grandes patrões: o Estado e
os Grupos Privados. O médico enquanto profissional independente é hoje
já uma espécie em vias de extinção.
E penso que não errarei muito se afirmar que dentro de menos de uma
década um médico só terá duas opções para exercer a sua profissão: ou
trabalhar para o Estado ou para um
qualquer Grupo Económico. Numa
tendência crescente para o fazer em
exclusividade em qualquer dos sectores. E finalmente será feita a separação que muitos exigem há mais de 20
anos. A separação entre público e privado. A separação das águas e talvez
com isso o fim de algumas promiscuidades que gradualmente se instalaram
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e com as quais não temos sabido lidar.
O tempo que vivemos não é necessariamente mau. É essencialmente diferente. Corresponde ao fim de um ciclo. Um ciclo que durou um século. Um
ciclo que teve os seus momentos de
ouro mas que terminou. Um ciclo que
se vinha a arrastar penosamente. Enquanto classe devemos aceitar o desafio que temos pela frente. Liderando este tempo de mudança e assumindo que somos nós os mais bem
posicionados para o fazer. E com a certeza de que se não formos nós a liderar este processo certamente que alguém o fará por nós.
As Carreiras Médicas na ordem
do dia
As carreiras médicas nunca foram tão
defendidas e tão atacadas como o têm
sido no último ano. Ordem, Sindicatos
e Associações trouxeram novamente
para cima da mesa o tema das Carreiras Médicas.
Décadas passadas após o último grande debate sobre o tema dentro da classe penso que chegou finalmente o tempo de o voltar a discutir. À Ordem dos
Médicos cabe um papel essencial enquanto motor e dinamizador deste debate. Um debate que é essencial para
a classe. Um debate que tem de ser
célere e consequente. Um debate que
tem de ser feito olhando para o futuro e não para o passado. Um debate
que tem de servir para dar resposta
às questões deste princípio de milénio.
Um debate que tem de ser apaixonado mas realista. Um debate que sirva
para encontrar um novo modelo e não
para recauchutar o anterior. Um debate que permita definir o nosso quadro de referência. Um quadro que permita às diferentes organizações de classe poderem condicionar, com legitimidade, a legislação que já hoje se encontra na forja. E mais uma vez posso
afirmar que ou somos nós a fazê-lo
ou podemos ter a certeza que alguém
o fará por nós.
Internatos e exames de saída
Todos nós sabemos os excessos que
foram cometidos no passado. Internos

a terminar especialidades com 19,8 e
19,9 foi useiro e vezeiro nos últimos
anos. O 17 ou o 18 passou a ser sinónimo de quase imbecilidade e de um
internato miserável. Atingiu-se o limite do caricato num romance onde todos eram culpados sem que a culpa
fosse de ninguém. Com a excepção do
já conhecido “Sistema” que mais uma
vez arcou com as culpas de tudo.
Na recente época de Janeiro/Fevereiro de saída da especialidade e decorrente da nova legislação assistimos a
uma primeira tentativa para mudar
este cenário. Mas se a tentativa foi certeira no tempo já o que se verificou
quanto ao modo foi, em muitos casos,
muito pouco dignificante.
Mudar regras num fim dum internato
pode ser necessário mas certamente
que não é justo. Foi o que aconteceu
e que certamente que prejudicou muitos internos que condicionaram a realização do seu internato a um modelo em vigor e que viram as regras mudarem a um mês da saída num momento em que já nada podiam fazer.
Aprovar grelhas de avaliação numas
especialidades e não noutras, aprovar
grelhas que nuns locais eram aplicadas e noutros nem conhecidas, aprovar grelhas de avaliação em que se
premiava a apresentação de trabalhos
na Nova Zelândia ou que se distinguiam candidatos pela obtenção de um
Doutoramento são alguns dos exemplos das incongruências agora surgidas.
À Ordem dos Médicos e aos Colégios
da Especialidade está reservado um
importante papel na correcção destas
disparidades. Porque se o anterior sistema era responsável por muitas injustiças e incongruências não vamos
pois permitir que o sistema que agora
se inicia nasça já eivado de erros.
“Ponto” ganha terreno
Depois de Matosinhos mais 6 hospitais decidiram equipar-se com
tecnologia de ponta com vista a melhorar os cuidados de saúde nos seus
hospitais. Imagine-se que decidiram
instalar relógios de ponto! Como se
esta medida possa alguma vez ser responsável pela melhoria ou moralização

Jorge Penedo
Cirurgião geral

de algo. Este é o tipo de medidas que
de positivo nada traz (com excepção
para quem as vende) e que em nada
serve para melhorar o desempenho.
Obviamente que os horários são para
cumprir. Mas para o médico o que é
realmente relevante é o seu desempenho e o modo como trata os seus
doentes. Tratar doentes não é muitas
vezes compatível com o rigor do horário, cego que é para aquilo que é
muitas vezes a realidade de tratar um
doente.
Senhores administradores preocupemse em gerir o que é urgente e em adquirir o que é essencial e não se preocupem em investir em relógios de
ponto.
O ano de 2007 promete ser um ano
de início de mudanças. A classe médica, tradicionalmente conservadora, tem
pois ao seu alcance a possibilidade de
ser um importante motor da mudança no sector da Saúde em Portugal.
Assumindo o seu desígnio ético de ser
o garante da saúde dos seus doentes.
Demonstrando que sabe ela própria
ser um actor interventivo na mudança das politicas e não aceitando ser
um espectador passivo ou reactivo a
mudanças de carácter meramente
economicista.
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Vossa Excelência
queixa-se de quê?
Quando o senhor primeiro-ministro resolveu acabar com os subsistemas de
saúde nivelando-os por baixo ao equipará-los com o regime geral, justificando
tal medida com a necessidade de promover uma demagógica igualdade por
ninguém reclamada, só os beneficiários atingidos com as perdas sofridas protestaram. Isto independentemente dos méritos que alguns dos modelos extintos continham e do facto de ninguém em boa verdade, ter lucrado significativamente com uma atitude que em muitos casos, teve custos irreparáveis
no espírito de corpo e na motivação do pessoal, das organizações onde ocorreu.Vem a talhe de foice referir, que muitas das regalias agora retiradas constituíram, a seu tempo, factor distintivo importante como incentivo de recrutamento de muitos dos seus actuais quadros.
Quando o senhor primeiro-ministro
mandou, por razões que defendeu serem puramente técnicas, encerrar algumas maternidades, apenas aqueles
que se sentiram prejudicados protestaram. Isto independentemente de se
ter passado a nascer em casa e em
ambulâncias como há muito já não
acontecia e da gravidez ter voltado a
ser um problema adicional para quem
ficou longe do apoio de proximidade
perdido. Não consta que algum serviço tenha sido beneficiado com o resultado da remodelação encetada ou
que a excelência tenha contemplado
os que se mantiveram activos. Bem
pelo contrário, a maioria viu o seu
universo de utentes certamente aumentar ou, no caso de tal não ter acontecido como alguns querem fazer crer
e insistem em demonstrar, tal facto,
deverá constituir factor de preocupação e não de regozijo.
Quando o senhor primeiro-ministro
resolveu encurtar a rede de urgências, novamente baseado, segundo diz,
em critérios puramente técnicos –
“más para urgência caras para atendimento” – apenas as populações das
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localidades abrangidas e respectivos
autarcas protestaram. Isto apesar de
todos sabermos que distâncias com
métricas iguais não o são na realidade
em termos de tempo de resposta útil
ao socorro, a qual, hoje em dia, exige
cada vez mais rápida e complexa intervenção como o demonstra o estado da arte no que respeita às vítimas
de trauma ou de acidentes cérebro e
cardiovasculares.
Só quem vive desterrado, incapacitado
ou limitado física, económica e materialmente ou que tem de fazer, infelizmente, do recurso aos cuidados de saúde uma rotina, sabe o que perdeu.
Como se o óptimo não fosse inimigo
do bom e o pouco não fosse melhor
do que o nada, aguarda-se que alguém
manifeste regozijo pelos benefícios
resultantes das alterações ocorridas,
mas duvida-se, vá lá saber-se porquê,
que tal venha a acontecer. Mais ainda
quando se sabe e sente que a única
razão técnica e critério político de suporte para as intervenções propostas
foram exclusivamente economicistas.
Só assim se compreende que primeiro se anunciem as mudanças, logo de-

pois se acabe com o pouco que existe
e apenas por fim se remedeie ou altere o modificado de acordo com a origem ou o peso da contestação despoletada. Como se todos não soubessem
que o correcto seria primeiro informar, testar e comparar as alternativas,
eventualmente em sobreposição, de
forma a validá-las no terreno e, desta
forma, transmitir a necessária e imprescindível tranquilidade e segurança
às populações atingidas.
Quando o senhor primeiro-ministro,
compreensivelmente, resolveu englobar a saúde numa das frentes prioritárias de combate ao défice, apenas
aqueles que se encontravam na altura
verdadeiramente doentes se inquietaram. Isto apesar de todos estarmos
habituados a passar horas infindáveis
à porta das urgências para ser triados
para uma observação, ou anos nas listas de espera para uma cirurgia, como
se aguardássemos o resultado de uma
tômbola, ou dias aos guichés dos centros de saúde, em busca do apoio necessário a um diagnóstico ou tratamento em tempo eficaz. Por vezes, até
o simples renovar de uma receita ou
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o pedir de uma declaração médica
imprescindível à emissão de um qualquer documento se torna num verdadeiro martírio.
Só a memória curta, o ter meios financeiros para buscar alternativas ou
a sensação aparente de que o transitório estado de boa saúde é perpétuo
podem justificar a indiferença da maioria que talvez só se veja recompensada do seu calvário quando observa
o percurso igualmente doloroso percorrido pelos seus pares.
Quando o senhor primeiro-ministro
resolveu acabar com o monopólio dos
medicamentos nas farmácias e alterar
a percentagem de lucro de retalhistas,
armazenistas e fabricantes, apenas os
farmacêuticos e os industriais do medicamento reclamaram. Isto apesar de
todos termos sido de imediato contemplados com a diminuição do número de medicamentos comparticipados e com o aumento brusco, preocupante e em muitos casos insustentável da despesa mensal com a farmácia. Não se conhece, para além da tutela, que joga com números, percentagens e confusos preços de referência,
no sentido de nos confundir e baralhar, quem tenha opinião contrária ou
apregoe ter poupado com as medidas
tomadas sobre esta matéria.
Quando o senhor primeiro-ministro
numa política de racionalização de custos e gestão eficaz de recursos resolveu remodelar a rede das estruturas
de saúde, apenas os atingidos com as
medidas protestaram. Isto apesar de
todos termos estranhado a rapidez
com que os operadores privados –
seguradoras, bancos, construtoras,
misericórdias – se disponibilizaram a
ocupar um terreno deixado vago pelo
estado, descobrindo, nalguns casos,
potenciais área de negócio que deixam
antever encargos suplementares para
os utentes que forem abrangidos.
Quando o senhor primeiro-ministro
considera que a aposta prioritária da
política de saúde se deve centrar nos
cuidados primários e nos continuados,
apenas aquelas centenas de milhar de
portugueses que não têm médico de
família, ou aqueles para quem o apoio

domiciliário não existe, ou existindo
pára aos fins de semana, pontes, dias
santos e feriados, ou para aqueles que
desesperam todos os dias na solidão e
isolamento de suas casas ou em lares
de custos proibitivos sem o mínimo de
condições que respeitem a sua privacidade e a dignidade humana protestaram, com a força que não têm, perante
a surdez de quem tem a responsabilidade de lhes resolver os problemas.
Isto quando todos percebemos que o
actual objectivo político é ter menos
internamentos ou internamentos mais
curtos, tecnicamente perfeitos,
efectuados by the book, mas que obrigatória e fundamentalmente acarretem
menos despesa.
Fica assim interdito às instituições e
aos seus profissionais o papel de amortecedor social que o serviço de saúde
sempre teve no nosso país, e com o
qual se disfarçaram e escamotearam,
durante décadas e ainda hoje nalguns
locais, as carências nunca resolvidas,
nesta área de cuidados.
Como é preocupante ver alguns intelectuais e académicos quererem solucionar este importantíssimo e transversal problema social através de soluções nascidas por geração espontânea no seio da nossa descapitalizada
sociedade civil, com recurso a um cada
vez mais raro e simbólico voluntariado,
à mobilização de clubes, sociedades,
autarquias, associações, seitas e religiões, e à poupança ridícula ou inexistente de cada um. Como se fosse possível ou desejável importar e reproduzir o actual modelo norte-americano assente numa tradição e cultura
diametralmente diferente da nossa e
sustentado por uma sociedade com
uma notável elasticidade em recrutar
meios e disponibilizar recursos.
Não é este, com certeza, o terreno
ideal para obter ganhos em saúde, mas
sim um sector onde seriam necessários grandes, urgentes e avultados investimentos, sendo recomendável, até
lá, não alienar o pouco que existe, caso
não seja politicamente oportuno ou
economicamente viável fazê-lo no sentido de efectivamente o melhorar.
Quando o senhor primeiro-ministro,

numa atitude de abertura da saúde às
leis do mercado, aceita e promove a
competitividade entre o sector público e privado na prestação de cuidados, apenas os cépticos ou os mais
atentos e esclarecidos protestam. Isto
apesar de todos desconfiarem que
nada de bom poderá estar para acontecer ou não fosse verdade sermos
constantemente esmagados com notícias deprimentes sobre a falta de recursos financeiros para tudo e mais
alguma coisa.
Nunca como agora se ouviu da boca
de responsáveis políticos e dos opinion
makers a afirmação ímpia e persecutória do termos de avançar na saúde
para o princípio do consumidor pagador, com se nos estivessem a preparar para perdermos um direito inalienável e fundamental da nossa sociedade e da civilização europeia, e antes
parecesse estarmos a falar da aquisição de carros de luxo, férias de sonho,
ou de bebidas raras para uma qualquer festa de família.
Quando o senhor primeiro-ministro
defende a criação e proliferação das
Unidades de Saúde Familiar, desconfiados, só alguns as aceitam. Provavelmente
com receio de sofrerem eventuais discriminações por parte da tutela caso
não o façam ou porque acreditam que
nada lhes poderá acontecer de pior face
às condições actuais em que exercem
ou porque eventualmente ainda acreditam em boas intenções.
Mesmo assim, muitos duvidam da bondade da proposta que, oferecendo aparentemente mais autonomia e melhor
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remuneração aos profissionais envolvidos, aumenta a suas áreas de responsabilidade e de intervenção ao mesmo tempo que lhes exige maior disponibilidade para com as populações
que irão assistir, de modo que se
antevê pouco atractivo e compensatório a curto prazo. Suspeito até que
o modelo possa ser facilmente restritivo de uma prática independente, segura e isenta de conflitos e polémicas,
face às dificuldades que se adivinham
em conciliar os recursos que lhes serão avocados com a estabilidade sustentada das equipas e a necessidade
de responder às naturais expectativas
dos doentes. Cá estaremos para ver.
Ou será que alguém pensa que os médicos já se esqueceram da permanente recusa de múltiplos governantes em
aceitarem um modelo público convencionado, proposto há longo tempo
pela Ordem dos Médicos, de prestação de cuidados de saúde, que permitisse indexar a remuneração dos profissionais ao seu desempenho, de forma controlada e descomplexada?
Ou da situação vivida, e também ela
inúmeras vezes denunciada pela Ordem, pelos pequenos convencionados
ou convencionados em nome individual, emparedados entre o custo afundado dos encargos assumidos, a baixa
ridícula do valor das comparticipações
e o atraso tradicional dos pagamentos? Como se já não lhes bastasse terem de enfrentar a concorrência, comprometedora da sua existência, exercida pelos grandes operadores privados através de economias de escala só
possíveis pelo portfólio alargado de
produtos contratualizados com a tutela, perante a indiferença dos seus
responsáveis.
Quando o senhor primeiro-ministro
aumenta compulsivamente taxas moderadoras sobre consultas, internamentos e cirurgias, medicamentos,
comunicações, transportes, água, gás,
electricidade, propinas, rendas de casa,
juros sobre o crédito á habitação, contribuições e impostos sobre isto e mais
aquilo. Ao mesmo tempo que suspende ad eternum promoções, progressões, escalões, diuturnidades e horas
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extraordinárias, reduzindo de forma
dramática comparticipações, reformas,
pensões, apoios sociais e subsídios, fálo sempre de forma discreta, mau grado atingindo-nos a todos. Logo a seguir e sob mediáticos e sonoros anúncios, em horário nobre dos média, contempla uns poucos com aumentos e
isenções que nada irão resolver das
dificuldades porque passam os que ficam em condições de os receber.
Quando o senhor primeiro-ministro
apresenta com soberba os êxitos precoces obtidos no combate ao défice,
entre loas dos seus correligionários e
apoiantes, apenas a oposição protesta.
Isto apesar de todos sentirmos que
existem outros números que viria a
propósito divulgar, que lhe deveriam
aconselhar sobriedade, prudência e
moderação pelo sofrimento que transportam e pela desgraça e miséria que
representam.
Quando o senhor primeiro-ministro
justifica e baseia as suas atitudes e decisões na área das políticas sociais e
de saúde apenas em estudos técnicos
e análises económicas, assume-se como um provedor da tecnocracia e não
como alguém capaz de entender os
estados de alma, os sentimentos e as
preocupações daqueles que governa.
Poderá ser mais cómodo, aliviador da
consciência e sustentável para um
governante deixar nas mãos de tecnocratas politicamente inimputáveis e
sem chama ou alma, as justificações das
opções políticas assumidas por mais
correctas que elas sejam do ponto de
vista técnico. Serão no entanto potencialmente mais perniciosas e nefastas
as suas consequências sobre aqueles
em quem se irão reflectir. É essa chama e alma que os tecnocratas não podem oferecer, que um primeiro-ministro não pode dispensar. É ela que transforma pintores em artistas, a indiferença em memória, a guerra na paz,
os políticos em estadistas, o trabalho
em obra ou o homem em Homem.
Até parece que bom, bom, seria demagogicamente termos a maioria das cirurgias realizadas em ambulatório ou
no mínimo as suas convalescenças. Os
internamentos mais rápidos “tipo toca

e foge”, penalizando, quando tal não
acontecesse, doentes e profissionais
incumpridores. Ter os idosos, os doentes mentais e os deficientes apenas
a cargo das famílias que não têm ou
não o podem fazer. Ter a doença rara
com tão raro apoio que consome a
vida das famílias onde ocorre. Ter o
consumo de medicamentos reduzido
à comparticipação excepcional e cada
vez mais pontual e restrita.Ter a prescrição médica cada vez mais limitada,
condicionada e controlada, funcionando como verdadeiro opting out ao consumo. Ter os nascimentos e a morte a
ocorrer preferencialmente nos domicílios, mesmo que desacompanhados.
Ter as urgências resolvidas por um
qualquer call center, antecedendo e limitando o atendimento hospitalar. Ter
as funções dos médicos na emergência exercidas por enfermeiros de helicóptero, as destes, sempre que possível, por auxiliares de acção médica de
ambulância, que poderão ver as suas
exercidas por bombeiros de auto maca,
substituídos sempre que possível por
socorristas de motorizada, reformados
de vespa ou, na sua falta, por escuteiros
com bicicleta medicalizada. Ter taxas,
registos informáticos e capitações
desencorajadoras dos “consumos de
saúde excessivos ou inadequados”.Ter
a proximidade, a segurança e o calor
do gesto e da palavra substituídos pela
raridade da excelência pela distância
e pelo teleatendimento. Ter análises e
vacinas nas farmácias, medicamentos
nas mercearias e consultas no telefone. Ter exames e tratamentos dispendiosos, mas indispensáveis, apenas
autorizados após burocratizado, lento
e desencorajador parecer técnico superior, ressuscitando desta forma práticas já adoptadas por uma ex-primeira-ministra britânica de má memoria
para os utentes ingleses, encorajando
desta forma todos aqueles que deles
necessitam e os possam fazer a recorrer à iniciativa privada não comparticipada.Ter a doença evitável fortemente penalizadora e estigmatizante dos
direitos de quem a contraiu desde que
esta não esteja na moda. Ter cada vez
menos camas e menos trabalhadores
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de saúde, especialmente os mais capazes e diferenciados, no sistema público, de modo a assegurar o seu recrutamento pelos privados e a tornar o
seu mercado eficaz, como se tal apenas se ficasse a dever à sua mão invisível. Ter os novos medicamentos só
aprovados, mesmo correndo o risco
de apenas o fazer quando já obsoletos, após inequívoca verificação do seu
benefício terapêutico, baseados na
experiência e nos resultados obtidos
por aqueles que tiveram a possibilidade de os usar. Ter as vítimas dos grandes acidentes e catástrofes com o seu
futuro e o das suas famílias irremediavelmente comprometido pelo medíocre apoio económico e social que terão no futuro mas cheio de mediático,
luminoso e sonoro apoio médico e psicológico, aquando da sua ocorrência.Ter
os profissionais de saúde se possível
ainda mais mal pagos e desmotivados,
mas mais controlados, polivalentes,
mobilizáveis, responsabilizáveis. E, finalmente, poder ter a possibilidade de fugir e evitar tudo isto, desde que se possa abrir os cordões à bolsa.
Como se não fosse hoje o que já acontece com a maioria de nós quando
temos necessidade de recorrer a lares, a creches, a infantários, a consultas, a tratamentos dentários, a cuidados de enfermagem ou a estabelecimentos de ensino seguros e adequados às nossas necessidades.
Só assim se compreende o aumento
avassalador do número de instituições
privadas de saúde e ensino, o crescente número de seguros de saúde efectuados a jovens saudáveis ou táctica e
excepcionalmente a idosos que não
doentes, por custos inatingíveis e coberturas de ilusória segurança, em
surpreendente contra-mão com o ciclo económico que vivemos, mas que
nenhum governante sente necessidade de vir publicamente justificar. Tão
pouco nesta fase do negócio se preocupam com a desnatação que o siste-
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ma promove, e à conta da qual cresce,
não vá alguém ficar melindrado.
Como se não fosse verdade estarmos
numa sociedade onde imperam o crescente desemprego, as falências, o débil
crescimento económico, a precariedade de emprego, a mão-de-obra barata,
a especulação, a falta de investimento
produtivo, as deslocalizações, o sentir
que os mercados só funcionam no sentido do agravamento dos custos e o
que mais se verá num futuro próximo,
que estas matérias parece só reservarem-nos um rosário de más notícias.
Vivemos numa encruzilhada inconciliável entre os custos de oportunidade
das opções políticas que vêm sendo
tomadas, a incapacidade demonstrada
em querer implementar modelos de
saúde que respeitem a gratuitidade, a
qualidade, a acessibilidade, a equidade
e a universalidade dos serviços públicos de forma a salvaguardar os direitos dos cidadãos e responder eficazmente às suas necessidades e ao mesmo tempo ao respeitar das leis de
mercado, ao alimentar da voracidade
incontrolável e insaciável dos operadores privados e à urgência fóbica e
quase neurótica em combater o défice.
Recuso-me por via disto ter que admitir no futuro um serviço de saúde
ineficiente, inacessível, discriminatório,
indigente, desumano, heterogéneo e
desigual como único modelo possível
de ser por todos nós financiado de
modo sustentado.
Será que os serviços de saúde europeus, paradigma de uma cultura de
solidariedade que os orientais ainda
parecem querer ignorar e os ocidentais sempre admiraram mas nunca conseguiram implementar, mau grado as
enormes verbas que despendem, estão condenados a ficar reduzidos a
uma dimensão puramente assistencial,
na expressão mais miserabilista e inaceitável do termo?
Quando o senhor primeiro-ministro
se lamenta do círculo de inveja e me-

diocridade que o rodeia e que tem
constantemente de combater e enfrentar, queixa-se de quê?
Talvez de uma surpreendente ingratidão de todos aqueles que lhe têm servido de suporte a uma política progressiva de restrições e sufoco social,
destruindo passo a passo a coerência
do Serviço Nacional de Saúde e as suas
referências. Desmantelando-o ideológica, conceptual e estruturalmente, de
modo a que apenas os atingidos, invejosa e corporativamente, protestem à
vez pelo que perderam, ao mesmo
tempo que exibem uma medíocre e
inqualificável indiferença perante as
perdas sofridas pelos outros.
Será que o senhor primeiro-ministro
não se apercebe da enorme discrepância existente entre o apregoado mérito das mudanças realizadas, e apenas
badaladas por si e pelos seus acólitos, e
a apreensão, desilusão e desagrado que
as mesmas desencadeiam em doentes,
populações, autarcas, profissionais, associações, sindicatos e até em muitos
dos seus correligionários, alguns deles
com sobejas provas dadas, desde há
anos, em muitos sectores da saúde?
Espero não ter contribuído para alimentar certa oposição com que não
me identifico e à qual não reconheço
méritos que V.ª Ex.ª não possua.
Agradar-me-ia, no entanto, ver a apregoada preocupação do senhor primeiro-ministro, até há bem pouco tempo
exaustivamente anunciada, com o rigor, com a excelência, com a transparência com a qualidade postas ao serviço da causa pública terem uma tradução prática coerente e consonante
com as suas palavras. Poderia faze-lo
agora de forma exemplar se decidisse
contemplar o serviço nacional de saúde com medidas que o protegessem,
melhorassem, qualificassem e desenvolvessem nos termos em que se encontra constitucionalmente consagrado e não com a preocupação de satisfazer mercados emergentes.
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Sigilo profissional dos médicos
– o dever e os limites
O presente texto é uma adaptação/actualização do
que o autor publicou em 2000 no “Papel do Médico”, efémero jornal electrónico, e é aqui apresentado a título de contribuição pessoal para uma reforma do nosso velho Código Deontológico, de onde
foram extraídas as frases a azul.
O sigilo médico é condição essencial
ao relacionamento médico-doente, assenta no interesse moral, social e profissional, pressupõe e permite uma base
de verdade e de mútua confiança.
O médico deve guardar segredo de
todos os factos de que tenha conhecimento em resultado do exercício do
seu mister, ou por causa dele, e deve
zelar para que os seus colaboradores
e colegas se conformem com as regras do segredo profissional, cabendolhe esclarecer os membros da equipa
de saúde quanto ao carácter confidencial das informações clínicas.
O segredo profissional compreende,
especialmente, os factos revelados directamente pela pessoa, por outrem a
seu pedido ou por terceiros com quem
tenha contactado durante a prestação
de cuidados ou por causa dela; abrange também os factos apercebidos pelo
médico, provenientes ou não da observação clínica ou de terceiros e, ainda,
os factos comunicados por outro profissional obrigado, quanto aos mesmos,
a segredo profissional.
A obrigação de segredo existe, quer o
serviço solicitado tenha ou não sido
prestado, quer seja ou não remunerado, e é extensiva a todas as categorias
de doentes, qualquer que seja o estatuto do local ou da entidade onde ocorre a relação médico-doente.
Excluem o dever de segredo profissio-
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nal – para além do consentimento do
doente ou, em caso de impedimento,
do seu representante legal (desde que
a revelação não prejudique terceiras
pessoas com direito de manutenção do
segredo) – o que for absolutamente
necessário à defesa da dignidade, da
honra e dos legítimos interesses do
médico, não podendo, no entanto, o
médico revelar mais do que o necessário e sem prévia consulta ao Presidente da Ordem.
A verdade como base da relação
médico-doente
O prognóstico e o diagnóstico devem,
por regra, ser sempre revelados ao
doente, salvo se, por motivos que, em
sua consciência, julgue ponderosos, o
médico entender não o dever fazer. Um
prognóstico fatal só pode ser revelado
ao doente com as precauções aconselhadas pelo exacto conhecimento do
seu temperamento, das suas condições
específicas e da sua índole moral.
Quando, por motivos que, em sua consciência, julgue ponderosos, o médico
entender ocultar ao doente diagnóstico ou prognóstico fatais, é permitida, a
título excepcional, a sua revelação a
familiar ou pessoa intimamente relacionada com o doente. No entanto, se
tiver havido proibição expressa por
parte do doente, o médico deve dar

conhecimento desse facto à Comissão
de Ética da instituição onde trabalhe
ou, em alternativa, ao Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem
dos Médicos.
A natureza essencial do sigilo não
é um valor absoluto
A obrigação do segredo profissional
não impede que o médico tome as precauções necessárias e promova ou participe em medidas de defesa sanitária,
indispensáveis à salvaguarda da vida e
saúde de pessoas que possam contactar
com o doente, nomeadamente dos
membros da sua família ou outros conviventes. Depois de esgotados todos
os esforços para obter o consentimento do doente, é dever do médico proceder desse modo, mesmo que daí resulte quebra de segredo médico. No
entanto, a eventual quebra de segredo,
em caso de oposição expressa do doente, obriga a que o médico dê conhecimento do facto à Comissão de Ética
da instituição onde trabalhe ou, em alternativa, ao Conselho Nacional de
Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos.
A participação a uma Comissão de Ética de qualquer quebra de segredo profissional deve ser feita antes da sua
ocorrência ou, o mais tardar, nas 24
horas seguintes.Ao decidir revelar ma-
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téria de segredo profissional o médico deve estar preparado para explicar
e justificar essa decisão.
O direito de acesso à informação
e o sigilo
O segredo médico deve igualmente ser
respeitado quando o médico tem de
enviar doentes para entidades não vinculadas a segredo profissional ou quando da cobrança (judicial ou extrajudicial) de honorários.
No caso das entidades colectivas prestadoras de serviços de saúde, públicas
ou privadas, os directores médicos, os
chefes de serviço e os médicos assistentes dos doentes estão obrigados,
singular e colectivamente, a guardar
segredo profissional quanto às informações clínicas que, constituindo objecto de segredo profissional, constem
do respectivo processo individual do
doente ou integrem bases de dados,
seja qual for o suporte da informação,
competindo-lhes a identificação dos
elementos dos respectivos processos
clínicos que, não estando abrangidos
pelo segredo profissional, podem ser

comunicados a entidades, mesmo hierárquicas ou estranhas à instituição
médica, que os tenham solicitado.
Quando há um pedido de informações
clínicas feito por entidade que
condiciona a concessão de benefícios
ao conhecimento daquelas, o médico
deve, por sua vez, condicionar essa revelação ao consentimento por parte
do doente.
O médico que, nessa qualidade, seja
devidamente intimado como testemunha ou perito deverá comparecer no
tribunal, mas não poderá prestar declarações ou produzir depoimento sobre matéria de segredo profissional.
Quando um médico alegue segredo
profissional para não prestar esclarecimentos pedidos por entidade pública, deve solicitar à Ordem dos Médicos declaração que ateste a natureza
inviolável do segredo em causa.
Atestados
Os atestados médicos, certificados,
relatórios ou declarações são documentos particulares de carácter pericial, destinados a fazer fé perante ter-

ceiros, são assinados pelo seu autor
de forma reconhecível, só são emitidos a pedido do interessado, ou do
seu representante legal, deles devendo constar a menção desse pedido. No
caso de atestados de doença, além da
correcta identificação do interessado,
devem afirmar, sendo verdade, a existência de doença, a data do seu início,
os impedimentos resultantes e o tempo provável de incapacidade que determine; não devem especificar o mal
de que o doente sofre, salvo por solicitação expressa deste e, nesse caso,
o médico deve referir esse condicionalismo. Para prorrogação do prazo de
incapacidade deve proceder-se à emissão de novo atestado. Constitui falta
deontológica o facto de o médico
emitir atestados de complacência ou
relatórios tendenciosos sobre o estado de saúde de qualquer pessoa.
É dever do médico relatar, por iniciativa própria, sobre o internamento e
sobre outros actos médicos major de
que seja responsável, informando o
doente e fornecendo dados clínicos
que assegurem a continuidade de cuidados.

Notícia

Alteração de prescrição origina
processo disciplinar
A Ordem dos Médicos teve conhecimento do processo disciplinar e consequente sanção aplicada pela Ordem dos
Farmacêuticos à directora técnica de uma farmácia por ter tido «intervenção directa na venda de um medicamento
contra autorização expressa da médica subscritora da receita em causa», isto é, por ter substituído a formulação
prescrita por outra.
Em defesa da transparência do circuito do medicamento, de uma inequívoca assunção de responsabilidades por
parte do prescritor e da salvaguarda da relação médico/doente e com o objectivo de evitar confusões aos próprios
doentes, não deve em qualquer circunstância ser permitida a alteração da prescrição médica. A sanção imposta pela
Ordem dos Farmacêuticos (sanção disciplinar de advertência) vem precisamente nesse sentido e salienta: «a circunstância de ter existido este processo disciplinar, servirá de sério aviso à Sra. Farmacêutica arguida para que
situações idênticas não se voltem a repetir na farmácia de que é directora técnica».

56

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Abril 2007

OPINIÃO

A USF de Monchique
Em Março de 2006 um
grupo de profissionais do
Centro de Saúde de
Monchique apresentou a
sua candidatura a Unidade de Saúde Familiar.
Todos os Clínicos (CG/MF) integraram o grupo. Incluindo o Director.
Os cinco Médicos eram (são) Especialistas de Medicina Geral e Familiar
(EMGF) trabalhando juntos há muitos
anos. Quatro têm prática de formação, dois deles actualmente orientam
Internos. Sendo uma pequena unidade Monchique forma, de facto, novos
Especialistas todos os anos.
E todos estão habituados a uma gestão participada e responsável, que se
pretende centrada no Paciente.
Mais – já tinha sido tentada a constituição de um RRE, iniciativa (trabalhosa!...) bloqueada pela administração da
época; e já aquando dos Projectos Alfa
nos tínhamos posto em bicos dos pés
– sem que ninguém em nós tivesse
reparado…
As razões da candidatura, apontavam
mais para a vontade de acompanhar
uma evolução que correspondia aos
anseios dos EMGF (mais autonomia,
mais independência, maior proximidade aos cidadãos) do que em interesses de ordem económica (todos os
EMGF de Monchique praticam o horário de 42 horas com dedicação exclusiva, não sendo assim previsíveis
vantagens económicas).
Também a ideia de se tornar possível
a constituição de equipas duráveis, com
contratos firmes, era atractiva.
E, enfim – gostamos de estar na crista
da onda!
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Do processo de discussão, exaustiva,
resultou uma baixa no corpo clínico:
um dos colegas decidiu deixar-nos. Foi
o primeiro revés deste processo, ultrapassado com a “aquisição” para a
equipa de uma colega que recentemente completara o seu Internato (no CS
Monchique).
O trabalho, duro, de preparação dos
documentos, foi levado a cabo em tempo útil. A noção de grupo multiprofissional e de co-responsabilidade foi
incrementada.
E assim nos preparámos para a discussão da candidatura com a Equipa
Técnica Operacional (ETO).
Nesta fase, tornaram-se notórias dificuldades na interpretação daquilo que
será de esperar de uma USF, nomeadamente no que respeita à prática da
Medicina Geral e Familiar. A tal não
será estranho o facto de apenas um
dos elementos da ETO estar ligado a
esta prática que, na nossa opinião,
constitui o núcleo central da prestação
de cuidados primários às populações.
Assim, não foi possível manter uma das
propostas (criação de uma Consulta
de Cessação Tabágica), face às dificuldades levantadas e à nossa vontade de
avançar rapidamente; estabelecemos
consenso em dois ou três pontos; fizemos valer a nossa posição com sucesso em alguns; aceitámos a razão da
ETO em mais um ou dois; e fomos total
e absolutamente contrários a duas
propostas, a saber:
- “Considerar a reformulação da candidatura com quatro Médicos” (sic);
- Passar a efectuar o “atendimento ao
fim-de-semana e feriados em horário
adequado às necessidades (3-4 horas
por dia)” (sic).
Tais propostas eram inaceitáveis. A
candidatura era de todos os EMGF, e
assim continuaria. E não percebíamos
qual a base para considerar adequado
o horário de 3 ou 4 horas proposto!
Os médicos do CS Monchique estão
habituados a considerar-se solidaria-

mente responsáveis pela prestação de
cuidados de saúde à população do
Concelho. Esta caracteriza-se por ser
em grande percentagem idosa, habitando em condições de isolamento,
com baixo nível cultural e económico.
Os cidadãos estão habituados a confiar nos seus Médicos de Família, e a eles
recorrer em todos os dias da semana.
Prestamos serviço aos Utentes 12
horas por dia, 365 dias por ano desde
há mais de 20 anos, não havendo nunca uma falha a registar.
Tal comportamento, demonstrativo de
grande (e quiçá rara) responsabilidade, provém do sentimento de dever
cumprido e de prestação de serviço
adequado.
Consideramos, assim, inaceitável qualquer redução do período de atendimento ao fim de semana; manifestaremos sempre a nossa opinião contra
decisões nesse sentido; e recusamonos, de forma definitiva e absoluta, a
sermos nós próprios os proponentes
de tal medida, que consideramos errada e injusta para com os profissionais e a população, negando-nos a assumir o ónus de prejudicar os nossos
Pacientes, que pretendemos acima de
tudo favorecer. Tal foi o teor da nossa
resposta.
Sabemos que, na actualidade, não é
“politicamente correcta” qualquer referência a urgências ou emergências
no âmbito dos cuidados primários; no
entanto, e no que à MGF respeita, é
bem claro que a resolução e/ou encaminhamento de situações de urgência
é competência nuclear dos CG/MF.
Veja-se “A Definição Europeia de Medicina Geral e Familiar”, Versão Reduzida de 2005, elaborado pelo EURACT
e publicado em Portugal sob os auspícios da ADSO em Outubro de 2005
(aprovado pelo Colégio da Especialidade de MGF da Ordem dos Médicos): nele se estatui que uma das
Competências Nucleares dos
EMGF (“Aptidões específicas
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para a resolução de problemas”)
inclui a capacidade de “intervir com
urgência sempre que necessário”.
De facto, os Pacientes recorrem ao seu
MF (ou a quem o substitui) por situações de Urgência; só em alguns casos
se justifica (ou é possível…) o recurso directo a Urgência Hospitalar (é um
dos casos em que, correctamente, se
curto-circuita o “gate-keeping”).
E não nos iludamos: as propaladas UBU
ou SUB (o que quiserem…) são unidades de cuidados secundários.
Outra das características da disciplina
de MGF é a responsabilidade atribuída aos EMGF pela prestação
de cuidados continuados longitudinalmente, tal como determinados pelas necessidades do
Paciente, sendo estes profissionais responsáveis por garantir que os cuidados de
saúde sejam prestados 24
sobre 24 horas, requisitando
ou coordenando tais cuidados sempre que não os possam prestar pessoalmente.
A esta disponibilidade pode
chamar-se “out-of-hours”,
SAP, SACU, intersubstituição… o que quiserem. E, para
além de incluir a capacidade
para triar e iniciar tratamento em Pacientes em situação de urgência, constitui uma actividade normal do CG/MF.
Como muito bem diz António Carneiro, presidente do Colégio de Medicina Intensiva: “As populações podem
estar a 45 minutos de um serviço de
urgência, mas não de um Médico. Todos os cuidados de proximidade têm
de ser assegurados pelos Médicos de
Família.”
NÃO CONFUNDIR esta continuidade com Serviços de Urgência: estes,
mesmo que em ambiente de cuidados
primários (muitos SAP assumem esta
tipologia, por confusão com a sua vocação inicial), exigem outro tratamento – presença de PELO MENOS dois
Médicos, existência de material adequado (desfibrilhadores, etc.), tal como
definido pela Ordem dos Médicos.
A candidatura à USF de Monchique
continuou, sofrendo mais um revés:

por imposição exterior, foi preciso
mudar o Coordenador. O grupo, que
se quer autónomo, não compreendeu
tal necessidade. A razão de ser da imposição era o facto de o anterior Coordenador (e motor do processo…)
ser também o Director do Centro de
Saúde; situações similares terão constituído problema em outros locais.
Compreende-se. Agora em Monchique!!!... Com cinco Médicos, todos integrando o grupo!!!
Mas enfim, acedemos rapidamente, e
a candidatura (a USF tipo 1) foi homologada.

A saga, no entanto, não acabara: no
parecer final da ETO, tornava-se notório que o trabalho dos dois
Orientadores (um deles com dois Internos) não obteria qualquer forma de
compensação! Chegou mesmo a falarse de “voluntariado”!
E mais: adiava-se para seis meses depois uma reavaliação do período de
atendimento aos Sábados, Domingos
e Feriados, tendo em conta a presumivel rápida criação de uma Rede de
Urgências. Ou seja, de novo se confundia atendimento pelos EMGF organizados aos Pacientes da sua lista em
horário post-laboral (vulgo SAP – Serviço de Atendimento Prolongado) com
“Urgências”…
Assim, a resposta do grupo só podia
ser a que foi – não aceitação destas
duas condições.
De referir a boa-vontade com que a
ARS, na pessoa do seu Presidente, Dr.

Rui Lourenço, EMGF, se propôs a encontrar soluções – encarando a negociação do atendimento prolongado e
procurando meios de compensação
para os Orientadores (que a Unidade
de Missão tinha descurado). Mas o grupo, atravessando uma fase de algum
desânimo, decidiu manter-se em situação expectante, aguardando melhor
definição jurídico-legal.
Tal definição chegou, finalmente (Março de 2007), sob a forma do Projecto
de Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento das USF. Em negociação
nos parceiros sociais, o projecto resolve alguns dos problemas sentidos anteriormente.
E o Grupo de Monchique está
mais uma vez pronto a encarar a criação da USF!
Temos, no entanto, outro problema: perdemos a nossa “nova
aquisição”. De facto, a colega
que aderira ao grupo recentemente sente-se cansada – todo
este processo foi, de facto, cansativo e desanimador – e decidiu abandonar Monchique!
Ficamos, assim, reduzidos a 4
EMGF – claramente pouco
para os compromissos a assumir com uma USF.
Precisamos, assim, de “sangue novo”.
E espero que este artigo permita atrair
alguém…
Trabalha-se bastante, por cá – mas temos um bom grupo (Médicos, Enfermagem e Administrativos – para além
do restante pessoal), e sentimo-nos
orgulhosos pelo que fazemos. As instalações são óptimas e a população
apoia-nos.
Praticamos a MGF tanto quanto possível de acordo com os seus princípios orientadores, procuramos centrar
a gestão nos Pacientes e interessamonos vivamente pela formação.
Um paraíso? Não. Mas uma boa unidade, quer consigamos chegar a USF
quer não, isso, seguramente, sim!
Luís Filipe R. A. Gomes, EMGF, 1 de
Maio de 2007
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA

Erros da Gestão Moderna
Inquérito número IV
O teste baseia-se em quatro grupos de situação de gestão não bafejados pela sorte nem por ajudas em tempo útil. Cada questão
é precedida de um breve comentário factual; a chave vem assinalada no final do texto.
1.
Gestão Hospitalar
É bem conhecido o desembaraço com
que hoje se modificam os nomes dos
hospitais. É toda uma remodelação de
nomenclatura no mínimo desconcertante para o médico e para o funcionário, confusa para o doente e inesperada para todos os interessados. Quem
se dirigir ao hospital para visitar um
doente ou por “simples” curiosidade
sociológica arquitectónica ou de outra natureza deve estar preparado para
não encontrar o que procura por mudança de nome, de lugar ou mesmo
por terraplanagem. Atente-se na correspondência HPO (hospital por objectivos), HR (hospital de referência)
que já não são recentes ou a designação mais antiga e consagrada de HC
(hospital central). Há ainda numa extensa lista o HP (hospital público ou
privado ou particular, conforme as
conveniências) e o HE (hospital empresa que também pode ser público
ou privado, conforme o déficit).
A que correspondem as designações?
a) HB; b) HBB
2.
Gestão de Urgência
Os Serviços de Urgência (SU) passam
a ser referenciados como SUP (Serviço de Urgência Polivalente), SUMC
(Médico-cirúrgica) e SUB (Básico), a
que os médicos, sabe-se lá como se
foram habituando sobretudo para os
dois primeiros, não se conhecendo ainda como designar os serviços de urgência intensiva de órgão (talvez
SUIO).
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A que correspondem as novas designações?
a) UIAU, ou Ui-Au! se preferir assumir a sua admiração linguística, emotiva
e postural pela nomenclatura; b) SUM
3.
Gestão na Unidade de Saúde
Familiar ou USF.
A que correspondem as designações?
a) CUSF; b) CACUSF; c) CBCUSF
4.
Gestão na Evacuação do Doente que pode ser presume-se por
ambulância, VMER (viatura médica de
emergência e reanimação) e helicóptero. A imprensa noticiou duas ocorrências que ilustram da pior maneira
as apreensões do médico. A primeira
referente a A, sexo masculino, 54a, evacuado por helicóptero, 6 horas depois
de politraumatismo grave por atropelamento de que viria a falecer 5 dias
após o internamento. A segunda, refere-se a B, sexo masculino, 57a acometido de enfarte agudo do miocárdio
sucessivamente complicado de edema
pulmonar, de choque cardiogénico, de
paragem cardiocirculatória e morte.
Neste intervalo e por cada um dos
graus de agravamento compareceram
sucessivamente a ambulância que chegou 1h20 depois da chamada, mas sem
evacuação; a VMER que chegou após
mais 1h30 de espera também sem evacuação; o helicóptero que chegou 1h20
depois, e cuja equipa tentou a reanimação, verificou o óbito e também não
procedeu a qualquer evacuação.
Para esclarecimento da situação qual
deveria ser o comportamento mais
correcto? (escolher apenas as 2 opções mais correctas)
a)
Inquérito administrativo para
rigorosa avaliação das circunstâncias
que envolveram os pedidos dos 3
meios de evacuação.

b)
Inquérito médico e forense
para uma apreciação das circunstâncias e da evolução clínica e patológica
do processo
c)
Inquérito ad hoc aos serviços
envolvidos de modo a resistir ao
facilitismo e à demagogia.
5.
Para ponderação (facultativo).
Que meio a utilizar na evacuação de
um doente ou sinistrado?
Quem decide o meio de evacuação a
utilizar?
Obedecerá a uma prioridade
escalonada pré-estabelecida à secretária?
Há uma rigidez burocrática na utilização do meio utilizado?
É a avaliação da situação clínica que
determina o meio a utilizar ou é um
meio economicista de rigor “em
dominó” que prevalece?
A maior lentidão de evacuação por
helicóptero resulta da rigidez prévia
da gestão?
Chave do teste:
1a) HB (Hospital Biometrico); 1b) HBB
(Hospital Big Brother)
2a) UIAU (Unidade Interna Apoio
Urgência); 2b) SUM (Serviço Urgência Melhorado)
3a) CUSF (Contratualização Unidade
Saúde Familiar); 3b) CACUSF (Carteira Adicional CUSF); 3c) CBCUSF (Carteira Básica CUSF)
4a) e b)
Aspectos factuais conforme excelentes reportagens do “Correio da Manhã” de 21/01/2007 e
“Tempo Medicina” de 05/02/2007

