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É natural que seja com perplexida-
de que qualquer colega tenha assis-
tido ao tratamento dado na comu-
nicação social ao tema carreiras mé-
dicas.
Mesmo para os menos atentos, num
quadro actual, em que a produção a
todo o vapor não dá tempo nem pa-
ra a «bica» ou tertúlia de fim de al-
moço, terá ficado a ideia de uma luta
áspera, divisão das organizações
médicas e já agora alguma «culpa no
cartório» dos suspeitos do costume
– a Ordem dos Médicos.
Mais uma vez a realidade nada tem a
ver com a ficção. Claro que a reali-
dade, com factos números e atitu-
des, com a prova testemunhal de
quem disse o quê ou se comprome-
teu em determinado momento, é
sempre incómoda e inimiga do com-
promisso que a política inevitavel-
mente sempre é.
No entanto há aspectos que não po-
dem ficar no olvido e entre colegas
que, como médicos, todos somos, tem
de haver clareza e frontalidade. Da
minha parte, quer gostem ou não gos-
tem das posições sempre o terão.
Na data em que escrevo, o assunto
parece ter evoluído positivamente,
com o Ministério da Saúde a retirar
propostas e reformular negociações.

Carreiras
O objectivo que pretendemos atin-
gir com o comunicado que o CNE
subscreveu e distribuiu em 16 de
Dezembro, data das conversações
entre Ministério e Sindicatos, foi ple-
namente conseguido.
Até esse dia, a posição que como
Bastonário senti dever assumir foi
sempre a de que a Ordem respeita
as funções dos Sindicatos Médicos e
não interfere em matérias que con-
sidera do âmbito sindical.
À Ordem cabe representar os mé-
dicos e defender o interesse públi-
co a uma medicina de qualidade. É
óbvio que a prossecução de tais in-
teresses e a sua coincidência na mes-
ma instituição pressupõe que um se
obtém com o outro, ou seja, o inte-
resse público não se obtém contra
os médicos ou à custa dos médicos.
Tal assunção também implica, por ou-
tro lado, que à Ordem não cabe a
defesa dos interesses que sejam ou
possam ser vistos como exclusivos
dos médicos, por exemplo remune-
rações.
É este entendimento que faz respei-
tar e desejar a força dos sindicatos,
é, em última análise, este entendi-
mento que me mantém sindicaliza-
do, apesar de, enquanto Presidente
da Ordem, manter a equidistância

em relação aos dois sindicatos. Tal
postura da Ordem, amplamente su-
fragada nas últimas eleições e co-
mum aos vários programas que ga-
nharam as eleições qualquer que fos-
se a região do país, implica necessa-
riamente por parte do Ministério da
Saúde, dos Sindicatos ou de quais-
quer associações ou sociedades ci-
entíficas a clara percepção das fun-
ções que estão cometidas à Ordem.
Goste-se ou não se goste, a Ordem
é a única estrutura de que todos os
médicos fazem parte. É a única em
que todos têm voz. É aquela cujos
dirigentes mais claramente são sufra-
gados e mais se renovam. É, por fim,
aquela que os portugueses identifi-
cam como a voz dos Médicos.
Por tal motivo, é inaceitável que o
Ministério da Saúde queira legislar
sobre formação médica, qualificação,
progresso ao longo da vida profissi-
onal e formas de o demonstrar sem
atender às posições da Ordem ou
imaginando poder «passar ao lado»
das funções que constitucionalmen-
te cabem a esta Associação Pública.
Igualmente, não se compreende que
alguns dirigentes sindicais, ao arre-
pio, nalguns casos, de posições há
menos de um ano defendidas publi-

No limite, se não for a Ordem, que sempre o
fará interpares, na busca de soluções

consensualizadas e aprovadas unicamente pelos
médicos, serão os dirigentes dos hospitais e dos
centros de saúde, permeáveis aos critérios de
gestão e económicos, ao tráfico de influências

que o poder sempre implica



5Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Dezembro 2008

E D I T O R I A L

camente, tenham confundido o exer-
cício de funções por parte da Or-
dem com guerrilhas de poder ou
factos do passado. Foi, no meu caso
pessoal, particularmente lamentável
a acusação de que a Ordem quere-
ria voltar à dupla titulação e ao exa-
me à Ordem, que quem o pronun-
ciou sabe bem que fui um dos res-
ponsáveis para que tal situação te-
nha acabado e jamais em público ou
em privado deixei de me orgulhar
de tal acção. Agora é necessário que
fique claro para os Médicos que se
não for a Ordem a outorgar graus
de carreira alguém o fará. E esse al-
guém tem um nome – a burocracia
do Ministério da Saúde. No limite,
se não for a Ordem, que sempre o
fará interpares, na busca de soluções
consensualizadas e aprovadas unica-
mente pelos médicos, serão os diri-
gentes dos hospitais e dos centros
de saúde, permeáveis aos critérios
de gestão e económicos, ao tráfico
de influências que o poder sempre
implica. Afirmar, como ouvi alguém
que deveria ser responsável fazer
que não é necessária qualquer avali-
ação ou atribuição de graus por par-
te da Ordem porque os médicos são
sujeitos nos locais de trabalho a ava-
liação de desempenho, é colocar os
médicos nas mãos das administra-
ções. Estas, para avaliar o desempe-
nho, privilegiarão bem mais a sub-
serviência e a produtividade do que
a autonomia e o saber médico.
Ninguém no seu juízo perfeito po-
deria imaginar que esta Ordem con-
cordasse com ratificações quinque-
nais baseadas em publicações de tra-
balhos científicos, já agora por que
não sestas bem dormidas nos audi-
tórios dos congressos como tam-
bém se vê por esse Mundo fora? É
importante que se afirme que os
médicos desde sempre foram avali-
ados ao longo da vida, e tal avaliação

em Portugal tem um nome – car-
reira médica.
No momento em que o nosso mo-
delo é compreendido como pionei-
ro e de primeira qualidade pelos
nossos pares da União Europeia, não
seria possível permeabilizarmo-nos
a outras culturas que já provaram a
sua ineficácia. Mas se tal seria inima-
ginável, também por certo nunca te-
rão o nosso acordo aqueles que pre-
tendam que a atribuição de grau de
carreira nos médicos possa ser depen-
dente das vicissitudes do poder políti-
co, dos seus agentes e nomeados.
É necessário de uma vez por todas
falar claro e cada grupo dizer aos
médicos aquilo que efectivamente
quer. Pela nossa parte a agenda é
transparente:
– Uma Assembleia-Geral em 21 de
Fevereiro, no encerramento do Con-
gresso Nacional de Medicina, para dis-
cutir perspectivas, e em que estará
presente um documento progra-
mático elaborado pela Ordem;
– Um novo documento que resul-
tará dos contributos dessa magna
Assembleia e que será colocado à
discussão pública entre os médicos;
– Um documento final resultante dos
contributos recebidos que será pro-
posto a Plenário dos Conselhos Re-
gionais – órgão máximo representa-
tivo dos médicos – para aprovação;
– Admissão por consenso, aos graus
de carreira atribuídos pela Ordem,
de todos dos médicos que possuam
grau de carreira e categorias das ac-

tuais carreiras públicas (processo se-
melhante ao que se fez para as es-
pecialidades sob a direcção de San-
tana Maia);
– Início, em Janeiro de 2010, dos con-
cursos para atribuição de graus das
novas carreiras médicas a quem de-
sejar possuí-las e para tal tiver as ne-
cessárias condições.
Os médicos terão assim ampla opor-
tunidade de discutir abertamente
este tema, que muito particularmen-
te os interessa e lhes diz respeito.
O que vier a ser feito é o que os
médicos, todos eles, democratica-
mente, decidirem através da orga-
nização que os representa.
Tal decisão será livre, informada e
participada, sem a tutela ou sem sub-
serviência seja a que for.
Se desde já podemos garantir a in-
dependência em relação ao querer
dos políticos, dos gestores ou mes-
mo do Governo, seguramente não
seremos sensíveis a quaisquer ac-
ções de grupos de pressão que se
pretendam constituir no seio dos
médicos.
Esta independência, transparência e
frontalidade é a única forma que co-
nheço de promover a unidade dos
médicos, imprescindível para deter as
tentativas de instrumentalização que
alguns políticos não deixarão de fazer.

Esta independência, transparência e frontalidade
é a única forma que conheço de promover a

unidade dos médicos, imprescindível para deter
as tentativas de instrumentalização que alguns

políticos não deixarão de fazer.





A Ordem dos Médicos convida e apela à
participação na segunda Assembleia Geral de
Médicos que decorrerá no dia 21 de Fevereiro

de 2009, pelas 14.30h, no final
do Congresso Nacional de Medicina.

É imprescindível a participação de todos os
Colegas na discussão que terá lugar

relativamente à Carreira Médica.

Assembleia Geral de Médicos

Dia 21 de Fevereiro de 2009
Centro de Congressos de Lisboa

A Ordem dos Médicos convida e apela à
participação na segunda Assembleia Geral de
Médicos que decorrerá no dia 21 de Fevereiro

de 2009, pelas 14.30h, no final
do Congresso Nacional de Medicina.

É imprescindível a participação de todos os
Colegas na discussão que terá lugar

relativamente à Carreira Médica.

Não falte!
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III Congresso da CMLP
Numa antevisão do congresso que irá decorrer em Fevereiro de 2009 damos

a palavra aos membros da Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP)

e reproduzimos as expectativas em relação a esse encontro, que nos foram

expressas em várias entrevistas à ROM. Os membros da Comunidade falam

também do Centro de Formação e da sua relevância em termos de qualida-

de. Reconhecendo a importância da troca de experiências para uma evolu-

ção sustentada das ordens lusófonas, os representantes máximos das insti-

tuições dos países membros da CMLP não hesitaram em evidenciar a rele-

vância do III Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa.

Queremos que a nossa presen-
ça seja uma mais valia no con-
gresso

«Penso que a troca de experiências no
âmbito da Comunidade Médica de Lín-
gua Portuguesa – e mais precisamente

da CMLP participem para que este
projecto seja bem sucedido. Não nos
podemos ficar por entusiasmos inici-
ais, nem permitir que pensamentos in-
dividualistas do tipo ‘o nosso país tem
especificidades que não se coadunam
com soluções estudadas em comuni-
dade’ impeçam o crescimento do cen-
tro de formação. Temos que ter um
espírito crítico mas não esquecer que
a globalização é uma realidade incon-
tornável. Moçambique tem obviamen-
te dois ou três aspectos específicos
mas, no geral, em termos de formação,
pretendemos todos atingir níveis de
alta qualidade e que a mesma seja equi-
parável entre os vários países da CMLP.
Se apostarmos que este centro situa-
do em Cabo Verde vai dar um grande
apoio na melhoria da formação dos
nossos médicos, desde que todos par-
ticipemos, estarão criadas as bases para
o sucesso do instituto. As diferenças
são mínimas e o que devemos realçar
são as semelhanças de objectivos dos
países da CMLP e o facto de todos te-
rem algo para contribuir.
Quanto ao próximo congresso da
CMLP, esperamos adquirir alguma ex-
periência sobre como se organizam es-
tes eventos e optimizar o contacto com
os restantes colegas. A comunicação é
fundamental. Temos capacidade técni-

Numa antevisão do congresso que irá decorrer em Fevereiro de 2009 damos

a palavra aos membros da Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP)

e reproduzimos as expectativas em relação a esse encontro, que nos foram

expressas em várias entrevistas à ROM. Os membros da Comunidade falam

também do Centro de Formação e da sua relevância em termos de qualida-

de. Reconhecendo a importância da troca de experiências para uma evolu-

ção sustentada das ordens lusófonas, os representantes máximos das insti-

tuições dos países membros da CMLP não hesitaram em evidenciar a rele-

vância do III Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa.

Aurélio Zilhão,
bastonário da Ordem dos Médicos

de Moçambique

no seu III Congresso – terá resultados
práticos. A Ordem dos Médicos por-
tuguesa tem uma experiência de vas-
tas décadas e esse é um contributo que
não se pode desprezar quando estamos
a começar a construir a nossa própria
Ordem. Não vale a pena tentarmos
inventar novas maneiras de resolver
problemas que já são antigos. É muito
mais inteligente ‘absorver’ a experiên-
cia das instituições com mais anos, que
já passaram por situações idênticas e
que estudaram a melhor forma de as
resolver. É óbvio que a OM de Moçam-
bique ainda está a dar os primeiros
passos mas queremos andar rapida-
mente e esperamos poder, em breve,
fazer a caminhada ao lado das outras
Ordens da CMLP. Queremos aprovei-
tar ao máximo a experiência de todas
as instituições no sentido de formar
uma comunidade coesa e cada vez
mais forte. Queremos que a nossa par-
ticipação, a partir de agora, seja
mais efectiva, nomeadamente no con-
gresso de Fevereiro de 2009.
Relativamente ao centro de formação,
julgo que poderá ajudar na resolução
de alguns problemas: Cabo Verde é
uma realidade intermédia entre a
europeia e a africana. A sua localiza-
ção geográfica é estratégica. Obviamen-
te que é preciso que todos os países
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José Luiz Gomes do Amaral,
presidente da Associação Médica

Brasileira

Carlos Pinto de Sousa,
bastonário da Ordem dos Médicos

de Angola

ca para dar contributos importantes e
não pretendemos ser meros especta-
dores pois existem áreas em que a par-
tilha do nosso saber poderá beneficiar
outros países da CMLP. Queremos que
a nossa presença seja uma mais valia
no congresso e desejamos conhecer e

colaborar no que for possível nos con-
tornos técnicos da organização. Só faz
sentido um congresso como este quan-
do há uma vasta participação e troca
de experiências entre todos. A nossa
expectativa em relação a este congres-
so é muito grande. Nunca se perde

absolutamente nada em ouvir os ou-
tros pois, como já referi, as soluções
que procuramos, outros já encontra-
ram e experimentaram. Resta-nos ver
qual o caminho que melhor se adapta
às nossas necessidades e aprender com
a experiência dos nossos parceiros.»

Reunir e trocar ideias é funda-
mental

«O 2º congresso da CMLP decor-
reu no Brasil. Foi um encontro mui-
to interessante em que aprofundá-
mos bastante as nossas relações.
Recebemos nesse evento a delega-
ção de Moçambique o que represen-
tou uma força muito grande para a
consolidação da CMLP. Considero
que foi um espaço de debate onde
pudemos definir melhor quais os
interesses de cada país, quais os
programas que cada um deseja e
precisa desenvolver. Falámos sobre
formação médica e trocámos expe-
riências sobre como se processa a
formação em cada um dos países
membros, discutimos as abordagens
nacionais a problemas como a tu-
berculose, a SIDA, etc..
Considero que esta troca de experi-

ências pode ter importantes resulta-
dos práticos pois as fronteiras do
nosso conjunto de países são muito
ténues. Não é a questão geográfica
que é primordial. Se não vejamos: este
ano o Brasil teve um surto de febre
hemorrágica. Mas Portugal também
pode ter que lidar com este proble-
ma; Existe um milhão de brasileiros
que vão e voltam entre os dois paí-
ses e, dos cerca de 180 milhões de
brasileiros, eventualmente 50% têm
ligações a Portugal. Este movimento
contínuo faz com que um problema
de saúde pública do Brasil passe a
ser também um problema potencial
para Portugal. É certo que os mos-
quitos não chegam cá, mas as pesso-
as afectadas chegam.
As nossas relações com África tam-
bém se estão a intensificar. Temos que
caminhar rápido na procura de so-
luções e estratégias conjuntas. Reu-
nir e trocar ideias é fundamental mas
é também necessário desenvolver as
melhores formas de aplicar a infor-
mação adquirida em cada um dos
países com todas as suas especifi-
cidades. É preciso ter o amadureci-
mento suficiente, quer da informação
quer dos profissionais, para que se-
jam tomadas as medidas certas. Mas
um processo rápido não é o mesmo
que saltar etapas. Os avanços têm que
ser sustentados. Para ser possível esse
amadurecimento das ideias é igual-
mente necessário que exista muita
proximidade. Esta é a razão pela
qual as reuniões da CMLP, que ti-
nham inicialmente sido estruturadas
para acontecer de dois em dois anos,
tiveram que se tornar mais frequen-
tes. Temos neste momento múltiplos
interfaces planeados.
Penso que no 3º congresso vamos ter
a oportunidade de passar às questões
práticas. A nossa ideia de pôr o centro

de formação em funcionamento com
a máxima brevidade permitirá que em
Fevereiro estejamos a começar a ter a
percepção dos primeiros resultados
desse trabalho, sendo possível come-
çar a discutir as dificuldades que sur-
jam mas também as potencialidades
que iremos descobrindo.
Entre a formação da CMLP e o 1º con-
gresso, percorremos um longo cami-
nho e começámos a conhecer-nos
muito melhor, entre o 2º e o 3º con-
gresso começámos a discutir os nos-
sos problemas comuns. Penso que a
marca deste 3º congresso será traba-
lhar as soluções comuns.»

Não queremos acções isoladas
pelo que a coordenação é fun-
damental
«Existem problemas comuns aos vári-
os países da CMLP. O que nos interes-
sa resolver prioritariamente são os as-
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pectos relativos à formação pós-gra-
duada que depende da Ordem dos
Médicos. Com o apoio dos outros pa-
íses da Comunidade procuramos de-
senvolver acções que aumentem o
número de pós-graduados e que tor-
nem a formação mais homogénea.
Quanto ao centro de formação existe
já uma plataforma de entendimento
relativamente às áreas prioritárias e
vamos iniciar as acções de formação
precisamente por aí. Todos os países
da CMLP concordaram que é primor-
dial avançar com a formação em cui-

dados básicos de saúde. Numa primeira
fase, cada país faz a selecção dos can-
didatos que irão ao centro de forma-
ção da CMLP que se localizará em
Cabo Verde fazer a sua especialização.
Numa segunda fase iremos desenvol-
ver núcleos desse centro de formação
em todos os países da CMLP, passan-
do a instituição em Cabo Verde a in-
terligar e a coordenar as acções dos
vários países. Não queremos acções
isoladas pelo que essa coordenação é
fundamental. O que é necessário ago-
ra é pôr o processo em marcha. Numa

fase posterior estaremos com certeza
a formar formadores.
No 3º congresso da CMLP vamos dis-
cutir assuntos de actualidade que es-
tão nas agendas de todos os países
membros, nomeadamente, ética,
deontologia, formação médica e mobi-
lidade dos profissionais. Iremos igual-
mente trocar impressões sobre as me-
tas do milénio e como atingi-las nos
vários países da CMLP, reflexões con-
juntas das quais, com certeza, irão ex-
trair-se conclusões que poderemos
aplicar em termos práticos.»

Gostaríamos que todos os paí-
ses da CMLP conseguissem le-
var delegações representativas

«O I Congresso que aconteceu em
Cabo Verde correu muito bem e, em
menos de um ano, realizámos o II
Congresso da CMLP. O colega Luís
Amaral, presidente da Associação
Médica Brasileira, ficou incumbido da
organização do mesmo e os temas
que abordados foram de grande in-
teresse. As deslocações a congressos

e outras acções de formação nem
sempre são fáceis. Por essa razão,
também é importante a deslocação
de quadros especializados em deter-
minadas matérias aos PALOPs. Nes-
sas visitas podem efectuar-se inter-
venções cirúrgicas, mostrar novas
técnicas e avanços da medicina, efec-
tuar palestras para os médicos naci-
onais, etc. Queremos dinamizar esse
aspecto, no âmbito da CMLP, pois é
mais fácil deslocar um ou dois espe-
cialistas a um país do que um con-
junto significativo de médicos para
assistir a um curso ou uma palestra
que se realizem na Europa, por exem-
plo. Financeiramente essa solução é
mais viável pois somos um país po-
bre. Os médicos têm salários baixos
e não conseguem custear as despe-
sas para ir assistir a um congresso.
Muitos colegas escrevem-nos pedin-
do apoio pois são convidados para
participar em congressos, mas não
temos recursos financeiros e nem
sempre conseguimos apoios. Há co-
legas que são especialistas há 10 anos
que nunca saíram do país para par-
ticipar num congresso. Isto implica
uma estagnação técnica. Não há tro-
ca de experiências.
Não obstante a utilidade da Internet
e de outros meios de comunicação,
nada substitui o contacto pessoal e o
conhecimento directo da vivência de

outras pessoas. É para resolver estas
questões que o centro de formação é
primordial.
Temos muitos colegas interessados em
participar no próximo congresso mas
há problemas com o financiamento
para custear o alojamento e a des-
locação. Não queremos que os con-
gressos sejam participados apenas ao
nível dos responsáveis da CMLP ou
das direcções das Ordens. Queremos
envolver o maior número de médicos
possível.
A troca de experiência profissional
com colegas cujos países possuem
tecnologias de ponta, tendo como elo
comum a língua que nos une, a troca
de experiência mesmo sem ser pro-
fissional são mais valias para os médi-
cos. Além de que, o conhecimento
pessoal facilita muitas vezes a coope-
ração profissional. É muito importan-
te a permuta de experiências de paí-
ses com níveis diferentes de desen-
volvimento sanitário e tecnológico.
Estamos a fazer um esforço nesse sen-
tido: vamos pedir apoios a empresas
cabo-verdianas e ao Governo para
tentar deslocar o maior número pos-
sível de médicos ao congresso. Gos-
taríamos que todos os países da CMLP
conseguissem levar delegações repre-
sentativas com um número significa-
tivo de colegas mas sabemos que é
difícil.»

Luís Sousa Nobre Leite,
bastonário da Ordem dos Médicos

de Cabo Verde
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Comunicado
A Ordem dos Médicos tem assistido com preocupação às notícias divulgadas e às intervenções públicas do Minis-
tério da Saúde e dos dirigentes sindicais médicos em matéria de carreiras médicas.

A Ordem dos Médicos estranha que não tenha havido o interesse em conhecer a opinião da organização em que
o Estado Português delegou as funções de garantia da qualidade da prática médica e a capacidade de exercício dos
médicos ao longo da vida.

Assim, a Ordem dos Médicos informa:

• Discordar em absoluto das propostas ministeriais que conheceu através da comunicação social, nomeadamente as
que implicam redução do tempo da formação e da qualificação profissional imprescindíveis para a defesa dos doentes;

• Ter desenvolvido um projecto de outorga de grau de carreira baseado na validação e avaliação inter-pares da
trajectória profissional e do adquirir de competências dos médicos. Tal projecto, que contempla o reconhecimento
automático para os graus já obtidos no âmbito da carreira pública, de que a Ordem não abdica, torna redundante
o modelo de recertificação sugerido pelo Ministério;

• Ir lançar tal projecto a debate público, no próximo Congresso Nacional de Medicina, de forma a que possa ser
implementado e entrar em vigor no início de 2010.

A Ordem dos Médicos alerta formalmente o Ministério da Saúde para o descontentamento que grassa na classe
médica e que acções intempestivas ou rigidez de posição negocial por parte da tutela podem desencadear acções
reivindicativas de consequências imprevisíveis.

Ao tempo em que manifesta a sua compreensão pelas posições defendidas pelos Sindicatos Médicos, a Ordem
chama a atenção para a necessidade de garantir, como tem acontecido até hoje, um elevado sentido ético e o mais
rigoroso respeito pela segurança e direitos dos doentes.

Nesta data, a Ordem dos Médicos solicitou ao Ministério da Saúde e aos Sindicatos Médicos reuniões para troca
mútua de pontos de vista.

O Presidente do Conselho Nacional Executivo

Pedro M. H. Nunes
Lisboa, 16 de Dezembro de 2008

Conselho Nacional Executivo

Envie-nos os seus artigos sobre a Carreira Médica
A ROM pretende receber para publicação nas próximas edições, artigos de opinião sobre Carreira Médica. Pede-se
a colaboração de todos os Colegas no sentido de tornar este debate – que culmina no dia 21 de Fevereiro de 2009
com a Assembleia Geral de Médicos em que se irá debater a Carreira Médica – o mais abrangente possível. Envie-
nos os seus artigos.

C O M U N I C A D O
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E N T R E V I S TA

Revista da Ordem dos Médicos
– O que representa para si o facto de ter
entrado para a história como o primeiro
bastonário da OM de Moçambique?
Aurélio Zilhão – É mais uma etapa
da minha vida. Tenho tentado contri-

Não basta ter uma
Ordem: é essencial

que funcione!
Aurélio Zilhão, bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique

De visita a Portugal, Aurélio Zilhão, o primeiro bastonário da recém-criada Or-

dem dos Médicos de Moçambique, falou-nos da importância da troca de experi-

ências (ver também artigo antecedente) e, depois de traçar o quadro actual da

formação no seu país, referiu as linhas gerais e objectivos do seu mandato.

buir em várias actividades a nível mé-
dico no meu país, desde director de
hospital, director da faculdade de me-
dicina, ministro da saúde e, muito re-
centemente, como director do Institu-
to Superior de Ciências da Saúde. Es-

tive sempre muito ligado à formação e
entendi que também poderia dar al-
gum contributo na criação e desenvol-
vimento da Ordem dos Médicos mo-
çambicanos. Um grupo de amigos e
colegas aconselharam e incentivaram-
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me nesse sentido. Se eventualmente
tivesse aparecido alguém que eu con-
siderasse que tinha aptidões para o
fazer, teria tido o meu apoio. O que
não podia ser adiado era a criação de
uma Ordem que fosse uma instituição
representativa dos médicos. Para isso
era necessária uma pessoa competen-
te para a organizar. Creio que os cole-
gas encontraram em mim as caracte-
rísticas necessárias quando me propu-
seram que avançasse e aceitei. Desde
que todos participem tenho a certeza
que iremos ser bem sucedidos.

ROM – Que desafios considera que a
OM terá que enfrentar nestes primeiros
anos?
A.Z. – Em primeiro lugar é preciso
transmitir aos colegas – e, de uma ma-
neira geral, à sociedade – o conceito
do que é uma Ordem pois, muitas ve-
zes, confunde-se esta instituição com
uma entidade sindical. Tal visão não é
correcta, a Ordem visa a melhoria do
atendimento dos doentes nos diversos
níveis de prestação de cuidados de saú-
de. Um segundo aspecto, talvez decor-
rente do primeiro, é fazer com que as
pessoas percebam que a Ordem não
é um mecanismo de oposição ao Go-
verno. A Ordem e o Governo devem
ser parceiros complementares. Infeliz-
mente, a nossa actividade ainda não é
reconhecida ao nível do Ministério da
Saúde. Por último temos que fazer fun-
cionar a instituição. Não basta ter uma
Ordem: é essencial que funcione. É im-
preterível que os médicos sintam que
a Ordem é necessária e que a popula-
ção perceba que a Ordem é para de-
fender os seus interesses. Os grandes
desafios neste momento são, portanto,
o aspecto informativo e prático: expli-
car qual o papel da Ordem e fazer com
que os seus mecanismos funcionem.

ROM – Existe alguma relação institucional
com o Ministério da Saúde?
A.Z. – A Ordem não tem sido tratada
pelo Ministério da Saúde como um par-
ceiro, mas participámos de uma forma
não oficial na discussão de grandes
questões como a lei do medicamento,
a lei da medicina privada – numa ten-

tativa de regulamentação da mesma no
nosso país, etc..

ROM – Quais as expectativas que se
sente neste momento?
A.Z. – Uma grande expectativa dos
colegas em face dos trabalhos iniciais
da OM é a questão do estatuto do mé-
dico. Estes profissionais precisam de
saber quais os direitos e deveres a que
estão sujeitos, conhecer as suas car-
reiras – elemento fundamental e que
nunca foi definido no nosso país. Em
Moçambique os médicos estão dentro
da carreira dos funcionários gerais do
Estado mas não somos profissionais
com as mesmas características que os
restantes. Não somos meros funcioná-

rios públicos. Os colegas desejam ver
o estatuto e o plano de carreiras apro-
vado e é nesse sentido que estamos a
trabalhar.

ROM – E quanto à população?
A.Z. – A população também tem ex-
pectativas, naturalmente. Não existe
tradição de responsabilização médica.
A população espera que sejamos uma
instituição que regulamente a activi-
dade médica. Nos países que – tal
como o nosso – enveredaram muito
recentemente pela medicina privada
existem sistemas aos quais chamaria
‘selvagens’ porque não respeitam vá-
rios princípios éticos e deontológicos
fundamentais como por exemplo o

«Não basta ter uma Ordem: é essencial que
funcione. É impreterível que os médicos sintam

que a Ordem é necessária e que a população
perceba que a Ordem é para defender os seus

interesses»

E N T R E V I S TA
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consentimento informado que é mui-
tas vezes inexistente. Temos que fazer
sentir aos colegas como é fundamen-
tal um sentido ético e deontológico ele-
vados. Estamos a estu-
dar estas questões
e creio que esta
visita a Portugal
também foi
muito útil pois
tivemos con-
tacto com
o Código
Deont-
ológico
recen-

temente aprovado e isso permitiu-nos
ultrapassar alguns dos questiona-
mentos que tínhamos na discussão do
nosso próprio código ético. A troca

de experiências, nomeadamente
no âmbito da Comuni-

dade Médica de
Língua Portu-

guesa (ver ar-
tigo sobre

congresso
da CMLP
nesta edi-
ção) é
uma mais
valia para
o traba-
lho que
pretende-

mos desen-
volver. Claro

que não con-
seguiremos dar

resposta definiti-
va a todos estes

aspectos num man-
dato, mas temos bem

definidas as linhas mes-
tras de actuação nos
próximos quatro anos.

ROM – Num país
com 20 milhões e
meio de habitantes,
a falta de recursos
humanos nas pro-
fissões de saúde

é notória: Mo-

çambique tem cerca de 700 médicos.
Como analisa esta situação?
A.Z. – Licenciados em medicina e me-
dicina dentária são cerca de 800 a 900
profissionais. Temos um médico para
cada 30.000 habitantes o que é um
ratio muito alto em termos do que se
pretende e dos objectivos da Organi-
zação Mundial de Saúde. Mas os pro-
blemas de saúde de Moçambique não
se resolvem apenas com médicos. Te-
mos que fazer um esforço de visualiza-
ção da extensão do país e da quanti-
dade de habitantes. Temos que traçar
outras linhas para corresponder às ne-
cessidades da população. Uma das ins-
tituições que dirijo é especializada na
formação de técnicos de saúde. For-
mamos, por exemplo, técnicos de ci-
rurgia, enfermeiras de saúde materna,
enfermeiras com especialização em pe-
diatria, etc. Estamos a tentar melhorar
os cuidados de saúde a nível geral. O
país é muito extenso por isso o que
desejamos neste momento é chegar a
toda a população com cuidados de saú-
de básicos que nos ajudem a atingir os
objectivos do milénio. Temos que ser
realistas e não pensar que conseguimos
pôr um médico junto de cada pessoa…

ROM – Em termos de distribuição
territorial dos médicos, que dificuldades
verifica em Moçambique?
A.Z. – Há um esforço por parte do
Ministério da Saúde no sentido de me-
lhorar a distribuição dos médicos em
termos territoriais, descentralizando e
criando pólos onde os profissionais
possam ser colocados. Mas alguns dis-
tritos ainda não têm as condições mí-
nimas para receber um médico: os hos-
pitais não têm características técnicas
básicas, não há uma habitação condig-
na… Infelizmente, algumas vezes, pro-
vavelmente para respeitar calendários
políticos – aliás, como acontece um
pouco por todo o mundo –, os cole-
gas são colocados mesmo sem que
existam quaisquer condições de tra-
balho. Esse é outro aspecto em que
poderá haver uma intervenção da Or-
dem no sentido de discutir com o Mi-
nistério da Saúde a criação de condi-
ções mínimas para que de facto os

«A troca de experiências, nomeadamente no
âmbito da Comunidade Médica de Língua

Portuguesa é uma mais valia para o trabalho
que pretendemos desenvolver. Claro que não
conseguiremos dar resposta definitiva a todos
estes aspectos num mandato, mas temos bem

definidas as linhas mestras de actuação
nos próximos quatro anos»

E N T R E V I S TA
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médicos não se sintam frustrados nos
locais para onde vão exercer.

ROM – Pode fazer-nos uma breve análi-
se dos problemas ao nível da formação
em Moçambique?
A.Z. – Até há quatro anos, a única
instituição de formação de médicos em
Moçambique era a Faculdade de Medi-
cina da Universidade Eduardo Mon-
dlane. Desde então abriu mais uma ins-
tituição que já formou 20 médicos este
ano. Trata-se de uma universidade pri-
vada, a Universidade Católica da Bei-
ra. O ano passado surgiu outra insti-
tuição pública, localizada na província
de Nampula, a UniLúrio. Muito recen-
temente foi aprovada por diploma mi-
nisterial mais uma universidade públi-
ca que se vai localizar na cidade da
Beira. Começa a haver uma prolifera-
ção de instituições o que, por um lado,
é bom porque vai melhorar o proble-
ma da distribuição dos profissionais
pois os que vão fazer medicina na Bei-
ra são os que pertencem à zona cen-
tro do país e, portanto, acabarão por
se redistribuir por essa zona quando
acabarem o curso, o mesmo suceden-
do com os que se formarem em Nam-
pula, que irão provavelmente ficar ins-
talados nas províncias da zona norte e
assim sucessivamente. É, portanto, uma
iniciativa de louvar. Mas é igualmente
certo que a proliferação de instituições
não resolve todos os problemas: a Uni-
versidade Eduardo Mondlane sempre
se debateu com dificuldades relacio-
nadas com a falta de material, livros,
infra-estruturas, pessoal docente, cam-
pos de estágio… Sendo que a maior
parte dos docentes está na cidade de
Maputo, as novas instituições terão ain-
da mais dificuldades, especialmente se
o Estado não criar condições que atrai-
am bons docentes às outras provínci-
as. Com estes condicionalismos, esta-
mos a aumentar o número de médi-
cos mas receio que se vá diminuir a
qualidade dos recém-licenciados. Este
é um problema fundamentalmente polí-
tico. O país tem que definir o que quer:
pretendemos aumentar o número de
profissionais mesmo que estejamos, na
verdade, a licenciar meios-médicos que

não têm capacidade para resolver a
maior parte dos problemas de saúde
das populações? Ou devemos apostar
numa melhoria da qualidade da forma-
ção e criar uma pirâmide de outras
profissões de saúde que, devidamente
coordenadas por médicos, tenham uma
melhor capacidade de resposta peran-
te os problemas da população? Pesso-
almente, considero que devem conju-
gar-se os dois aspectos: quantidade e
qualidade. A Ordem já informou as no-
vas instituições de que está disponível
para dar todo o apoio de que necessi-
tem.

ROM – Considera então que, com essa
proliferação de instituições de ensino e com
as alterações curriculares que se estão a
verificar, a qualidade da medicina poderá
estar ameaçada?
A.Z. – Essa é uma questão que ainda
não foi devidamente analisada. Não
fomos ouvidos na questão curricular
e ainda não recebemos o descritivo do
currículo adoptado. Neste momento,
na Eduardo Mondlane, com a redução
do tempo de formação, o que aconte-
ce é que há cursos que já vão no seu
segundo ano a funcionar sem currícu-
lo. A Ordem vai continuar a insistir

E N T R E V I S TA

Há um esforço por parte do Ministério da Saúde
no sentido de melhorar a distribuição dos

médicos em termos territoriais,
descentralizando e criando pólos onde os

profissionais possam ser colocados. Mas alguns
distritos ainda não têm as condições mínimas

para receber um médico
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junto do Reitor dessa Universidade
para que se analisem devidamente as
implicações desta situação…

ROM – Essa é a única instituição em
que os currículos sofreram alterações?
A.Z. – Não. A Universidade Católica
também alterou e reduziu os currícu-
los. Sucede que o actual Reitor da
Universidade Eduardo Mondlane era
o anterior Reitor da Universidade Ca-
tólica. Parece que houve uma trans-
posição de tendências metodológicas
sem que tenham sido estudadas as
condições objectivas para o fazer. Pe-
rante o que é proposto em termos te-
óricos, o que a OM diz é que os hospi-
tais do país não estão em condições
de prestar o apoio necessário a um
currículo dessa natureza. Não existem
nem condições materiais nem huma-
nas para o fazer. Os campos de está-
gio estão completamente saturados.
Não é possível conjugar as novas soli-
citações e conseguir gerar quadros de
qualidade. Não criticamos os métodos
mas não podemos deixar de dizer que
não há condições para que os mesmos
resultem numa formação de qualidade.

ROM – Qual será a atitude da Ordem
perante essa situação?
A.Z. – O que temos que fazer é esta-
belecer os critérios independentemen-
te de qual a Universidade de onde são
originários os novos médicos. O que
pode acontecer é considerarmos que
determinado curso não cumpre os cri-
térios de qualidade estabelecidos e que
as pessoas que o fizeram não têm con-
dições para exercer a actividade médi-
ca. Para o fazerem, terão que ser sub-
metidos a outros métodos de controlo
que podem passar pelo exercício de
medicina tutelada durante determina-
do período ou mesmo por um exame
de acesso à Ordem. Não gostaríamos
de ter que aplicar qualquer dessas me-
didas, o que pretendemos é participar
no processo e ajudar as universidades
a ultrapassarem quaisquer dificuldades
que tenham. Pretendemos ser agentes
neste processo e não dificultá-lo, mas a
Ordem dos Médicos tem responsabili-
dades das quais não pretende eximir-se.

E N T R E V I S TA

«O que pretendemos é participar no processo e
ajudar as universidades a ultrapassarem quais-

quer dificuldades que tenham. Pretendemos ser
agentes neste processo e não dificultá-lo, mas a
Ordem dos Médicos tem responsabilidades das

quais não pretende eximir-se», referiu a
propósito das alterações curriculares
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A C T U A L I D A D E

Visitas internacionais
começam por Portugal

João de Deus, vice-presidente da Sec-
ção Regional do Sul da OM, convida-
do para a reunião, começou por fazer
uma explicação quanto ao sistema
português de especialização, evidenci-
ando as várias fases e tipos de avalia-

Realizou-se em Lisboa no dia 29 de Novembro uma reunião da Secção e

Board de Alergologia da UEMS – União Europeia de Médicos Especialistas.

Este encontro, que englobou representantes de 19 países, foi precedido por

três dias de visitas de um grupo de especialistas da UEMS a quatro serviços

de alergologia, que possuem idoneidade formativa. A ROM entrevistou o Se-

cretário-Geral da UEMS e o presidente da Secção e Board de Alergologia,

que explicaram como decorreu o processo, quais as primeiras impressões

destas visitas e que cenários futuros se perspectivam. João de Deus, em re-

presentação da Ordem dos Médicos, esteve presente e congratulou-se com a

ocorrência destas visitas, referindo claramente que a OM portuguesa defen-

de a harmonização das especialidades e da formação na Europa, antes que

seja possível a aplicação de métodos de avaliação europeus.
ção e o elevado grau de exigência.
Relativamente a acreditações a posi-
ção da OM é clara: «os eventos devem
ser acreditados, os médicos não» pois
«créditos não são sinónimo de qualida-
de, mas sim de quantidade», conforme

referiu João de Deus. Sobre a imple-
mentação do diploma europeu, João
de Deus referiu que, sendo um concei-
to interessante, «é prematuro até por-
que, primeiro, é necessário que se har-
monizem os programas de ensino, as
fases de formação, as especialidades
aceites nos países europeus». De real-
çar que, neste momento, existem 36
especialidades reconhecidas pela UEMS
e 14 em todos os países, sendo que a
própria especialidade de alergologia
não está reconhecida por todos. Ana-
lisando a questão das visitas dos cole-
gas europeus aos serviços do Hospital
Distrital de Setúbal, Hospital de Santa
Maria, Hospital Dª Estefânea e Hospi-
tais Universitários de Coimbra, João de
Deus congratulou-se em nome da OM
com o facto de Portugal ter sido o pri-
meiro destinatário da primeira visita
internacional feita pela Secção e Board
de Alergologia da UEMS.
Mário Morais de Almeida da Socieda-
de Portuguesa de Alergologia e Imuno-

João de Deus, Rosado Pinto e Jan de Monchy
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A C T U A L I D A D E

logia Clínica efectuou uma interven-
ção na qual explanou a forma como
se organiza a formação em Portugal e
os requisitos dos serviços para a ob-
tenção de idoneidade formativa. Má-
rio Morais de Almeida realçou ainda
que a colaboração com a Ordem dos
Médicos, associações de doentes, soci-
edades científicas, etc., é essencial.
Rosado Pinto, secretário geral do Board
de Alergologia da UEMS, evidenciou o
facto desta ser a primeira vez que a
Secção de Alergologia e o respectivo
Board organizam uma acção de certi-
ficação a serviços de formação: «com
o apoio da Sociedade Portuguesa de
Alergologia e Imunologia Clínica, esta
experiência começou num país em que
a alergologia é uma especialidade re-
conhecida há mais de 20 anos. Estas
visitas têm como objectivo a melhoria
dos cuidados prestados e da forma-
ção em todos os países, sob a supervi-
são de um comité internacional». As
visitas, um processo voluntário que não
obriga os serviços a implementar as
sugestões do comité, foram conduzidas

por Jan de Monchy, presidente da Sec-
ção e Board de Alergologia da UEMS.
«No entanto, a certificação só será con-
cedida aos serviços quando forem to-
talmente cumpridas as recomenda-
ções», especificou Rosado Pinto duran-
te a apresentação do seu relatório re-
lativamente às visitas que se efectiva-
ram em Portugal, no qual salientou ain-
da a importância destas avaliações e
subsequentes acreditações como «con-
tributo para o cumprimento das estra-
tégias comunitárias em termos de mo-
bilidade de doentes e profissionais de
saúde». Quanto aos resultados da visi-
ta, Rosado Pinto definiu-os como «alta-
mente positivos» e resumiu à ROM: «foi
consideração geral que existe um ex-
celente programa de treino e uma boa
organização dos internatos, com mé-
dicos internos altamente motivados. Os
colegas europeus que fizeram parte do
Comité realçaram a existência de um
espírito de grupo muito forte nos qua-
tro centros como sendo algo muito po-
sitivo e benéfico para o desenvolvimen-
to de um bom trabalho. Nos encon-

tros com os Conselhos de Administra-
ção dos quatro hospitais, foi demons-
trado grande interesse por parte dos
responsáveis por avaliações externas,
nomeadamente as avaliações interna-
cionais como o modelo praticado pela
UEMS».

Mário Morais de Almeida
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Jan de Monchy, presidente da
Secção e Board de alergologia

Revista da Ordem dos Médicos
– Como é que funciona o sistema de ava-
liação dos serviços que prestam forma-
ção?
Jan de Monchy – A primeira etapa é
o envio aos serviços de um formulário
para preencherem com os dados rele-
vantes: quantos médicos e internos têm,
quantos testes fazem, se estão satisfei-
tos com a organização, se há proble-
mas ou conflitos dentro da instituição,
etc.
Depois dessa ‘avaliação em papel’, in-
formamos qual o programa que que-
remos seguir durante a visita. Come-
çamos por nos reunir com todos os
médicos do serviço que está a ser su-
jeito a avaliação, depois fazemos uma
visita às instalações, verificamos a in-
formação dos doentes e como é que a
mesma é organizada e armazenada,
analisamos como é que se estabelece
a relação com os especialistas de me-
dicina geral e familiar, efectuamos uma
reunião com a administração para sa-
ber como é que a alergologia está inte-
grada, se existem problemas com os
internos, se têm horários de trabalho
adequados à sua formação, quando
têm trabalho nocturno queremos sa-
ber se existem sítios agradáveis para
descansar, etc.

A parte mais importante das visitas
é quando falamos com os médicos
internos. Essa conversa acontece
sem a presença de supervisores, por-
que queremos conhecer as suas crí-
ticas sem que se sintam pressiona-
dos.
No final da visita, trocamos as primei-
ras impressões com o director do pro-
grama de formação.

ROM – É a primeira vez que acontece
uma visita internacional de avaliação da
Secção de Alergologia da UEMS…
JM – Sim, é importante salientar que
Portugal foi de facto o país onde se
realizou a primeira visita internacio-
nal de alergologia. Já tínhamos feito
visitas nacionais, mas esta foi a primei-
ra além fronteiras. Estávamos um pou-
co apreensivos com a barreira linguís-
tica mas a verdade é que não houve
qualquer problema: todos falavam
muito bem inglês, portanto foi muito
fácil executar este processo.

ROM – Pode dar-nos uma primeira im-
pressão da visita?
JM – Verificámos que existem algumas
abordagens diferentes: pensamos que
o número de novos doentes – especi-
ficamente em alergologia – poderia ser
mais elevado. Há muitos doentes que,
noutros países, já teriam sido reencami-
nhados ao médico de família mas que
aqui ainda continuam nas mãos do es-
pecialista em alergologia. Queremos ter
uma discussão produtiva com os cole-
gas portugueses, no sentido de equa-
cionar se não é possível aceitar mais
novos doentes e com isso reduzir os
tempos de espera; pensamos que os
doentes em que o diagnóstico e trata-
mento sejam claros devem ser reenca-
minhados aos médicos de família para
seguimento.
Também falámos com um representan-
te da especialidade de MGF e esse é
também o seu desejo: que exista uma
maior integração do trabalho.

A C T U A L I D A D E

Também queremos ver com um pou-
co maior clareza o processo intelectu-
al de síntese do problema do doente –
a informação está naturalmente nas fi-
chas mas devia ser escrita de forma
mais clara. Relativamente a esta ques-
tão também nos apercebemos que
existe uma falta de apoio eficaz de se-
cretariado que dificulta a sua resolu-
ção.

ROM – Que outras questões prelimina-
res é que surgiram?
JM – Um dos problemas que detec-
támos não tem a ver com o serviço
mas sim com questões de política de
saúde e prende-se com o facto de o
vencimento dos especialistas ser
muito baixo quando comparado com
outros países europeus. Esta situa-
ção força os médicos a trabalharem
em várias instituições, nomeadamen-
te privadas, para conseguirem obter
um rendimento condigno. Esta situ-
ação gera dificuldades para, por
exemplo, os médicos que desejam fa-
zer trabalhos de pesquisa. Se de ma-
nhã o médico está no hospital e à
tarde vai para o seu consultório, não
há tempo nem criatividade para se
dedicar a trabalhos científicos. É um
problema de difícil resolução mas que
esperamos que a médio prazo seja
equacionado.

ROM – O que é que se segue a esta
visita?
JM – Já temos novos países inscritos
para se submeterem à nossa visita e
avaliação. Convidámos os directores
dos programas de formação portugue-
ses para nos acompanharem nas des-
locações a outros países pois já têm
conhecimento de como se processa a
avaliação e poderão ser uma mais va-
lia, razão pela qual os encorajámos a
continuarem a fazer parte deste pro-
cesso.

É importante salientar que Portugal
foi o primeiro país a ser visitado
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Bernard Maillet, secretário
geral da UEMS

ROM – Do ponto de vista da UEMS,
qual a relevância da harmonização da for-
mação na Europa?
Bernard Maillet – A harmonização
irá facilitar a livre circulação de médi-
cos e melhorar a qualidade de serviço
prestado aos doentes. Neste momen-
to existem muitas diferenças em ter-
mos de formação nos países da UE. O
objectivo primordial é de facto possi-
bilitar uma melhor prestação de cuida-
dos de saúde. Futuramente haverá um
verdadeiro desenvolvimento da livre
circulação de doentes e só asseguran-
do a qualidade e harmonização da for-
mação poderemos assegurar o devido
acompanhamento desses doentes.

ROM – A harmonização é bem aceite
por todos os membros da UEMS?
BM – Alguns países demonstram re-
lutância quanto à harmonização. Mas
se a profissão determinar a existência
de um sistema harmonioso por toda a
Europa, será difícil que alguns países
não o implementem.
Quando olhamos para a directiva per-

É melhor uma harmonização lenta
mas consistente e sustentada

cebemos que existem alguns requisi-
tos a ser cumpridos pelo que há uma
necessidade de ter um programa de
formação similar e uma prestação de
cuidados de saúde equiparável em ter-
mos de qualidade por toda a Europa.

ROM – Como é que analisa o futuro deste
sistema?
BM – Na Europa é normal que as coi-
sas levem algum tempo a acontecer.
De qualquer das formas, considero que
é melhor uma harmonização lenta mas
consistente e sustentada do que desis-
tir a meio. Não é apenas uma questão
europeia. Existem, por exemplo, acor-
dos entre a França e o Quebec no que
se refere a especialistas (não apenas
médicos); Provavelmente este acordo
vai estender-se a todo o Canadá. A
questão das discrepâncias em termos
de formação é um problema global. Se
pudermos ser um exemplo para os
outros, seria excelente. Gosto de acre-
ditar que, por vezes, as boas experiên-
cias podem vir deste lado do Atlântico
e não do outro.

ROM – Como analisa, especificamente,
as visitas de avaliação das Secções?

BM – Podemos harmonizar a forma-
ção em termos teóricos mas a única
forma de confirmar se o sistema está
a ser implementado na realidade é vi-
sitar cada país. Só há duas formas de
perceber se isso está a acontecer: as
visitas de avaliação aos serviços onde
decorre a formação ou os exames eu-
ropeus. O envolvimento nas avalia-
ções das Secções da UEMS – através
destas visitas – é igualmente impor-
tante no sentido de tentar ajudar cada
país a, junto do seu Governo, obter
as alterações e melhoramentos neces-
sários.

Futuramente haverá
um verdadeiro desen-

volvimento da livre
circulação de doentes

e só assegurando a
qualidade e harmoni-
zação da formação

poderemos assegurar
o devido acompanha-

mento desses doentes.
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União Europeia dos Médicos de Clinica Geral e Medicina Geral e Familiar

COMUNICADO DE IMPRENSA

Parlamento Europeu acolhe preocupações de médicos europeus
e rejeita alterações negativas à Directiva do Tempo de Trabalho

As Organizações Médicas Europeias acolhem com satisfação o voto do Parlamento Europeu que se pronuncia contra as
tentativas de alteração da Directiva 2003/88/EC relativa à normalização do Tempo de Trabalho. As Organizações Médicas
Europeias manifestam o seu reconhecimento para com os Membros do Parlamento Europeu que consideraram especifica-
mente as preocupações expressas pela classe médica em relação a propostas que colocariam em causa a segurança do
doente e representariam a degradação das condições de trabalho dos médicos.
A Directiva 2003/88/CE estabelece as prescrições mínimas em matéria de organização do tempo de trabalho, aplicáveis
designadamente aos períodos de descanso diário e semanal, aos tempos de pausa, ao tempo máximo de trabalho semanal,
às férias anuais e a certos aspectos do trabalho nocturno, do trabalho por turnos e do ritmo de trabalho.
Em Junho o Conselho Europeu havia chegado a um consenso de revisão desta directiva permitindo que, por exemplo, a
duração máxima do trabalho chegasse até às 65 horas semanais, o período inactivo do serviço de permanência não fosse
considerado tempo de trabalho ou ficasse estabelecido de “um período razoável” para períodos de descanso compensa-
tório após a realização de períodos de serviço.
Ao longo deste processo as Organizações Médicas Europeias têm defendido que:
- todo o tempo dispendido em regime de chamada pelos médicos deve ser considerado como tempo de trabalho efectivo;
- o tempo de serviço deve fazer-se seguir de imediato de um período de descanso compensatório.
Para as Organizações Médicas Europeias estavam em causa, não apenas a protecção legal de saúde e segurança dos
médicos mas, de forma intimamente associada, a segurança dos próprios cidadãos afectada pela degradação das condições
de trabalho médico.
A 15 de Dezembro, 2 milhões de médicos representados por 400 delegados provenientes de todos os países da Europa
manifestaram claramente, à porta do Parlamento Europeu em Estrasburgo, a sua determinação em defender direitos e
condições de trabalho, tendo sido recebidos no Parlamento Europeu.
Os médicos europeus congratulam-se com a sensibilidade do Parlamento Europeu em relação à protecção e segurança
dos pacientes e dos trabalhadores.
As Organizações Médicas Europeias manter-se-ão vigilantes ao longo da fase de conciliação, reiterando a confiança na
actuação do Parlamento com vista à implementação adequada das normas legislativas aprovadas por maioria.
A UEMO (União Europeia dos Médicos de Clínica Geral e Medicina Familiar), actualmente sob presidência portuguesa até
2010, participou activamente nas iniciativas desenvolvidas solidariamente com as restantes Organizações Médicas Europeias
e continuará solidária com as necessidades de assegurar adequada protecção e segurança dos pacientes europeus.

A UEMO - União Europeia dos Médicos de Clínica Geral e Medicina Familiar – representa os médicos de MGF de 24 países
europeus, com presidência portuguesa para o mandato 2007-2010: Dr.ª Isabel Caixeiro (Presidente), Dr. Luís Filipe Gomes
(Secretário Geral), Manuela Santos (Tesoureira), Henry Finnegan (Vice-Presidente), Eirik Bø Larsen (Vice-Presidente), Ferenc
Hajnal (vice-presidente) e Francisco Toquero (Vice-Presidente)]

Organizações Médicas Europeias:
AEMH – Associação Europeia de Médicos Hospitalares
CPME – Comité Permanente dos Médicos Europeus
EMSA – Associação Europeia de Estudantes de Medicina
FEMS – Federação Europeia de Médicos Assalariados
PWG – Grupo Permanente dos Jovens Médicos Europeus
UEMO – União Europeia dos Médicos de Clínica Geral e Medicina Familiar
UEMS – União Europeia de Médicos Especialistas

I N F O R M A Ç Ã O
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Reaction of the European
Medical Organizations
to the vote of European

Parliament on the Cercas
Report

I N F O R M A Ç Ã O

Comunicado conjunto

The European Medical Organisations
welcome the vote of European
Parliament on the Cercas Report on
the amendment of Directive 2003/88/
EC and express their gratitude to the
MEPs who have taken the specific
concerns of the medical profession into
account.
The 2 million physicians represented
by 400 delegates  from all over Europe,
who gathered in front of the European
Parliament 15 December to
demonstrate their determination to
defend their rights and working
conditions, thank the MEPs for their
support and the understanding that the
main concern of physicians is the safety
of their patients.
Therefore, European Medical
Organisations mainly claim that
– time spent on call by doctors has to
be considered part of their working
hours;
– compensatory rest is to be taken
following periods of time spent on duty.
The medical profession celebrates the
victory of democracy of the European
Institutions and congratulate the
European Parliament for having
rectified the wrong move taken by the
Council.
The European Medical Organizations
remain vigilant during the conciliation
phase but trust that Parliament will
reinforce its stand.

Criado para servir como instrumento
de pesquisa em tudo quanto se publi-
ca em Portugal com carácter médico,
o Índex das Revistas Médicas Portu-
guesas tem já 17 anos de existência.
Abrangendo de início umas «escassas»
80 revistas, compreende agora 151
publicações periódicas vindas de to-
das as áreas da actividade médica, com
carácter clínico, investigativo, ético, epi-
demiológico ou sanitário.
Nesta data (Dezembro/08), contém já
mais de 26.000 artigos introduzidos, com
campos para o título, seus autores e lo-
cais de trabalho, as coordenadas da re-
vista e o indispensável resumo. Procu-
rando ser exaustivos viemos, natural-
mente, a incluir também mais de 1.100
teses médicas apresentadas nas esco-
las de Medicina do país desde 1919.
Estes números adquirem particular sig-
nificado quando se comparam com as
publicações médicas que actualmente
se encontram indexadas na PubMed/
Medline, em número de apenas cinco:
Acta Médica Portuguesa, Acta Reuma-
tológica Portuguesa, Revista Portuguesa
de Cardiologia, Revista Portuguesa de
Cirurgia Cárdio-Torácica e Vascular e
Revista Portuguesa de Pneumologia.
On-line desde há dez anos (http://
www.indexrmp.com), graças ao suporte
de alguns laboratórios da indústria far-
macêutica, temos procurado servir de
instrumento de ligação entre todos os
profissionais da área médica, para que
se conheçam e para que conheçamos
melhor a nossa realidade.
Desde há 1 ano e perante a crise de
apoios que fazia perigar a nossa conti-
nuidade, recebemos o suporte inequí-
voco do Conselho Nacional Executivo
da nossa Ordem dos Médicos (OM),
apoio sustentado primordialmente pelo

Jorge Crespo
Webmaster do ÍndexRMP – http://www.indexrmp.com
Hospitais da Universidade de Coimbra – Medicina 3

nosso Bastonário, Dr. Pedro Nunes e
pelo Prof. Doutor António Vaz Carneiro,
coordenador do Conselho Nacional
para a Evidência em Medicina da OM.
O motor de busca do ÍndexRMP está
agora mais rápido e eficaz, desafiando
os colegas a passarem por lá e a porem-
no à prova. Pedimos também que o di-
vulguem como instrumento de trabalho
na pesquisa bibliográfica de qualquer
apresentação científica. Nenhum tra-
balho de revisão feito entre nós se pode
considerar completo se não incluir
uma pesquisa nesta base de dados.
Por isso mesmo, pedimos aos colegas
cuja idade (como a minha) os faça já
olhar para trás com sentido de distân-
cia e que tenham escrito ou que conhe-
çam artigos anteriores a 1992 que pelo
seu valor histórico lhes pareça mere-
cerem ser partilhados, que não deixem
de no-los enviar1. Prometemos inclui-
los para que não se percam.
Nos dias de hoje, com a pulverização
editorial que conhecemos e com o facto
de muitas e importantes revistas terem
já abandonado o papel, estando acessí-
veis apenas em formato digital, não há
outra forma de sabermos com porme-
nor o que entre nós já se produziu.
Esperamos que com este apoio reno-
vado ao ÍndexRMP, que muito nos hon-
ra, possamos continuar a cumprir esta
missão de partilha.

1 Ver morada na nossa página Web.

Reconhecendo a imensa utilidade
do ÍndexRMP, a Ordem dos Médi-
cos agradece o trabalho inestimá-
vel desenvolvido pelo colega Jorge
Crespo para o desenvolvimento e
manutenção deste índex.

Apoio da Ordem dos Médicos ao
Índex das Revistas Médicas Portuguesas:
a base de dados da literatura e das teses

médicas exclusivamente nacionais

http://www.indexrmp.com
http://www.indexrmp.com
http://www.indexrmp.com
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Trata-se de duas palavras com um po-
deroso impacte social e, consequen-
temente, político – «saúde» e «[do] pú-
blico» – que abrem noticiários, fazem
cabeçalhos de jornais, motivam discus-
sões político-partidárias e são mesmo
utilizadas como derradeira «arma de
arremesso» por  quem, na maioria das
vezes, desconhece o seu significado.
Recentemente acedi a um livro intitu-
lado «Public health: what it is and how it
works». Sem querer, de todo, promovê-
lo comercialmente, fiquei deveras sur-
preendido com a convergência de
questões a que o Autor procurava res-
ponder, considerando a realidade tão
díspar entre os sistemas de saúde de
Portugal e dos Estados Unidos da
América.
A Saúde Pública é, antes do mais, uma
prática alicerçada num conhecimen-
to interdisciplinar, tendo por finalida-
de a promoção e protecção da saúde

DA SAÚDE PÚBLICA À SAÚDE DO PÚBLICO:
reflexões em contexto de mudança

O que é a Saúde Pública? Frequentemente somos confrontados, enquanto

especialistas em saúde pública, com a necessidade de explicar ao público em

geral e, inclusivamente, a estudantes de Medicina ou Colegas de outras espe-

cialidades, o que é a Saúde Pública.
e bem-estar das populações e comu-
nidades. Desta forma, a Saúde Pública
define-se, não pela homogeneidade dos
seus profissionais em termos de for-
mação ou actividades, mas antes pela
sua missão – correspondendo cada
um dos seus profissionais a uma «pe-
ça» imprescindível ao funcionamento
da «máquina» que é, numa perspecti-
va sistémica, a Saúde Pública.
A Saúde Pública visa a «saúde do pú-
blico» mediante uma estratégia prima-
riamente preventiva sem, contudo, se
poder confundir com a Medicina Pre-
ventiva. A Saúde Pública consiste num
esforço colectivo resultante da assun-
ção, pela sociedade, da responsabili-
dade de zelar pelos seus membros in-
dividuais, suprindo as suas necessida-
des (directa ou indirectamente) relaci-
onadas com a saúde – incluindo asse-
gurar a disponibilização de serviços
preventivos e curativos de saúde.
A Epidemiologia é a área do conheci-
mento basilar da Saúde Pública e o seu
instrumento fundamental. No entanto,
um epidemiologista não é, por inerên-
cia, um actor da Saúde Pública – pela
mesma razão que um matemático, ain-
da que detentor de expertises funda-
mentais à engenharia (cálculo matemá-
tico), não é (de todo) um engenhei-
ro…; só o é quando dispõe do conhe-
cimento e da «arte» para aplicar a in-
formação epidemiológica na resolução
de problemas de saúde existentes, o
que pressupõe um conhecimento apli-
cável e aplicado.
Este equívoco (?) resulta do facto de
uma das obras de referência da epide-

miologia (Last J. A dictionary of epidemi-
ology) incluir, explicitamente, na defini-
ção de epidemiologia a aplicação dos
estudos epidemiológicos na resolução
dos problemas de saúde assim identi-
ficados.
Assistimos, no nosso País, a uma «re-
volução» legislativa relativamente aos
serviços da administração do Estado,
a que a Saúde Pública (enquanto ser-
viço público) não será imune. Pro-
nunciei-me, por diversas vezes e em
sede própria, espontaneamente e na
sequência de pedidos formais, sobre
propostas legislativas em discussão no
âmbito dos serviços de saúde pública.
Não posso, no entanto, de deixar de
partilhar as reflexões de especialista
júnior em saúde pública, porque de-
tentor de um curriculum que inclui o
exercício de funções em todos os ní-
veis de serviços de saúde pública (i.e.
do âmbito local ao âmbito nacional) e,
portanto, razoavelmente conhecedor
da realidade sistémica da saúde públi-
ca nacional.
Escrevi, enquanto interno da especia-
lidade que, não obstante a relevância
da Saúde Pública, ninguém sente a fal-
ta daquilo que não conhece. O fraco
protagonismo dos serviços de saúde
pública e dos seus profissionais decor-
re da própria essência da Saúde Públi-
ca que se baseia numa estratégia de
intervenção essencialmente preventi-
va (não obstante uma das suas mis-
sões consistir em assegurar a provisão
de cuidados e serviços de saúde es-
senciais a quem deles precisa) e do
facto de não fazer uso de um arsenal
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tecnológico semelhante ao de outras
especialidades médicas.
De facto, não nos podemos esquecer
que a alimentação, o alojamento ade-
quado ou o suprimento de água potá-
vel (para já não falar da vacinação) são
intervenções em Saúde Pública essen-
ciais e tanto mais efectivas quanto mais
baixo é o nível de saúde das popula-
ções e por isso mesmo, pouco «espec-
taculares» para uma sociedade tecno-
lógica e tecnocrática com um nível de
saúde elevado.
Um aspecto que enferma os serviços
de saúde pública é o «sanitarismo» a
que ainda são obrigados por razões
legais, traduzidos por actos de saúde
individual de duvidoso impacte colec-
tivo ou em acções de «fiscalização», ao
jeito de polícia sanitária, pouco condi-
zentes com uma sociedade que atin-
giu um inquestionável desenvolvimen-
to económico e social desde a década
de 70 do século passado.
Outro aspecto, tem a ver com o nível
a que estes serviços tradicionalmente
se situam no seio do sistema nacional
de saúde (cuidados de saúde primári-
os) quando a saúde do público depen-
de não só dos cuidados primários, en-
quanto pilar do sistema de saúde, mas
também dos cuidados diferenciados.
O cinismo da prevenção consiste no
facto de que o seu resultado é o «não-
acontecimento» – não obstante, ao
prevenir a doença, se prevenirem o so-
frimento e os custos (crescentes) as-
sociados ao seu tratamento. Pelo con-
trário, o acto terapêutico bem sucedi-
do permite estabelecer de forma evi-
dente a associação causal entre a in-
tervenção médica curativa e o desfe-
cho favorável.
As consequências perversas (porque
decorrentes da sua efectividade) das
estratégias de prevenção primária têm
vindo a ser visíveis nos últimos anos
nos países mais desenvolvidos, assis-
tindo-se, relativamente à adesão à va-
cinação, a um fenómeno designado «in-
versão da percepção do risco»: ao in-
vés de valorizarem as consequências
das doenças evitáveis pela vacinação
(praticamente inexistentes e apenas
recordadas pelos mais velhos) assiste-

se a uma recusa da vacinação em vir-
tude dos inevitáveis (mas muito pou-
co frequentes) riscos associados.
Este fenómeno, ainda pouco expressivo
no nosso País e localizado a comunidades
específicas, poderá atingir proporções
preocupantes se não se mantiverem –
ou até reforçarem – os serviços (de saú-
de pública) responsáveis pela vacinação.
Uma recusa massiva da vacinação terá,
inevitavelmente, como consequência a
reemergência de epidemias por doen-
ças evitáveis, em resultado da perda
de imunidade colectiva.
Por outro lado, as populações exigem
mais cuidados de saúde (em função
de necessidades sentidas) e não, ne-
cessariamente, melhores cuidados de
saúde (porque apropriados às suas
necessidades reais) e o poder político,
não raras vezes, se curva perante a
«ditadura eleitoralista» que exige que
sejam supridas necessidades – por me-
nos fundamentadas que sejam – a bem
dos resultados eleitorais.
Se atentarmos à «explosão de custos»
verificada no sector da saúde nos últi-
mos decénios e ao envelhecimento glo-
bal da população, facilmente podemos
compreender a pertinência da Saúde
Pública na sua vertente do planeamen-
to e administração em saúde.
Nas últimas décadas assistimos, em
todos os países desenvolvidos, a uma
«explosão de custos» no sector da saú-
de que absorve a riqueza nacional a
um ritmo de crescimento assustador.
Se os sucessos da Medicina e a melho-
ria das condições de vida das popula-
ções explicam parte dessa explosão
(pelo envelhecimento associado e pelo,
consequente, aumento da frequência
das doenças de longa duração), tam-
bém é certo que a industrialização da
Medicina, com a prestação de cuida-
dos de saúde «high tech», é uma das
principais causas deste fenómeno.
Os decisores políticos são pressiona-
dos para incluir, no arsenal diagnósti-
co e terapêutico do sistema de saúde,
novas tecnologias, com custos certa-
mente acrescidos mas de eficácia nem
sempre acrescida.
É preciso coragem política para rejei-
tar este tipo de tecnologia médica que
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não acresce em benefícios relativamen-
te à já existente ao que acresce em
custos. Note-se que a coragem, por
definição, pressupõe a assunção do ris-
co de forma racional – neste caso, a
fundamentação das decisões de inclu-
são (ou não) de novas tecnologias da
saúde (incluindo novos medicamentos
ou terapêuticas cirúrgicas) em função
do que se tem vindo chamar de «ava-
liação das tecnologias da saúde»
(«Health Technology Assessment»).
Atendendo a que os cuidados de saú-
de são, também, determinantes de saú-
de importa assegurar que os cuidados
prestados são efectivos (i.e., que se tra-
duzem na melhoria da saúde individu-
al e colectiva) e sustentáveis. Por ou-
tro lado, há que assegurar a acessibili-
dade dos cidadãos aos cuidados de
saúde – públicos e privados – e per-
mitir a emergência de um verdadeiro
mercado do sector da saúde, a bem
dos consumidores.
Para tal, é fundamental uma efectiva
regulação do sector da saúde, o que
só pode ser realizado mediante um
esforço de dotação das entidades re-
guladoras com profissionais detento-
res de competências que excedem, em
muito, a mera fiscalização da activida-
de dos prestadores.
No passado mês de Novembro reali-
zou-se em Portugal a 16ª Conferência
da Associação Europeia de Saúde Pú-
blica (EUPHA) – associação cuja pre-
sidência é detida, no presente ano, por
um ilustre académico português, mé-
dico especialista em saúde pública –
subordinada ao tema «Saúde e inova-
ção na Europa». Ainda nesse mês, des-
locou-se ao nosso País, a convite do
Ministério da Saúde, uma delegação da
Organização Mundial da Saúde, a fim
de avaliar a implementação do Plano
Nacional de Saúde 2004-2010 e avali-
ar o sistema de saúde português.
São acontecimentos da maior relevân-
cia para a Saúde Pública nacional, aos
quais acrescem o desafio lançado na
referida conferência europeia relativo
à organização do 1º Congresso Naci-
onal de Saúde Pública.
Esperemos que os acontecimentos
decorridos no passado mês de Novem-
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bro e a decorrer nos próximos tem-
pos (caso do 2º Encontro Nacional de
Médicos Internos de Saúde Pública a
decorrer em Dezembro), bem como a
tão ansiada reforma dos serviços de
saúde pública, se traduzam por bene-
fícios para o objecto de intervenção

da Saúde Pública que são os indivídu-
os e as comunidades: de outra forma,
de nada serve existirem serviços e pro-
fissionais de saúde pública.
Mais do que regulamentação ou nor-
mativos, é fundamental que os profis-
sionais de saúde pública e, muito em

particular, os médicos especialistas em
saúde pública, reflictam sobre a sua
missão de salvaguarda da saúde das
populações e assumam, de forma ine-
quívoca e ao abrigo desta sua missão,
a liderança estratégica do sector da
saúde.
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Tive em Inglaterra um Professor com
quem aprendi muito, eu e todos os que
tiveram a felicidade de com ele traba-
lhar, vindos dos quatro cantos do mun-
do. Britânico típico, contido e de pou-
cas falas (à excepção de dias de festa,
em que se abria mais), impunha respei-
to naturalmente, pelo trabalho cientí-
fico produzido mas sobretudo porque
era uma referência para o Serviço em
termos humanos e profissionais, a quem
se recorria nos momentos de aflição,
que ele tomava invariavelmente como
seus deixando as eventuais repreen-
sões internas para depois de passada
a crise. Pois era clássico esse Profes-
sor  dizer aos seus colaboradores: «Não
me deixem fazer asneiras, avisem-me».
O que isto não significa de inteligên-
cia, de espírito de abertura, de vonta-
de constante de aprender e evoluir, e
também de ensinar! E que prova de au-
toconfiança nas suas capacidades e co-

O SILÊNCIO DOS SURDOS
Diz o nosso povo que «o pior cego é o que não quer ver». De igual modo «o

pior surdo é o que não quer ouvir», aquele que se força a um silêncio

circundante que depois interpreta como entende, em geral de aceitação tá-

cita por todos os que o rodeiam de tudo o que faz e diz, de modo a viver

tranquilo, na convicção de que vai no caminho certo para ser depois recor-

dado da melhor maneira.
nhecimentos! A este respeito ocorre-
me também, gratamente, um outro Pro-
fessor que tive, quando aluno da mi-
nha Faculdade, que publicou um livro
sobre «O erro de diagnóstico», apre-
sentando erros seus e discutindo-os.
A Saúde no nosso país sofreu uma re-
viravolta nos últimos anos, baseada
fundamentalmente no facto de a ges-
tão clínica ter cedido a primazia, por
mecanismo legislativo, à gestão admi-
nistrativa pura e dura. Muito se tem
escrito sobre isso, mas muito já se co-
meça claramente a perceber do que
vai ser o resultado final de tal mudan-
ça. Os administradores hospitalares
todo-poderosos tornaram-se a eles
próprios o centro dos hospitais, dese-
quilibrando por isso o barco da saúde
– esperemos que ainda se vá a tempo
de evitar o naufrágio que se anuncia.
Procurou-se criar uma forma de ges-
tão empresarial aplicada aos nossos
hospitais públicos, mas não o consegui-
ram fazer sem eles serem descaracteri-
zados, modificados, mudados na forma
e ao mesmo tempo deformados no seu
conteúdo. Tudo para que coubessem
no esquema de gestão inventado. É
como comprar um sistema informático
para uma empresa mas para ser capaz
de o aplicar ter de mudar toda a em-
presa. Em vez de ter a capacidade de
construir um programa (ou modificar
um já existente) de modo a registar e
coordenar com eficiência o trabalho
normalmente produzido.
Cada vez mais vozes se vão erguendo
contra o que está, mas sem resultado,
sem qualquer inflexão no programa

talhado pelo governo nesta matéria,
para além de pequenas mudanças que
a política do dia a dia recomenda, den-
tro daquele princípio político de que
«é preciso mudar alguma coisa para
ficar tudo na mesma». E a verdade é
que os problemas fundamentais cria-
dos pela nova forma de gestão hospi-
talar se mantêm inalterados, pesem
embora as vozes discordantes.
Querer hospitais geridos como empre-
sas, mas para alguns nomear «gestores»
com um marcado e por todos reco-
nhecido espírito de funcionário públi-
co, no significado mais monolítico, li-
mitado e burocrático do termo, não
poderia ter bom resultado. Retalhou-
se o país em dezenas de empresas pú-
blicas de saúde geridas ao bel-prazer
e livre arbítrio de quem foi posto a
dirigi-las, com resultados no terreno
muito diversos. E o Estado ficou refém
dessas pessoas: a única intervenção que
pode ter na gestão é a sua substitui-
ção por maus resultados, financeiros,
clínicos ou ambos – sempre tardia, por-
tanto.
A nova ordem hospitalar dizia-se pre-
tender agilizar a gestão dos hospitais.
E, no entanto, levou indirectamente à
realidade de nalguns reinar a burocra-
cia mais perra e desmotivante, enquan-
to governamentalmente se entrou pela
obrigatoriedade de horários médicos
rígidos, totalmente desadequados à
maior parte da actividade clínica e em
grande medida atrofiando-a.
Qualquer empresa procura contratar
os melhores, oferecer-lhes condições
de trabalho (às vezes bem mais impor
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tantes e sedutoras para os mais aptos
e ambiciosos do ponto de vista inte-
lectual, e bem mais baratas, do que
qualquer engodo f inanceiro), e
entusiasmá-los num projecto clínico
de que façam parte e pelo qual se ba-
tam. Um projecto ganhador, lógico,
bem estruturado, e não uma «coisa»
puramente administrativa, sem base
clínica séria e por isso sem futuro e
condenada ao fracasso em pouco tem-
po, tratando-se duma empresa que é
um hospital.
Encher os hospitais de administrado-
res e querer fazer acreditar que é da
função deles que dependem os bons
resultados da instituição é um erro
crasso. Pensar que os médicos que mais
conversam com os administradores e
lhes dizem que sim a tudo é que são
os tais com capacidade para gerir os
serviços, é outro. E maior ainda quan-
do se pensa que um bom médico, com
trabalho científico produzido, procu-
rado pelos doentes e respeitado pelos
colegas, não é por isso capaz duma
função tão complexa e elevada como
«gerir».
Foi a desierarquização introduzida des-
te modo nos hospitais que os levou a
uma situação que, a não se reverter
rapidamente, se tornará insustentável.
Por enquanto vai valendo um resto da
organização que existia pelas carrei-
ras médicas. Trocou-se algo com prin-
cípio, meio e fim, e que por isso du-
rou, com êxito, durante dezenas de
anos, por uma coisa que não tem es-
trutura que lhe permita sobreviver
muito mais tempo.
Foi animador ver recentemente o po-
lítico motor de tudo isto temer que o
«serviço público dos hospitais EPE»
possa estar em perigo. Tem razão, tar-
diamente. Teria sido bom vê-lo reco-
nhecer também que tinha igualmente
razão quando, antes de ser ministro,
considerava as taxas moderadoras no
internamento hospitalar, implementa-
das depois por ele, inconstitucionais e
aberrantes.
O problema maior para os ideólogos
da nova ordem na saúde é que antes
as coisas funcionavam sem sobressal-
tos. E agora não. E cada vez mais en-

contramos doentes portugueses, a vi-
ver em Portugal, que tiveram de ir a
Espanha, e a Cuba… E hospitais que
limitam as patologias a tratar adentro
das suas portas porque algumas saem
caro, e preferem enviar os doentes para
outros, perto ou longe – para outras
empresas, elas que gastem o dinheiro.
O tratar doentes é sopesado do pon-
to de vista económico-financeiro, vari-
ando entre quem tem vistas largas de
supermercado ou visão de merceeiro
de bairro. O aspecto clínico é apenas
secundário, adaptado ou distorcido
perante os contratos estabelecidos na
esfera administrativa pura e simples.
Insiste-se, por exemplo, em realizar
centenas de pequenas intervenções, no
projecto da cirurgia do ambulatório,
mas ocupando para tanto as salas de
operações onde cancros e outra gran-
de patologia deveriam ser operados. E
a verdade é que o ministério da saúde
ficou refém da lei que elaborou: não
pode intervir nestas situações, mesmo
que oiça falar delas e saiba que elas
existem.
Mas de tudo isto o aspecto mais preo-
cupante, para já mas principalmente a
médio e a longo prazo, é o da forma-
ção médica. Também aqui se está a vi-
ver dos que se formaram e ganharam
experiência na ordem antiga, isto é, no
SNS antes da reviravolta e do fim real
das carreiras médicas. Estas estão lon-
ge de ser um problema apenas sindi-
cal de contratação colectiva de traba-
lho ou de patamares de progressão
salarial. Muito para além disso elas fo-
ram durante anos o garante dum es-
forço constante de aperfeiçoamento e
um estímulo eficaz para a produção
de trabalho científico, de investigação
clínica, de revisão de resultados, e ao
mesmo tempo um sistema de avalia-
ção com critérios definidos e concur-
sos públicos sujeitos a discussão e es-
crutínio administrativo, científico e le-
gal. Tudo acabou, a desierarquização
científica e técnica obtida pela nova
lei de gestão hospitalar vai paulatina-
mente conduzindo à anarquia e ao
salve-se quem puder.
Ouve-se isto a cada passo. Não que-
rer ouvir e imaginar um silêncio circun-

dante atento e venerador não adianta.
E não tem futuro.
Para além disso, criaram-se nos hos-
pitais duas situações perfeitamente an-
tagónicas mas ambas profundamente
prejudiciais para a prática médica.
Dum lado, tarefeiros médicos contra-
tados à hora, sem possibilidade de
integração com os colegas com quem
trabalham episodicamente em varia-
das instituições. Do outro, médicos
forçados a serem funcionários públi-
cos de horário rígido como qualquer
funcionário manga-de-alpaca, com
redução da sua actividade clínica
àquele número de horas. Mesmo que
se diga agora que não é bem assim, é:
senão para que serviria o controlo
biométrico pelo dedo?! Uma origina-
lidade portuguesa, em abono da ver-
dade, que não existe noutro país, nem
com dedo nem doutra forma qualquer
– por que será?!
Por tudo isto já se esperava uma que-
bra na qualidade da medicina, com re-
percussões na saúde. Que vão aumen-
tar exponencialmente, com a forma-
ção contínua pós-graduada posta em
causa pelo desaparecimento das car-
reiras e o afastamento dos mais dife-
renciados. Foi sem surpresa que se viu
a posição de Portugal na Europa no
campo da saúde baixar do 6º lugar
(quando éramos 12º a nível mundial)
para 19º no ano passado e agora para
26º. A descida foi rápida, mas surpre-
endido só terá ficado quem não ouvia
o que se dizia.
A qualidade da medicina foi sacrificada
à vertigem administradora das novas
administrações. Tudo tem que girar à
volta dos administradores – centro do
sistema hospitalar – e daí também não
veio mais-valia económica, já se espe-
rava e foi o que aconteceu, só quem
não queria ouvir se espantou: o défice
financeiro da saúde não diminuiu, an-
tes aumentou, e muito. Pudera, a saú-
de mais barata é a que se consegue
com a boa medicina, e a função dos
administradores hospitalares deveria
tão-somente ser ajudar a criar as con-
dições necessárias para que ela possa
surgir. Praticada e gerida pelos médi-
cos, clinicamente.
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Como faço parte dessa imensa minoria
que se sente estimulada para melhorar
a OM, deixo alguns comentários.
Saúdo o colega, pois vejo, com regozi-
jo, que partilha da minha ideia de que
terminou o tempo de uma gestão em
«part-time» da OM. Para que se pos-
sam agilizar procedimentos, deve cons-
tituir-se uma Direcção coesa, integran-
do elementos remunerados e que exer-
çam os cargos a «full-time».
E não se pode argumentar que muitos
dos que actualmente ocupam cargos
dirigentes na OM o fazem graciosamente.
Parte substancial é composta por fun-
cionários públicos, com redução de
horário para cumprimento de funções
na OM. Ora, esse tempo, ao fim e ao
cabo, é-lhes pago! Porém, e ao contrá-
rio do que defendo, é o erário público
quem paga estes vencimentos, e não os
associados da OM. Sendo o Ministério

REFLEXÕES SOBRE COMO
MELHORAR A ORDEM!
Na Revista da Ordem dos Médicos (ROM) de Outubro passado, num artigo de

opinião intitulado «Contributos para Melhorar a Nossa Ordem?», o Colega Eduar-

do Santana propõe-se, segundo as suas próprias palavras, dar «um modesto

contributo para o desencadear de uma oportuna recolha de opiniões» acerca

do tema que, na sua opinião «até agora …parece não estimular ninguém…»

da Saúde o «patrão», dificilmente pode
haver uma absoluta independência dos
Membros da Direcção da OM, pois é
verdade antiga que «ninguém pode ser-
vir dois senhores ao mesmo tempo».
Como bem chama a atenção o colega,
se insistirmos em ter «a Ordem entre-
gue a prestigiados colegas já retirados, a
quem só se podem exigir cortesias e
galanteios em troca de honras e mordo-
mias», não vamos, certamente, longe.
Acredita alguém que um Médico que
dependa exclusivamente dos proventos
da sua prática clínica, pública ou priva-
da, tem condições de se candidatar a
Presidente do CNE e dedicar-se plena-
mente ao exercício do cargo?
Reafirmo o que já escrevi. Outras Or-
dens, em Portugal (e com menos asso-
ciados…) têm Direcções remuneradas
e em exclusivo.
Outro aspecto que reputo da máxima
importância tem a ver com a «sanha
fragmentadora» que assola a nossa Clas-
se, ao que parece, com a bênção, (que
mais não seja por omissão), da parte
do CNE. Sobre a Medicina parece ter
caído uma «bomba de fragmentação»
e assistimos hoje à proliferação de com-
petências e subespecialidades, o que
levará a mais «conselhos, comissões, de-
partamentos e secções» até atingirmos
o limiar anedótico do Médico que sabe
tudo, acerca de quase nada.
Quando um número cada vez maior
de Escolas Médicas está a enveredar
por um ensino holístico, dando ao es-
tudante uma visão do doente como

um todo, uno e indivisível, no corpo e
na psique, a OM vem, a contra - ciclo,
retalhar e estraçoar a Medicina, abrin-
do caminho à figura do «Hiperhiper-
hiperespecialista».
Costumo dizer, com ironia, que qual-
quer dia se proporá a criação da «Sub-
sub competência em Medicina Estéti-
ca dos Dentes Incisivos Superiores».
Basta seguir com atenção a polémica
que está instalada à volta da, suposta-
mente, chamada, «Competência em
Medicina da Dor», para perceber o que
pode ocorrer quando se destapa a
«Caixa de Pandora».
Tal como o colega Eduardo Santana, de-
fendo que, na OM, devemos praticar «o
exercício de uma cultura que privilegie a
ética institucional, o respeito hierárquico,
a independência ideológica, a coesão e,
acima de tudo, a lealdade entre os seus
membros». Também eu, por uma questão
de carácter, «acho reprovável a existên-
cia de conjuras ou jogos de bastidor, de
consequências tão perniciosas para to-
dos, mas tão ao gosto de uns quantos.».
Mas deixem-me perguntar, quem é que
alimenta, por acção ou por inacção,
estas questiúnculas menores?...
Por isso assumi, assumo e assumirei, com
frontalidade, todas as posições que pen-
so servirem para defender a nossa Or-
dem, ainda que, por vezes, isso me leve
a, nos locais e ocasiões próprias, criticar
o Presidente do CNE ou o Presidente
da minha Secção Regional. Por impera-
tivos morais que se prendem com a mi-
nha independência e carácter!
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Vivemos presentemente um contexto
político, que parece comum a todo ou
quase todo o mundo ocidental, que
julgo adequado definir como de «libe-
ralismo selvagem».
Que se propõe, consciente ou incons-
cientemente, o acentuar da fragmen-
tação dos grupos na sociedade com a
criação de grandes potentados finan-
ceiros, de duvidosa honestidade no seu
crescimento, e de uma enorme comu-
nidade de mais ou menos deserdados
que resultam de uma proletarização,
sistematicamente promovida, de cada
vez maior número de estratos sociais.
Em Portugal vamos assistindo a confli-
tos, que parecem artificialmente cons-
truídos, com diabolização alternada ora
de um grupo profissional ora de ou-
tro, criando-se medos e promovendo-
se a desorganização institucional pela
padronização de individualismos sem-
pre condutores à restrição de benefí-
cios de todos.
De facto cada grupo acossado é aban-
donado pelos outros que afirmam, sem
sentirem o absurdo disso, «felizmente
não somos nós».
 Vem isto a propósito da tensão que se
tem sentido entre o Governo e os Pro-
fessores que, atingido um ponto de
aparente incomunicabilidade em que
alguém tem que ceder, se procura le-
vantar uma nova nuvem de pó por
forma a encobrir este conflito promo-
vendo-se outro.
Este:
Foi agora conhecido que no contexto
do referido liberalismo selvagem em
que vivemos se está a pretender im-
por que o horário de trabalho dos Mé-
dicos passe para 40 horas semanais
sem contrapartidas. Ou seja, que os
Médicos da carreira pública devem tra-
balhar mais 5 horas por semana sem

Alerta, Médicos
de Portugal

qualquer pagamento adicional.
Claro que se trata de uma falácia que
julgo confirmar a minha convicção de
que o liberalismo é uma das almas gé-
meas da desonestidade intelectual.
Porque diz-se que este é o propósito
do Governo.
Mas na verdade o que se pretende é
criar uma tensão para, depois, o mes-
mo Governo, numa atitude de bene-
volência, ceder na sua rigidez impon-
do, de facto, o referido acréscimo de
trabalho mas com o enorme benefício
de aumentar o vencimento daqueles
Médicos em 1 Euro por mês.
E a imprensa dirá que o Governo ce-
deu às pressões dos Médicos.
E o Governo, sempre amigo, dirá que
foi sensível ao absurdo do proposto e
assim criou um novo factor de paz
social com benefício «para todos os
portugueses».
Mas no interior dos centros de deci-
são esfregar-se-ão as mãos de satisfa-
ção porque se conseguiu o pretendi-
do: depois de promover a desertificação
profissional dos Hospitais e dos Cen-
tros de Saúde colocaram-se os Médi-
cos que sobraram a trabalhar mais sem
custos acrescidos.
O totoloto do poder político.
A chico-esperteza do liberalismo.
E esta minha perspectiva do desenvol-
vimento desta problemática tem boas
possibilidades de «evoluir» desta for-
ma porquanto os Médicos, como gru-
po profissional, não têm hoje a coesão
dos Professores nem o peso institucio-
nal dos Magistrados (que refiro ape-
nas como exemplos).
Actualmente, com a dispersão das ac-
tividades e o conjunto de dificuldades
que contaminam o exercício clínico o
nosso grupo tem interesses muito di-
versificados e preocupações que não

se integram num mesmo sentimento
do que é conveniente para a defesa
do doente.
Admito, mesmo, que com o acentuar
destas dificuldades o doente corra o
risco de deixar de ser o elemento fun-
damental da actividade assistencial
como consequência de um lento e cap-
cioso desenvolvimento de leituras pes-
soais, individualistas, das formas de
subsistência profissional nesta activi-
dade.
Apesar do negativo desta preocupa-
ção ela parece-me dolorosamente acei-
tável como um dos resultados possí-
veis da promoção, pelo liberalismo sel-
vagem, do individualismo e conse-
quente fragmentação social a que alu-
di no início deste texto.
E no caso dos Médicos a diversidade
de sensibilidades ainda tem outra agra-
vante em relação ao que julgo ser par-
te do programa político do Governo
(e, infelizmente, se o Governo deixar
de ser de «cor» que se diz socialista
para passar a ser de «cor» que se pre-
tenda social-democrata não parece que
o valor «liberalismo» se modifique).
Receio que ao «ceder» no pagamento
de mais 1 Euro por mês aos Médicos
que trabalhavam 35 horas e passam a
trabalhar 40 o Governo, qualquer Go-
verno liberal na fase seguinte, irá con-
frontar a sociedade civil com uma si-
tuação que designará de «estranha in-
justiça social».
A qual será o facto de pagar muito
mais a Médicos, que há duas ou três
dezenas de anos, optaram por traba-
lhar em regime de 42 horas e dedica-
ção exclusiva.
Porque motivo, interrogarão com in-
genuidade a comunidade, lhes hão-de
pagar tanto mais se apenas trabalham
mais duas horas por semana?
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E o resultado, apoiado pelo colectivo
de cidadãos que compreendem essa
«injustiça», será acabar com o tempo
completo prolongado, que foi opção
privilegiada de outro Governo e con-
quistou um número significativo de
Médicos, ou simplesmente reduzir o
vencimento dos que mantenham esse
regime de trabalho ou qualquer outra
medida «de justiça social» que anule
«desigualdades inaceitáveis num esta-
do de direito, democrático».
Termino este texto como o iniciei.
Ninguém sabe, de saber certo, qual o
melhor figurino social para manter e
promover a vida tal como a conhece-

mos hoje no mundo ocidental.
Mas eu próprio, quem escreve estas
palavras, continuo a acreditar dever ser
esta vida, no que respeita aos confor-
tos adquiridos e aos benefícios de so-
lidariedade e partilha alcançados, o que
deveríamos construir junto de todos
os deserdados e excluídos deste pro-
cesso civilizacional.
Razão porque me oponho a qualquer
medida que faça crescer o número
destes pela promoção do individualis-
mo e da fragmentação social sua des-
cendente.
Mas são estes valores que a actuação
governativa do liberalismo promove na

convicção, devo acreditar nisso ape-
sar de me parecer pouco inteligente e
desonesto, de o entenderem como «o
que é bom para todos».
Pelo que apelo aos que não acreditam
nestes valores que estejam atentos.
E face ao que agora se torna público
acerca da carreira médica parece-me
dever de cada um de nós dizer bem
alto: Alerta, Médicos de Portugal!
Literalmente.

M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de Medicina

Interna

O P I N I Ã O
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Ainda os hospitais
pediátricos

A propósito do «Novo Hospital Pediátrico de Lisboa»
O projecto Hospital de Todos os Santos, engloba em si um Espaço Pediátrico/

Serviço de Pediatria? para onde serão transferidos os Serviços  (os Serviços

agora têm outro nome e funcionalidade) do Hospital de Dona Estefânia, o qual

será desactivado como local de internamento de agudos quando tal for acha-

do oportuno. Apesar desse novo espaço ir substituir  UM HOSPITAL, o núme-

ro de camas será muito inferior e, quanto às áreas e localização, pouco se sabe.

Em todo este projecto surgem duas
preocupações major.
Uma diz respeito ao Hospital de Dona
Estefânia – edifício e instituição - cujo
destino pode ser, desde um desastre
histórico, até um local de eleição e de
continuada importância para a pedia-
tria portuguesa.
O Hospital de Dona Estefânia é uma
entidade centenária fundada em 1860
– Diário do Governo, nº 184. Inaugu-
rado há 132 anos foi um dos primei-
ros hospitais pediátricos do mundo e,
após o terramoto de 1755, o primeiro
edifício português a ser construído de

raiz para hospital. Está localizado em
terreno doado para o efeito pela casa
do Infantado, parte da Quinta da
Bemposta. A sua existência deve-se ao
desejo expresso de uma rainha jovem
e culta, tornada portuguesa por casa-
mento, que muito deve ter sofrido em
Portugal, ao ver a pobreza, a falta de
instrução e de educação do povo por-
tuguês1.
A construção seguiu o projecto do
arquitecto da real casa inglesa e foi
discutido ao pormenor pelo rei D.
Pedro V no que respeita  à cubicagem,
número de janelas, modo de arejamen-
to e aquecimento, materiais de cons-
trução, localização no terreno, arqui-
tectura de interiores e muitos outros
aspectos2.  É por demais conhecida a
frase de Florence Nightingale a quem
foi pedida opinião sobre a planta do
hospital: «If children’s hospitals are to
be built at all, this is the kind of plan
that should be adopted»3.
Foi no hospital de Dona Estefânia que
nasceu a pediatria portuguesa, ainda
antes de ser reconhecida como disci-
plina, com Jaime Salazar de Sousa, ilus-
tre cirurgião dos Hospitais Civis de
Lisboa. Salazar de Sousa, que viria a
ser o primeiro Professor Catedrático
de Pediatria  em Portugal, requereu no
XV Congresso Internacional de Medi-
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Fig. 1 – A Semana da Criança, 1926.
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cina, realizado em Lisboa em 1906, que
o ensino cirúrgico e médico da Pedia-
tria fosse oficial em todas as Faculda-
des e Escolas de Medicina. Contudo
isso só viria a ser legislado com a re-
forma do ensino em 1911 e, a aconte-
cer efectivamente, apenas no ano lec-
tivo de 1916/17. Durante todo o tem-
po em que Salazar de Sousa foi o Pro-
fessor Catedrático, as aulas de Pedia-
tria da Faculdade de Medicina de Lis-
boa foram dadas no Hospital de Dona
Estefânia4,5

Foi também aqui que nasceu a
«Humanização», hoje tão apregoada
como um avanço dentro da medicina.

No primeiro quartel do Sec. XX feste-
java-se o Natal no Hospital de Dona
Estefânia e organizava-se a «Semana da
Criança», muito antes de existir o Dia
da Criança (Fig.1). E, apesar de não
haver Internet, havia escola, a primei-
ra escola dos Hospitais Civis, criada
em 1925 e elevada à categoria de Es-
cola Oficial em 1926.
Foi aqui que trabalhou Sara Benoliel,
hoje completamente esquecida.  Direc-
tora do Serviço nº 1 ou Creche do
«Auxílio Maternal» dos Hospitais Ci-
vis, Doutorada pela Universidade de
Lisboa Assistente Livre da Faculdade
de Medicina, com inúmeras publica-

ções  e citações em Portugal e no es-
trangeiro,  pode ser considerada a
«humanizadora» mais antiga da pedia-
tria portuguesa. Na Fig.2 podemos vê-
la ao lado de Jaime Salazar de Sousa
na Escola Oficial nº 94.
Foi aqui que nasceu , em 1948, a Soci-
edade Portuguesa de Pediatria tendo
como sócios fundadores Jaime Salazar
de Sousa, Manuel Cordeiro Ferreira,
Castro Freire, Almeida Garrett e Lúcio
de Almeida (Fig.3)
As obras de «modernização e amplia-
ção» realizadas em 1960, alteraram um
pouco a traça original cuja beleza pode
ser admirada nas fotografias da época
(Fig.4).
Este património histórico e cultural
tem que ser preservado. A confiar nos
actuais dirigentes é de acreditar que
sim, que será preservado do modo que
mais gostaríamos, tal como nos surge
na ideia quando se pensa no assunto.
Se tal acontecer esta é uma preocupa-
ção a menos. Assim seja.
Se o histórico nos preocupa, mais fun-
dadas são as preocupações com o fu-
turo, porque é no futuro que as crian-
ças vão ser tratadas. E não podem vir
a ser tratadas com menos qualidade
do que têm sido até aqui, até porque
o Hospital de Todos os Santos se de-
nomina de moderno, de ponta, tecno-
logicamente avançado, digamos que um
hospital de 4ª geração.
A preocupação é legítima e fundada,
se tomarmos como verdadeiro o que
é publicado no plano director. A «par-
te pediátrica» do hospital é mal dese-
nhada, mal programada e, na realida-
de, não corresponde a um hospital
pediátrico.
Se for em frente o que está programa-
do, pode dizer-se que será um erro
histórico porque estamos verdadeira-
mente a desperdiçar uma oportunida-
de histórica  e irrepetível de construir
o Hospital Pediátrico Materno Infantil
de Lisboa.
Muita mão tem sido emendada mas, a
nosso ver, ainda são poucas as melho-
rias. Abstenho-me de fazer comentári-
os no que respeita à área materno in-
fantil, talvez a mais prejudicada neste
negócio, por falta de visão e planea-
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Fig. 2 – Sara Benoliel e Jaime Salazar de Sousa. Escola Oficial nº 94. 1927.

Fig. 3 – A primeira Direcção da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Novembro de 1948.
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mento atempado dos governos, ou por
interesses não declarados.
Pode dizer-se que todos os hospitais
pediátricos da época do Hospital de
Dona Estefânia estão tão velhos como
o nosso. Os governos preocuparam-
se em substitui-los por novas unida-
des hospitalares por essa Europa e
América fora. São exemplo disso o
Hospital Pediátrico do Karolinska
Institutet, o Wilhelmina Pediatric Hos-
pital, o Children’s Hospital Boston
(1869)  ou  o Children’s Hospital of
Phyladelphia (1855), o primeiro hos-
pital Pediátrico dos EUA, «com 150
anos de inovação», como se identifica
e berço de muitos dos mais dramáti-
cos «firsts» em medicina pediátrica.
Isto, para citar apenas alguns dos exem-
plos dos modernos hospitais pediá-
tricos europeus e americanos6. Eles
reclamam-se os defensores da criança
e são orgulhosos do trabalho que de-
senvolvem em Assistência, Ensino e
Investigação. Das mais avançadas do
Mundo. Em nome da criança.
É frequentemente dito que o número
de camas hospitalares necessário hoje,
é muito inferior ao de apenas alguns
anos atrás. Esta observação baseia-se
não só na contínua baixa de natalida-
de verificada em Portugal mas também
no facto de, muita da patologia antes
tratada em meio hospitalar, ser hoje
em dia tratada em ambulatório. Nisso,
houve grande evolução e maior seria
ainda se a nossa sociedade tivesse uma
organização que permitisse que mais
crianças fossem tratadas no domicílio.
Baseados no pressuposto de que o
número de camas deve ser inferior, o
Hospital de Dona Estefânia actual tem
vindo a ser submetido a uma opera-
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ção de contracção, de modo a que na
altura consiga caber no espaço peque-
no que lhe foi destinado.
Não concordamos contudo, que o
novo hospital pediátrico de Lisboa seja
desenhado com base  na população
da área de residência que abrange ou
mesmo da área da grande Lisboa ou
do Sul do País. Tal como dizia Daniel
Bessa7, podemos fornecer serviços se
tivermos escala para isso. O Hospital
Pediátrico de Lisboa deve impor-se
como referência para determinadas
patologias, não só para as crianças por-
tuguesas mas também para as crianças
dos países de língua oficial portuguesa,
da Península Ibérica ou da Europa.
Para isso deve ser construído um hos-
pital pediátrico cuja escala permita o
crescimento e desenvolvimento.
O que seria desejável e verdadeiramen-
te inovador em Portugal seria cons-
truir um grande hospital  materno in-
fantil, com gestão autónoma, inserido
no campus do Hospital Geral de To-
dos os Santos, com o qual partilharia
serviços menos comuns e menos usa-
dos, o centro de investigação, as insta-
lações universitárias, etc, e a ele ligado
por pontes ou corredores, verdadei-
ros elementos vivos  onde se poderi-
am construir lojas – livrarias, bancos,
cabeleireiros e outras «modernices»
dos hospitais actuais já anteriormente
referidas8,9,10, que os tornam menos
hospitais e mais locais de vida, onde
os pais e os familiares de doentes se
sintam menos oprimidos e onde os
doentes se sintam menos doentes e por
isso menos discriminados. Porque a
doença em si é uma discriminação.
Para além da escala física é importan-
te também tratar da escala humana. É
necessário começar a formar os pro-
fissionais que vão trabalhar neste novo
hospital porque a formação demora
tempo. Se os prazos vão ser cumpri-
dos devem ser indigitados os profissi-
onais que vão ser formados em áreas
específicas e, estas, devem ser-lhes já
atribuídas.
E se a referenciação funciona para os
doentes ela também é desejável para
os profissionais. O Portugal longínquo,
pequenino e sozinho no extremo da

Península Ibérica, poderá fazer parte
do mapa da Europa se a isso se dispu-
ser. Se os nossos profissionais gostam
de ir «lá fora» os de lá de fora também
gostam de vir «cá dentro». E essa tro-
ca de experiências é de extremo pro-
veito para ambas as partes.
Essa ponte vai ser liderada pelas Fa-
culdades de Medicina. O intercâmbio
de estudantes é o primeiro passo para
a globalização. Seguir-se-á o intercâm-
bio de professores e de outros médi-
cos. A língua deixou de ser barreira.
Tanto pode haver um estudante ale-
mão como inglês. As aulas podem de-
correr em inglês ou em português.
Poderemos verdadeiramente fazer par-
te do mundo se quisermos.
Poderão dizer que é uma mega visão
do problema. Mas pensar em grande e
partilhar esse pensamento não custa.
Custa é ver que, quem está a decidir
pode não estar a ver bem – segundo o
nosso ponto de vista – e que, por cau-
sa disso, poderemos nunca crescer. So-
mos pediatras mas também gostamos
de ser «grandes».
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1. O caso de um enorme e dispen-
dioso hospital especializado em pe-
diatria.
Em 1995, a ministra da Saúde atri-
buiu ao Eng. Eduardo Caetano, um
perito de reconhecido mérito em en-
genharia hospitalar, a tarefa de rever
o programa funcional do HP que ha-
via sido aprovado pelo anterior go-
verno.
Em Abril 2001, a Ministra da Saúde
visitou o HP, assinou a adjudicação do
Projecto do novo Hospital. O Plano
Funcional fora revisto por uma Comis-
são Técnica integrando técnicos do
Ministério da Saúde (DGIES) e repre-
sentantes do HP (Conselho Directivo)
e da ARS com amplo acordo e com
atenção às complementaridades exis-
tentes na zona.
O Primeiro-Ministro e o ministro Cor-
reia de Campos reafirmaram o com-
promisso de construção rápida do
novo HP (2001).

Ajuste de contas
com a memória

O Prof. Correia de Campos publicou um livro *, tal como tinha feito em 2002

meses após ter deixado o ministério da Saúde. Nele se lê: A construção de

novos hospitais e a ampliação dos já existentes havia perdido a racionalidade do

planeamento cuidadoso da primeira vaga dos hospitais distritais nos anos setenta

e oitenta. ... Dois exemplos eloquentes ... e o caso de um enorme e dispendioso

hospital especializado em pediatria, desligado do correspondente hospital de

ensino, numa sede de região já com excesso de leitos e com os hospitais

distritais lutando precariamente para manter os serviços de Pediatria, face à

escassez de especialistas e à concorrência absurda do grande estabelecimen-

to central. * Refere-se ao novo Hospital Pediátrico de Coimbra (HP); coteje-

mos as afirmações com os factos, um por um...

Por alegadas dificuldades na aprova-
ção do Plano funcional, o HP aceitou
a redução da área para não ultrapas-
sar o limite de dez milhões de contos
(50 milhões de euros) disponibilizados
pelo governo.
Em Fevereiro de 2002, o ministro Cor-
reia de Campos visitou o HP, confir-
mou a aprovação do Plano Funcional
e louvou o espírito de contenção
do HP.
b) Foi o Eng. Caetano quem propôs
que, em vez da ampliação das instala-
ções do HP, se construísse um novo
que, dado o local disponibilizado pela
Câmara Municipal de Coimbra, ficaria
próximo e poderia partilhar infra-es-
truturas do Hospital da Universidade
(HUC).
O número de camas previsto (163) é
pouco superior ao que tinha sido atri-
buído ao velho HP quando foi inaugu-
rado (150).
Com que argumentos e com que autori-

dade o classifica, agora, de enorme e
dispendioso?

2. Desligado do correspondente hos-
pital de ensino.
Desde 1977 que o ensino da Pediatria
da Faculdade de Medicina de Coimbra
decorre no actual HP, também desli-
gado do correspondente hospital de
ensino. A articulação é excelente como
o reconhecem os órgãos dirigentes da
Faculdade, os alunos e uma avaliação
externa.

3. Numa sede de região já com ex-
cesso de leitos
Há realmente excesso de leitos hospi-
talares para adultos – cada adulto dis-
põe de 3.3 vezes mais camas hospita-
lares que cada criança (excluí as ma-
ternidades). Em 1977, o HP foi inau-
gurado com 150 camas mas a exigui-
dade de espaço obrigou a reduzi-las
para 100. Entretanto o número de ca-
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H. Carmona da Mota, Maria de Lourdes Chieira, Luis Januário (Ex-Directores clínicos do HP)
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mas para adultos (HUC, Covões, IPO,
H. Psiquiátricos e, recentemente, Cui-
dados continuados) tem vindo a
aumentar. A responsabilidade da manu-
tenção e agravamento desta situação
é da tutela; é lamentável que o ex-mi-
nistro venha invocar esta anomalia que,
como ministro, tinha obrigação ter cor-
rigido. Foi pena que o não tivesse fei-
to; que a invoque como argumento
contra o HP é infeliz: porque terão que
ser as crianças sacrificadas pelo desgo-
verno dos adultos? A dimensão do
novo HP foi acordada com vários mi-
nistérios, incluindo os de que foi res-
ponsável.
Recorda-se que o velho HP foi con-
cebido numa época em que a «idade
pediátrica» não ia além dos 10 anos;
actualmente, as normas internacio-
nais impõem que os Serviços e Hos-
pitais pediátricos atendam crianças
e jovens até aos 18 anos. Quando
foi inaugurado o velho HP não dis-
punha de Unidade de Cuidados in-
tensivos ou Unidade de Queimados,
nem Serviços de Fisiatria, de Car-
diologia ou Serviço e Laboratório de
Genética Médica, nem se previa a
abertura do Centro de Desenvol-
vimento que, só por si, exige uma

grande área. Além disso, o novo HP
irá albergar também o Departamen-
to de Pedopsiquiatria que agora fun-
ciona em instalações próprias.
O actual HP dispõe de 100 camas; no
novo estão previstas 163. É certo que
a natalidade tem baixado muito mas o
padrão dos casos hospitalizados é ex-
ponencialmente muito mais grave que
há anos.

4. Com os hospitais distritais lutan-
do precariamente para manter os
serviços de Pediatria, face à escas-
sez de especialistas e à concorrên-
cia absurda do grande estabeleci-
mento central.
Responsáveis dos S. de Pediatria de
Hospitais distritais referem ser boa
a articulação com o HP. O mapa de
especialistas do HP raramente foi
saturado; foi sempre adoptada uma
política de deixar vagas para os mais
novos.
O número de vagas nacionais de Pe-
diatria foi sempre decidido pelo mi-
nistério da Saúde; a actual adminis-
tração EPE permite contratar pedia-
tras em concorrência. A referência à
«concorrência absurda do grande esta-
belecimento central» é, no mínimo, in-
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compreensível. Tanto para nós como
para os S. de Pediatria distritais con-
tactados.
Em suma, o ex-ministro Correia de
Campos não tem razão em quase ne-
nhuma das afirmações; nas que tem
razão, tem responsabilidades.
O que levou a que o mesmo ministro,
que em Fevereiro de 2002 louvou o
espírito de contenção do HP cujo pla-
no funcional acabara de aprovar, a ago-
ra o considerar «enorme e dispendio-
so» pode explicar-se lendo a sua ver-
são do que se passou quando, numa
situação de crise, não foi capaz de as-
sumir e corrigir os erros crassos de
estruturas do seu ministério. **
Na apresentação do livro Reformas da
Saúde, em Coimbra, foi afirmado que
se não tratava de um ajuste de contas.
Ajuste de contas ou não, estão erradas.

* A. Correia de Campos. Reformas da
Saúde. Almedina 2008
** A Correia de Campos. Episódios tris-
tes a não esquecer. Resistir à demago-
gia pré-eleitoral. 0 caso do Hospital
Pediátrico de Coimbra. Confissões polí-
ticas da Saúde. Auto de breve gover-
nação. Oficina do Livro. 2002)
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Curiosamente eram exemplares dele-
gados das empresas multinacionais
produtoras de fármacos sem abdicar
da sua ideologia radical.
Defendiam com o mesmo fervor os ide-
ais socialistas e o valor terapêutico dos
produtos da firma; tinham perante am-
bos a mesma crença e idêntico embota-
mento crítico.
Verifico agora, 30 anos depois do 25
de Abril, que muitos médicos, excelen-
tes técnicos, bem informados, agem e
falam com idêntica ausência de senti-
do crítico, como que crendo no que é
publicado sem analisar a credibilidade
do revista, a pertinência das conclu-

Delegados de propaganda médica
Em tempos os representantes de empresas de produtos farmacêuticos cha-

mavam-se «delegados de propaganda médica». As empresas de produtos far-

macêuticos procuravam naturalmente recrutar os seus delegados entre os

estudantes de Medicina que desistiam do curso. Destes, alguns eram conheci-

dos pelas suas posições políticas de oposição ao regime, muito polarizadas.

Contestavam energicamente o regime, o sistema capitalista e os seus

beneficiários.

sões nem o significado clínico dos re-
sultados.
Muitas empresas de produtos farma-
cêuticos organizam reuniões científi-
cas, cursos, simposia satélites em Con-
gressos etc, para o que convidam um
painel de especialistas que, em regra,
inclui um perito de renome, indicado
pela empresa.
O perito é naturalmente um investiga-
dor com trabalhos sobre o produto
em causa; cada vez mais assume o pa-
pel de delegado de propaganda do
medicamento com imensos dados, grá-
ficos coloridos com o logotipo da em-
presa e conclusões aliciantes. Não atri-
buo esse papel ao facto da sua investi-
gação ser financiada pela empresa pro-
dutora mas ao entusiasmo do investi-
gador com o sucesso que terá tido neste
ambiente de satisfação a curto prazo.
Caberia aos especialistas locais o pa-
pel de contraponto, de distanciamento,
de algum cepticismo salutar que colo-
cassem aqueles resultados quase ex-
perimentais na perspectiva das neces-
sidades dos doentes concretos. Pelo
contrário, em vez de contraponto, nota-
se um coro harmónico, cada um ainda
mais papista que o Papa; não falta o
odor a incenso.

E ninguém se atreve a falar em custos
como isso contaminasse o sacro púlpi-
to onde decorre a discussão científica.
E este espírito contamina também os
jornalistas, o público e os políticos, em
especial os que não têm, nem se prevê
venham a ter, responsabilidades; vêm
dos extremos os maiores arautos da
prodigalidade do Estado para o comér-
cio farmacêutico.
Clamam pela inclusão de qualquer
novo medicamento (a que chamam ino-
vador) ou nova vacina no PNV ou no
formulário do SNS, qualquer que seja
o preço que a empresa produtora
anuncie, independentemente da rela-
ção custo/benefício. Nenhum põe em
causa o preço; ambos esperam que seja
o Estado (todos nós) a suportar os di-
videndos do capital com que os accio-
nistas financiaram a empresa; a curto
prazo, mesmo que os esperados resul-
tados clínicos sejam discutíveis, ainda
não tenham sido confirmados ou só
venham a poder ser confirmados lá para
2048.
Dantes, este papel era desempenhado
por estudantes de Medicina que não
acabavam o curso; agora são médicos
que o assumem. Médicos e algumas
sociedades médicas. Curioso.
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A nesga do território da colónia ingle-
sa na costa leste americana (1776) iria
expandir-se por compra, anexação e
beligerância, sobretudo após a inde-
pendência da Inglaterra (1783). Em
pouco mais de 200 anos passava a
ocupar cerca de 3,5 milhões de Km2

(4.º país), com cerca de 300 milhões
de habitantes (3.º país) da mais varia-
da proveniência, umas autóctones (ín-
dias) outras para lá forçadas (negras)
ou atraídas pelas riquezas e oportuni-
dades (europeias, asiáticas e chinesas).
A valiosa contribuição dos EUA para
a ciência, sobretudo a partir da 1.ª
guerra, é ilustrada a seguir com alguns
exemplos não exclusivamente ameri-
canos e que são outras tantas manei-
ras de ver e pensar a medicina.

Origens coloniais anglo holan-
desas
A influência anglo holandesa vem dos
tempos de Anton Von Leewhenhoek e

DIFERENTES MANEIRAS
DE estar, ver e PENSAR
A medicina científica teve início na França napoleónica e recebeu fortes im-

pulsos da Alemanha unificada de Bismark e da Inglaterra imperial victoriana.

São três fases bem caracterizadas embora houvesse uma influência mútua

entre o trio e outros países europeus e os E.U.A.

das realidades desvendadas pelo mi-
croscópio (ver quadro). Como é co-
nhecido foi Regnier de Graff quem re-
comendou a Anton a Real Sociedade
das Ciências Inglesa recentemente cri-
ada para esclarecimento. Depois de
alguma correspondência Anton pronti-
ficou-se a enviar as reproduções dese-
nhadas (ajuda de Vermeer?) furtando-
se no entanto a dar informações so-
bre o microscópio que concebera. Em
Londres Robert  Hook (1635-1703) foi
encarregado de elaborar um parecer.
Hook possuía já diplomas – formação
física e química em Oxford, prática em
Londres. Dedicava-se também à arqui-
tectura, astronomia urbanismo e mui-
to esforço devotado à cidade como
vereador e colaborador do arquitecto
Christopher Wren (1632-1723). Eram
então grandes as dificuldades deixa-
das pelo incêndio de 1666 e Wren foi
um autor de obras importantes como
a catedral de S. Paulo entre outras va-
liosas realizações públicas. Ambos per-
tenciam ao grupo dos fundadores da
Real Sociedade. As actas iniciais apre-
sentam Hook como um grande anima-
dor da Sociedade: «o Sr. Hook acha…
é da opinião… propõe… sugere…».
Era personalidade muito enfática com
o falar típico das pessoas designadas
por toff ou bloater e entusiasta da Teo-
ria da Propagação Ondulatória da Luz.
Um terceiro interveniente foi Isaac
Newton (1643-1727) considerado num
programa da BBC o Briton mais impor-
tante de todos os tempos. Era uma per-
sonalidade introspectiva obcecada com
a gravidade e o movimento dos astros,

e propôs a Teoria da Propagação Rec-
tilínea da Luz. Graças ao seu génio, pa-
ciência, improviso e algumas lentes, fez
a decomposição da luz nas cores do
arco-íris (hoje demonstração ao alcan-
ce do aluno do 6.º ano). Hook e New-
ton trocaram uma correspondência
muito aguerrida sobre a luz e Newton
deixou a recomendação expressa que
a decomposição da luz só fosse apre-
sentada após a morte de Hook. O mé-
rito de Hook como observador da na-
tureza ficou ilustrado no seu livro
«Micrografia», talvez um dos primeiros
livros científicos com gravuras (ajuda
de Christopher Wren?) onde a pala-
vra «célula» é introduzida na ciência.
As relações coloniais entre holandeses
e britânicos terão decorrido na maior
normalidade até um dia quando um en-
viado de Carlos II de Inglaterra recla-
mou para a Coroa Britânica a costa les-
te americana de Boston à Virgínia, inclu-
indo a Nova Amesterdão dos holande-
ses (1664). Depois de algumas escara-
muças a população holandesa cedeu:
nomes como Broeklen foram inglesados
e os nomes próprios das pessoas como
os Vanderbilds, Stuyvesants e Roosevelt
mantiveram a pronuncia mas nacionali-
zaram a caligrafia.

Ligação das costas Este-Oeste por
Sudeste
Característico da transição para o séc.
20 foi a edificação de obras emblemá-
ticas de engenharia nas principais ci-
dades europeias. Há um certo sortilé-
gio em algumas das mais notáveis, como
os colectores de Londres de John Snow,



45Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Dezembro 2008

epidemiologista da Rainha Victoria e
seu anestesista (pelo éter), uma nova
especialidade médica. A concepção dos
esgotos e colectores, permitiu o cur-
to-circuito do Tamisa, drenar o seu
conteúdo directamente para o mar a
130 Km de distância e libertar a cida-
de da cólera que se instalara 10 anos
antes. O uso ulterior do autoclismo foi
considerado num inquérito inglês re-
cente a maior descoberta inglesa do
séc. 20, à frente do computador e do
telemóvel. Outra obra pública da épo-
ca, o canal Suez, constituiu um desafio
para os americanos que decidiram
construir o canal de Panamá para uma
maior aproximação das suas duas cos-
tas. A tentativa inicial do próprio Fer-
dinand Lesseps, saldou-se por um insu-
cesso de grandes proporções, incluin-
do a morte de milhares de trabalha-
dores por «febres», provavelmente ma-
lária e febre-amarela.
A tentativa americana começou por
militarizar a zona do canal e nomear
responsável da empreitada o general
William Gorgas, médico que cedo
adoptou a divisa «um dólar por funci-
onário para condições sanitárias» e
iniciou uma luta sem tréguas contra o
mosquito e uma desflorestação ampla
da zona de construção. Concluída a
obra (1904-1913), os responsáveis or-
gulhavam-se em lembrar que a última
baixa de febre-amarela ocorrera em
1906 e que a zona do canal se tornara
duas vezes mais saudável que os pró-
prios Estados Unidos, hoje e de novo
empenhados no seu alargamento para
duplicar o trânsito.
É curioso que as razões para uma mili-
tarização no seu início foram semelhan-
tes às dos militares da França de Napo-
leão embora no caso americano a me-
dida também se justificasse pela neces-
sidade de protecção contra as doen-
ças contagiosas. Os países que limitam
o Golfo do México são sensíveis à im-
plementação de doenças transmissíveis
por insectos ou infecções gastrointesti-
nais habituais nas cheias e ciclones mas
controláveis com o cordão sanitário e
quarentena rigorosos. Em 1898 o exér-
cito americano em Cuba (guerra His-
pano-americana) foi acometido por um

surto de febre-amarela e uma comis-
são sob o comando do major médico
Walter Reed acorreu à região onde
adoptou a política anti-mosquito com
bons resultados e identificou o mos-
quito Aedes Epypti como vector da
doença. Sob os auspícios da Fundação
Rockfeller, a causa e o vector da fe-
bre-amarela foram confirmados tor-
nando-se possível preparar uma vaci-
na contra a doença. Quanto à malária,
(vector Anoteles femea, agente Plasmó-
dio) a incidência anual ainda é de 200-
300 milhões de casos, mortalidade
anual de 1 milhão, ainda não existe
uma vacina mas são hoje conhecidos
diversos antimalaricos e obtiveram-se
êxitos em especial com o DDT, insec-
ticida (2.ª guerra na prevenção do tifo
e peste na Grécia e Itália) e a mefloqui-
na na malária resistente (guerra do
Vietnam) e no termo uma mobilização
e investigação intensiva dos laborató-
rios civis e militares. A actual estrutu-
ra americana mantém-se atenta às ne-
cessidades de uma investigação impres-
cindível em certas áreas como WMD
(Weapons of Mass Destruction), próte-
ses electrónicas (deficientes físicos),
equilíbrio e aceleração, mergulho e des-
compressão. O DDT (dicloro-difenil-
tricloroetano), está hoje retirado pe-
los seus efeitos colaterais como a per-
manência no ambiente, acção insecti-
cida devastadora, persistência no or-
ganismo do homem e animais.

Inovações hospitalares
Para uma apreciação dos ventos de
mudança, outro exemplo é o do Massa-
chussets General de Boston (1811),
inspirado no Hospital dos Pobres Ingle-
ses de que existem outros exemplos
em Filadélfia e Nova Iorque. Uma no-
vidade foi a introdução do aparelho
Riva-Rocci (1896) e a medição da ten-
são arterial a todos os internados
(1912). Um dos seus líderes mais des-
tacados foi Richard Cabot ao introdu-
zir a microscopia e serologia no diag-
nóstico de rotina (1896) e editar um
livro de «Physical Diagnosis» (1900)
com diversas edições nos anos seguin-
tes. Iniciou a partir de 1906 as confe-
rências clínico-patológicas, um mode-

lo de modernidade, até aos dias de
hoje. Este último índice é indispensá-
vel para avaliar com autenticidade a
qualidade dos cuidados, uma realida-
de esquecida ou desconhecida pela
chamada gestão hospitalar portugue-
sa. Outra inovação, o Departamento
Social, estabeleceu a condição finan-
ceira como factor de sucesso da actu-
ação clínica. Existem ligações com a
Universidade de Harvard e o «The
New England Journal of Medicine»,
oriundo do hospital e decano dos jor-
nais médicos de língua inglesa (1812).
Nele se reproduz a sessão semanal clí-
nico-patológica e outros artigos de clí-
nica e investigação, muitos dos quais
fizeram época.
Outro sector onde cedo se manifes-
tou o engenho americano foi a organi-
zação hospitalar. A organização fran-
cesa dos inícios do séc. 19 com os seus
três pilares (a Enfermaria para a clíni-
ca, a Patologia para a autopsia e o Anfi-
teatro para a correlação anatomo-clini-
ca) não cessaram de ganhar uma mai-
or complexidade e hoje tem extensões
com uma ética e deontologia delica-
das: a pré hospitalar de consulta e aces-
so e a pós hospitalar de convalescen-
ça, internamento prolongado além de
serviços de especialidade. Um adminis-
trador da Fundação Rockfeller deu o
nome ao «Flexner Report» documen-
to controverso que influenciou a or-
ganização hospitalar e a educação mé-
dica na 1.ª metade do séc. 20.
Uma experiência de filantropia e de
selecção de pessoal teve lugar em Bal-
timore (1889) com o Hospital Johns
Hopkins e visava elevar o padrão da
actuação médica. Para o efeito foi cri-
ado um staff sénior familiarizado com
a experiência europeia: William H.
Welch (patologia), William Osler (me-
dicina) um londrino de origem cana-
diana, Howard A. Kelly (ginecologia) e
William Halsted (cirurgia). Cada um
deles dirigia a Enfermaria e um Insti-
tuto de Investigação. Os futuros clíni-
cos eram pré seleccionados em entre-
vista com os seniores e deviam pos-
suir uma informação básica (mais tar-
de ministrada no próprio hospital).
Welch tivera uma influência alemã de
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Koch, Klebs (difteria), Conheim e Carl
Weigert (enfarto do miocárdio). Na
época a assepsia estava na ordem do
dia e E. Von Bergmann em Berlim, intro-
duzira a bata branca e a pasteurização
dos instrumentos, toalhas e luvas de
pano; outro cirurgião de língua germâ-
nica foi T. Billroth de Viena, autor da
primeira gastrectomia. Sigmund Freud,
também médico vienense, e autor da
Teoria Psicoanalítica onde o diálogo
médico-doente assumia grande impor-
tância. Seria refugiado do regime nazi
em Londres, onde morreu pouco de-
pois (1939). Halsted, adoptou os no-
vos princípios, luvas de borracha e a
hemostase pela sutura. Osler (um dos
três Williams do grupo) considerava o
laboratório não um meio básico de
investigação mas rotina indispensável
à investigação clínica e insistia na im-
portância da história e do exame de
cabeceira, sem esquecer o rigor linguís-
tico da investigação. Conhecido como
giant of the wards, institucionalizou a
visita médica e os vários tempos da
actuação clínica. Uma das suas singu-
laridades era a reunião em sua casa
numa soirée médica semanal onde se
debatiam os problemas da medicina
com os seus discípulos. Escreveu nos
tempos de Baltimore o Tratado «Prin-
ciples and Practice of Medicine». O li-
vro foi apresentado a Rockfeller pelo
seu assistente religioso Fred Gates
como um «tratado científico com be-
leza literária» com poucas soluções
terapêuticas, convencendo o milioná-
rio a enveredar pela filantropia. Osler
regressou a Oxford, vindo a ensinar e
exercer no período final da vida (1905-
1919) na Escola Régia. A sua destaca-
da contribuição foi reconhecida pela
realeza e Sir William não se eximiu de
criticar os hospitais de Londres «vene-
ráveis, isolados e auto suficientes, fun-
dados antes da Universidade de Lon-
dres com os quais mantinha pouco
contacto formal».

A Filantropia Americana
A filantropia é uma forma de beneme-
rência dos milionários de sucesso sob
a forma de apoios a hospitais, univer-
sidades e quem neles trabalha. Um mi-

lionário de origem escocesa Andrew
Carnegie que fez fortuna no carvão e
no aço acreditava no sistema e comen-
tava que «quem morre milionário mor-
re desgraçado». Uma família dedicada
à benemerência foi a de Jonh Davidson
Rockfeller (1839-1937) que criou a
Fundação com uma entrada de 500
milhões de dólares. O filho com o mes-
mo nome (1874-1970) fundou o Insti-
tuto de Investigação (mais tarde Uni-
versidade), construiu o Centro de Nova
Iorque e doou o terreno onde estão
implantadas as Nações Unidas.
Investigação de campo exemplar da
Fundação que data os tempos que se
viviam foi o estudo de determinada po-
pulação, constituída por brancos e ne-
gros pobres da América do Sul com
queixas de fadiga e letargia. Verificou-
se que a situação devia-se ao traba-
lhador andar descalço em terrenos hú-
midos conspurcados por fezes e infes-
tado com o helminta A. Duodenale que
na forma adulta humana vive fixado à
parede intestinal por meio de ganchos
e é responsável por uma hemorragia
crónica.
Uma investigação de base foi a do aus-
tríaco Karl Landsteiner (1868-1943).
Emigrou para os EUA e trabalhou no
Instituto Rockfeller a partir de 1922.
Na sequência de trabalhos no início
do século em Viena, descreveu um sis-
tema de hemaglutinação com dois ti-
pos de antigenios nos glóbulos verme-
lhos que classificou como sistema ABO
(a terceira letra corresponde a um ter-
ceiro tipo de glóbulos sem antigenios,
como na palavra alemã corresponden-
te Ohne). O sistema iria possibilitar as
transfusões de sangue que começaram
a divulgar-se nas vésperas da 2.ª Guerra
Mundial. O mesmo autor identificaria
anos depois o sistema Rh.

Modernização de histórias passa-
das ou talvez nem tanto
As epidemias de gripe de incidência
sazonal são conhecidas desde o fim da
1.ª Guerra quando ocorreu pela pri-
meira vez com extrema violência e
morte de 20 milhões de pessoas e da
mesma ordem de grandeza das baixas
da guerra. Em 1933 foi estabelecida a

etiologia viral da gripe. A identificação
dos vírus da influenza passou a fazer-
se a partir de dois enzimas – Neura-
minidase e Hemaglutinase – o que veio
permitir a sua classificação e sinalizar
a maior ou menor gravidade das suas
manifestações no decurso das epide-
mias anuais. As formas mais graves do
séc. 20 ocorreram nos anos 1918/57/
68/77 associadas a modificações dos
dois enzimas N e H. Na primeira epi-
demia o vírus era do tipo H1N1. A gri-
pe aviaria relacionada com a estrutu-
ra H5N1 foi identificada na pandemia
de 1997 e teme-se que o vírus possa
saltar a barragem da espécie ave-ho-
mem e iniciar uma infecção pandemica
de pessoa-a-pessoa com gravidade
idêntica ou maior que a forma inicial
da gripe. A migração das aves veio in-
troduzir uma componente transconti-
nental de dificuldade na monitorização
do fenómeno.
A peste negra (1347-1350) é um fla-
gelo de referência que ficou na memó-
ria dos povos da Europa. Desenvol-
veu-se em três frentes mediterrânicas
por Veneza, Génova e Marselha, pros-
seguiu para o Norte, depois inflectiu
para o oriente e fundiu-se com a fren-
te russa para desaparecer nos anos
seguintes. Admite-se que o processo
inicial da propagação estivesse relaci-
onado com as rotas comerciais terres-
tres da China – Ásia Menor – Europa
e com o desenvolvimento de aglome-
rados populacionais ao longo do seu
trajecto. A concentração de homens à
superfície e de ratos em galerias a 1
metro de profundidade, pode atingir
valores críticos e facilitar o aparecimen-
to da doença no rato, na respectiva
pulga e depois no homem dando-se
início ao processo. Pode a situação evo-
luir conforme a concentração de ra-
tos, pulgas e homens e originar um foco
que dizima toda uma população para
depois extinguir-se ou continuar a pro-
pagar-se. Uma última epidemia em
1713 quando já eram correntes a vigi-
lância portuária, a quarentena e o cor-
dão sanitário o que conteve a situa-
ção. No exemplo do séc. 14 as medi-
das adoptadas como as preces, pro-
cissões e fogueiras para purificação do
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ar não deram resultados e a população
europeia foi dizimada em um terço dos
seus efectivos. O médico do Papa, Guy
de Chauliac conta que o primeiro fi-
lho a morrer ainda era enterrado em
família, mas o segundo parente faleci-
do determinava acto contínuo a dis-
persão de toda a família. A desagrega-
ção da família, da sociedade, da hierar-
quia na agricultura e a migração para
as cidades terão contribuído para a re-
novação da sociedade, o aparecimen-
to do renascimento e o desenvolvimen-
to da ciência menos de um século de-
pois. Chauliac enfrentou a peste por
curiosidade intelectual e coragem vin-
do a contrair a doença; quando um
Bispo enviado pelo Papa para saber o
que sucedera ao seu médico o encon-
trou com as axilas e virilhas ainda em
supuração, mas vivo e já em convales-
cença. O Bispo considerou a situação
milagrosa e convidou-o a acompanhá-
lo à missa.
Acontecimento semelhante foi o da pes-
te bubonica na China em 1894 que
surgiu em vários focos separados. O
de Hong Kong foi estudado por duas
equipas. Uma do Japão chefiada pelo
idoso Shisaburo Kitasato, antigo cola-
borador de Koch em Berlim onde estu-
dara a toxina tetânica e o seu uso na
imunização. A outra equipa do Insti-
tuto Pasteur era chefiada pelo Suíço/
Francês Alexandre Yersin. O gérmen
identificado pelas duas equipas passou
a ser conhecido como Yersinia Pestis. A
novidade nesta altura foi um novo meio
de propagação, o barco-a-vapor, e o
aparecimento de outros focos disper-
sos na Califórnia, Argentina e África
do Sul onde foi controlada. Não é im-
possível que a infecção de animais lo-
cais aparentados com o rato possa
criar focos endémicos e doenças lo-
cais de difícil diagnóstico para o clíni-
co do séc. 21.
Quanto à SIDA, e quase três décadas
depois do seu aparecimento, o pano-
rama geral é o de uma doença imu-
nológica do linfocito T-CD4, provocada
por um vírus RNA cujo mecanismo de
invasão linfocitária é hoje conhecido e
controlado por fármacos que interfe-
re com precisão em vários mecanis-

mos enzimáticos. Os medicamentos da
última geração são melhor tolerados,
os esquemas posológicos mais simples
com menos comprimidos/dia. A doen-
ça, em geral de manifestação aguda nos
primeiros anos, progrediu para a croni-
cidade e existe hoje a possibilidade de
recuperação profissional e social. O
número cumulativo de doentes actual
será de 35 milhões. A distribuição ge-
ográfica sobrecarrega a África com cer-
ca de 70% do total onde se associa à
tuberculose, malária, desnutrição e ou-
tras infecções. A distribuição etária não
poupa idades, sexos, profissões ou ní-
vel de riqueza mas continuam a existir
riscos acrescidos para certas situações
(dependências várias, droga, homosse-
xualidade e certas situações clínicas).
A esperança sanitarista depositada na
vacinação para breve «ao virar da es-
quina» acabou sendo adiada sine die. É
um insucesso que terá explicações téc-
nicas, entre outras. Também não resul-
taram outras ideias sanitaristas sobre a
sexualidade para uma redução apreci-
ável da incidência de novos casos. Com
maior autenticidade foi o sucesso clíni-
co (assistencial e terapêutico).

A Medicina moderna e novas ma-
neiras de estar, ver e pensar
No início do século foi benéfica a in-
fluência da terapêutica decorrente da
introdução das vitaminas, insulina, a ci-
rurgia, a pediatria preventiva social (va-
cinas, alimentação) e a criação das pri-
meiras especialidades. Durante os anos
da 2.ª Guerra foram introduzidas a
penicilina (1942) e a estreptomicina
(1944), esta última por um cientista
russo, emigrante nos EUA, especialista
da ecologia dos solos, Selman Waks-
man. Cerca de 1947 os laboratórios
americanos introduziram as várias te-
traciclinas. A medicina moldou-se den-
tro das novas coordenadas ainda clí-
nicas e científicas mas agora sobretu-
do terapêuticas, de inspiração anglo-
americana e com benefícios práticos e
teóricos em quantidade e qualidade.
É também conhecido que o termo do
conflito trouxe a necessidade de jul-
gar e punir os responsáveis políticos e
militares no que ficou conhecido como

Julgamento de Nuremberga. Menos
conhecidos são os 12 julgamentos de
médicos, juristas, químicos, administra-
dores e outras hierarquias nazis. Do
lado médico houve quem tivesse coo-
perado activamente em expedientes
perversos concebidos por alguns, pla-
neados por outros mais e executados
por não poucos, tais como, Massacres,
«Lebensraum» (teoria do espaço vital
e invasão de territórios vizinhos),
«Lebensborn» (teoria da purificação
racial através da procriação e entrega
do filhos à educação nazi), e «experi-
ências clínicas» ou assim designadas
pelos seus autores. As vítimas partici-
pantes não eram tidas nem achadas,
nem sequer informadas ao que iam.
Hoje e desde então, as normas do Có-
digo de Nuremberga influenciaram a
prática médica e são geralmente acei-
tes. Uma dessas, o Consentimento es-
clarecido é uma prática respeitada, mui-
tas vezes por escrito, e tornou-se uma
condição imprescindível para (qual-
quer) acto médico com indicação de-
licada, execução difícil ou resultado
ainda duvidoso – do acto cirúrgico ao
ensaio terapêutico. Uma questão por
resolver é a necessidade de conciliar a
responsabilidade médica com a prepo-
tência e volubilidade políticas, entre a
exigência de um lado e a cedência de
outro.
Outra novidade do pós guerra foi a
randomisação do ensaio terapêutico.
A randomisação ou distribuição ale-
atória dos participantes interessa pelo
menos os dois grupos de ensaio ha-
bituais (o medicado e o de controlo).
Pode ainda estar associada à dupla
ocultação (para o médico e para o
doente). O método fora utilizado em
1920 por Ronald Fisher na compara-
ção de diferentes variedades de trigo
e introduzido na medicina por Austin
Bradford Hill. Uma reserva importan-
te é a prerrogativa médica de inter-
rupção do ensaio no caso de suspei-
ta de prejuízo para o doente ou deste
último sempre que o desejar. É clássi-
ca a interrupção de um dos primei-
ros ensaios da estreptomicina quan-
do se observou que um dos grupos
do ensaio piorava a olhos vistos em
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O legado holandês tem em Anton Van
Leewhenhoek (1632-1723), Jan
Vermeer (1632-1675) e Regnier de
Graaf (1641-1673), profissionais de
áreas diferentes com uma preocupa-
ção comum na luz, nas lentes e à se-
melhança dos autores ingleses (ver
texto).

O cientista que serve de modelo a
Jan no quadro «O Astrónomo» será
talvez o próprio Anton Van, de resto
o único modelo masculino do pintor.
Foi ainda o pintor quem recomen-
dou a Anton Van que se aconselhas-
se junto de Regnier de Graff, ana-
tomista e consagrado estudioso da
anatomia interna do aparelho sexual
feminino. Talvez Jan Vermeer tenha
colaborado na reprodução dos de-
senhos que Anton submeteu à Soci-
edade das Ciências Inglesa onde se
identificavam glóbulos, cocos, esper-
matozóides e protozoários entre ou-
tras estruturas.

O quadro (1668) mostra o astróno-
mo num momento da meditação so-
bre a luz distante dos astros e o seu
significado. A luz próxima na ilumi-
nação, penumbra ou sombra do que
nos rodeia constitui uma preocupa-
ção do pintor.

Muitos anos depois o quadro iria me-
recer a apropriação e a admiração
de Hitler que o destinava para o fu-
turo Museu Europeu de Linz, cidade
do seu nascimento na Áustria. O si-
nistro plano foi gorado com a liber-
tação pelas tropas americanas em
1945, resgate e devolução do qua-
dro ao legítimo proprietário o Barão
Rotschild que o doou a obra ao Mu-
seu do Louvre.

Há uma ressonância hipocrática que o
quadro sugere. É conhecido ter sido a
ordem e harmonia dos astros no Uni-
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verso descrita pelos astrólogos gregos
que inspiraram Hipócrates a procurar
a ordem e o equilíbrio no doente pela
Observação e registo rigoroso das
manifestações da doença; e os afo-
rismos hipocráticos. Anton Van «como
modelo de astrónomo» alcança com a
luz e a lente horizontes cada vez mais
distantes sem «ainda» chegar a um des-
tino; «Como ele próprio e micros-
copista» mergulhou numa realidade

que é hoje a referência standard do
diagnóstico médico, mais preocupa-
do com o «como» científico do que
com o «porquê» metafísico – assim
se distanciando a Medicina da Astro-
logia. Persistência foi coisa que não
faltou a Anton Van Leewhenhoek que
se manteve um correspondente assí-
duo da Real Sociedade Inglesa quase
até ao fim dos seus 91 anos, mais do
dobro dos anos de vida de Vermeer.

«O Astrónomo» (1668) de Jan Vermeer (Museu do Louvre)
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relação ao outro; quebrado o código
verificou-se que o grupo prejudicado
era o de controlo (não medicado com
o antibiótico). Ao tempo estava em
jogo no Reino Unido uma população
de 70.000 doentes com tuberculose
e uma mortalidade de 25%.
Nos anos 60 e depois do desastre de
talidomida a metodologia do ensaio
sofreu mais uma forte remodelação sob
os auspícios da OMS, sobretudo no es-
tudo da toxicidade. Foram então in-
troduzidos novos parâmetros de ava-
liação designadamente os de farmaco-
cinética e farmacodinâmica.
Não são poucos os exemplos de pres-
são extrínseca a que a medicina e os
seus profissionais em diversos países
estão hoje sujeitos tais como corrosão
profissional e o parasitismo estrutural
e funcional; o condicionamento da pre-
scrição; o congelamento da progres-
são hierárquica; a violação da propri-
edade intelectual (e do sigilo que deve
merecer tudo o que respeita ao doen-

te); a politização das carreiras. De no-
tar que a modernidade da gestão do
acto médico tem um duplo efeito pa-
radoxal – afastamento entre o doente
e o médico, não obstante o aumento
da responsabilidade do segundo. Um
outro efeito que merece um comentá-
rio é a modificação do perfil demo-
gráfico da população, um resultado dos
benefícios da ciência e das vulnerabili-
dades do progresso. A população do
planeta de 300 milhões no início do mi-
lénio duplicou lentamente nos primei-
ros sete séculos para 640 milhões; de
novo duplicou agora rápido nos dois
séculos seguintes; para quadruplicar
ainda mais acelerado no último século
para 6,5 biliões. No início e fim do últi-
mo século a distribuição percentual
para as crianças com menos de 5 anos
diminuiu de 12 para 7% enquanto para
os adultos com mais de 65 anos au-
mentou de 4 para 13%. As crianças
são hoje melhor alimentadas, vitami-
nadas e vacinadas contra cerca de 10

doenças infecciosas mortíferas do iní-
cio do século. Para um quarto parâ-
metro, o das causas de morte, as prin-
cipais entidades ainda eram em 1900,
a pneumonia; influenza; diarreia, ente-
rite e úlceras nos três primeiros luga-
res. Outra causa devastadora era a
difteria (10.º lugar). No fim do século
as infecções cederam lugar às doen-
ças do coração, cancro e cérebro-vas-
culares nos três primeiros lugares. Das
infecções do passado persiste a pneu-
monia (em 5.º lugar) e um novo flagelo,
a Sida, desde inícios dos anos 80. Para
quem morre as coisas são mais trági-
cas. Uma jovem jornalista americana,
escreve que «vivemos mais tempo mas
morremos cada vez mais devagar…
dois em três no hospital ou casa de
repouso… sozinhos e no meio de um
processo complicado de esperança,
medo, burocracia e inércia… com
metade da família a reconhecer depois
da morte que o apoio bem poderia ter
sido melhor».
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