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Estamos aqui reunidos porque, há 101 anos, um médico, Ernest Codman, propôs o end result system of hospital standardization, segundo o qual os doentes deviam ser seguidos pelo tempo suficiente para se perceber se os tratamentos instituídos tinham dado resultado, ou não. Se o tratamento não fosse eficaz o hospital deveria tentar perceber porquê, para que pudesse tratar melhor os seus futuros doentes.
Em 1913 é fundado o American College Surgeons, sob o impulso de Franklin Martin, um colega de Ernest Codman. Um dos objectivos era a implementação do end result system. Em 1917, o American College of Surgeons desenvolve o Minimum Standard for Hospitals, cujos critérios cabiam numa única página, e em 1918 inicia as auditorias aos Hospitais. De 692 hospitais visitados apenas 89 preenchiam o standard mínimo.
Em 1951 o American College of Physicians, a American Hospital Association, a American Medical Association e a Canadian Medical Association juntam-se ao American College of Surgeons para criar a Joint Commission on Accreditation of Hospitals, uma organização independente, sem fins lucrativos, cujo primeiro papel era o de colaborar e disponibilizar acreditação voluntária.
Como podemos verificar, a Qualidade na Saúde começou e evoluiu com os médicos e, porque são eles que detêm o know-how, deve continuar com os médicos.
É exactamente esse desiderato que estamos aqui, hoje, a cumprir.
A assinatura formal deste protocolo de cooperação entre a Ordem dos Médicos e a Direcção Geral da Saúde, no âmbito da Qualidade no Sistema de Saúde, que muito se deve ao fantástico e empenhado trabalho desenvolvido pelo Conselho de Auditoria e Qualidade, representa um marco histórico para as duas instituições e para a Qualidade do Sistema Nacional de Saúde. É também um importante sinal para o país, com a união de esforços da Sociedade Civil e do Governo para, pela via da Qualidade, atingir os objectivos do máximo rigor de gestão do Serviço Nacional de Saúde.
Pela enésima vez não posso deixar de recordar as palavras de William Deming, “Quando as pessoas e as organizações se concentram na qualidade, então a qualidade tende a aumentar e os custos diminuem com o tempo. Porém, quando as pessoas e as organizações se focam primeiramente nos custos, então a qualidade diminui e os custos tendem a aumentar com o decurso do tempo”.
Com este protocolo, a Ordem colabora com a DGS na elaboração de Guidelines fundamentadas na mais rigorosa medicina baseada na evidência, que irão facilitar a actualização científica de todos os médicos e contribuir para uma melhor e mais uniforme prática clínica.
A colaboração estende-se à realização de auditorias clínicas, conferindo à Ordem dos Médicos, pela primeira vez, um enquadramento jurídico que, em conjunto com a DGS, permite a sua intervenção e maior consequência no terreno.
Sem dúvida alguma, este é um protocolo sinérgico e necessário, que desejamos que seja potenciado. O objectivo futuro é seguir o bom exemplo dos EUA e avançar para uma entidade acreditadora no âmbito da Ordem dos Médicos e da DGS, tendo a Joint Comission como paradigma.
Este caminho confere à Ordem uma legitimidade acrescida na exigência de que a ERS deixe de duplicar as funções da Ordem dos Médicos e da DGS e se ponha fim ao imoral e inútil tributo que foi imposto aos médicos. Em tempos de crise não podemos duplicar estruturas e esbanjar recursos.
Chegou a altura de direccionar a ERS para a efectiva regulação do mercado da saúde e das PPP e para a vigilância da selva desregulada em que se movimentam o comércio e os comerciantes de produtos dietéticos e alternativos, nalgumas situações uma verdadeira ameaça da Saúde Pública.
É também em nome da Qualidade que temos pugnado pela não abertura do curso de medicina de Aveiro. Segundo um relatório da Universidade de Coimbra, efectuado a pedido do anterior Governo, no ano 2020 teremos seis mil especialistas médicos a mais, com redução da Qualidade, aumento da despesa e mercantilização da saúde. Mais uma decisão política que urge corrigir porque despesista e desastrosa para os Doentes e para a Saúde.
Com a assinatura deste protocolo, a Ordem dos Médicos e a DGS dão um passo significativo no cumprimento do programa da Troika para a saúde.
Nós queremos contribuir para a recuperação financeira do país e estamos convictos que, na saúde como em todos os outros sectores da sociedade, tal só será possível com a aposta na Qualidade.
Quaisquer medidas que ponham em causa a Qualidade do SNS, elogiado pela OCDE e invejado por muitos médicos dos Estados Unidos, que têm o dobro da mortalidade infantil de Portugal e gastam o dobro de Portugal em Saúde, per capita, colocaria em risco o melhor serviço público português, teria inaceitáveis consequências para os Doentes e redundaria em significativos prejuízos económicos por múltiplas vias.
Sabemos que é preciso poupar, queremos colaborar na poupança, mas temos a percepção que não são possíveis mais cortes sem colocar em causa a Qualidade do SNS, eventualmente com excepção de medidas cirurgicamente direccionadas para situações de comprovado desperdício, que seremos os primeiros a apoiar. Também é função das auditorias clínicas e da acreditação detectar, corrigir e prevenir situações geradoras de desperdício.
A nossa filosofia, como hoje aqui se demonstra, não é a de criticar destrutivamente, mas sim a de colaborar criticamente, ser parte activa da solução e apontar caminhos inovadores.
Já o fizemos quando propusemos que o preço dos novos genéricos seja 50% do fármaco original, que o preço de todas as marcas do mesmo princípio activo seja tabelado pelo preço mais baixo do mercado e o seu valor reduzido em mais 10%. Tendo em conta os bónus oferecidos às farmácias pelos laboratórios de medicamentos genéricos não temos dúvidas que essas reduções são possíveis.
A Central Nacional de Compras do Ministério da Saúde, se organizada com agilidade, inteligência, rigor e honestidade, poderá permitir ganhos de escala na ordem das centenas de milhões de euros anuais. Sem colocar em causa a Qualidade nem o nível de prestação de serviços.
Esta crise é também uma oportunidade para a criação de novos impostos selectivos que contribuam para melhorar a saúde dos portugueses e evitar o consumo de medicamentos. Conforme é defendido em várias revistas médicas internacionais de grande prestígio, deve ser instituído um imposto sobre a fast food e outros alimentos não saudáveis, como o sal, os hamburgers, os venenosos pacotes de batatas fritas e as embalagens de dezenas de variedades de lixo alimentar.
Saberão os portugueses que se estima que descer a distribuição da pressão arterial na população em 2 a 3 mmHg, pela redução do consumo de sal, seria tão eficaz na diminuição dos riscos globais da hipertensão como a prescrição de terapêutica antihipertensiva a todos os doentes hipertensos?
Saberão os portugueses que em indivíduos de 50 a 59 anos de idade, uma redução na ingestão diária de sal em cerca de 3 g, o correspondente a uma redução moderada, diminuiria a tensão arterial sistólica, após algumas semanas, numa média de 5 mmHg, valor que seria de 7 mmHg em indivíduos com tensão arterial elevada? Estima-se que, na população ocidental, esta baixa da tensão arterial corresponderia a uma redução de 26 e 15% na incidência de AVC e DCI, respectivamente.
Saberão os portugueses que um excesso diário de 120 Calorias, o correspondente aproximadamente a uma bebida refrigerante açucarada diária, pode produzir, em dez anos, um aumento de 50 Kg no peso corporal?
Saberão os portugueses que uma refeição de fast food, com um duplo cheeseburger, batatas fritas, refrigerante e sobremesa, contém cerca de 2200 Calorias, o que obrigaria a correr uma maratona para compensar esse consumo energético?
Um imposto selectivo sobre o lixo alimentar, a que o lóbi da indústria agro-alimentar se oporá ferozmente, contribuirá para financiar o SNS e para melhorar a saúde dos portugueses. É uma estratégia win-win, que recomendamos vivamente.
Todavia, para além das medidas na saúde, dos insuportáveis e sucessivos aumentos dos impostos, da asfixia da classe média e dos cortes na despesa em saúde, educação e segurança social, o fundamental para o país é alterar a cultura da governação.
Qual foi a verdadeira doença que conduziu o país à bancarrota?
A fraude, a corrupção, o enriquecimento ilícito, o nepotismo, a injustiça fiscal, a ausência de um Estado de Direito, com um sistema judicial ineficaz, a inimputabilidade dos dirigentes políticos e o peso da máquina do Estado.
Nas basta cortar-se em alguns sectores da despesa pública, é primordial e obrigatório que a faustosa máquina do Estado faça dieta e seja reestruturada. A miríade de Institutos, Fundações, Empresas públicas, Assessores e Consultores, muitos existindo apenas para empregar e alimentar clientelas político-partidárias ou para incumprir a Lei, têm de ser objecto, aqui sim, de profundos e drásticos cortes. Não o fazer tornar-se-á imperdoável.
Os doentes e os profissionais de saúde deste país exigem que o enriquecimento ilícito seja criminalizado e que sejam instituídas medidas efectivas de luta contra a fraude e a corrupção. 
Os Médicos exigem que aos políticos seja extensivo o mesmo nível de responsabilidade médica. Um médico é penalizado quando erra. Um político tem de ser responsabilizado e julgado quando leva o país à bancarrota, ou quando faz adjudicações directas de contratos de milhões de euros sem transparência e sem concurso público.
Os cidadãos exigem maior justiça fiscal. Se atenuarmos a actual enorme e insuportável assimetria fiscal poderemos reduzir os cortes na saúde e na educação. Porque é que os rendimentos do trabalho podem ser taxados até 46,5% enquanto os rendimentos do capital só são taxados até 21,5%?
A Sociedade não continuará a tolerar decisões políticas sem ou mesmo contra critérios técnicos.
Cumpra-se o programa da Troika, um conjunto de medidas globalmente saudável porque exige maior rigor e transparência ao país, mas governe-se com uma cultura diferente, com coragem, com justiça, com novas ideias e com medidas ponderadas e inteligentes. A Ordem dos Médicos pode e quer ajudar.
Há quatro pilares fundamentais para garantir a sustentabilidade futura do país, em que é necessário concentrar recursos e em cuja Qualidade é essencial investir: a Saúde, a Educação, a Investigação e a Justiça.
Senhor Ministro da Saúde, espero que se sinta bem recebido na Ordem dos Médicos e agradeço-lhe franca e sinceramente a sua presença. Sei que sente que valeu a pena vir cá hoje, por isso mesmo veio, logicamente. Espero que venha mais vezes. A Ordem dos Médicos sabe receber os seus convidados com dignidade e respeito e tem um conhecimento e experiência que não se repete nem se encontra em nenhuma outra instituição. Ouça-nos sempre que considerar pertinente. Nós queremos ajudar e o nosso saber é útil à Saúde, à Qualidade, à Governação e ao País.
Congratulo-me efusivamente com a assinatura deste protocolo. 
Obrigado a todos por nos acompanharem neste importante momento.
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