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“The communications gap within institutions and between groups in 
society has been widening steadily—to the point where it threatens to 

become an unbridgeable gulf of total misunderstanding”
(in: Drucker, Peter Ferdinand; A Functioning Society:Community, Society, and Polity in the 

Twentieth Century”,Transaction Publishers, 2011, pg. 180)

Quando a atual direção da APAH elaborou o seu programa para o triénio 2013-2016, es-
tava claramente expresso o objetivo “revitalização dos instrumentos de comunicação”, 

sob o capítulo 2 (“revitalização  associativa”). Conforme se lembrarão alguns, referia-se, a este 
respeito, o propósito de “(…) ativar o site associativo e retomar a publicação da revista Gestão 
Hospitalar (independentemente da opção pelo formato papel ou eletrónico (…) ”incentivando” 
(…) a publicação de artigos académicos, de artigos de opinião, de apresentações de experiên-
cias e iniciativas relevantes que demonstrem a vitalidade das iniciativas conduzidas por admi-
nistradores hospitalares”.

Tendo rapidamente sido cumprido o desiderato de uma revista renovada, a custos contro-
lados e assídua nas caixas de correio da generalidade dos profissionais com funções de gestão 
na maioria das unidades de saúde deste país, e inclusivamente noutros em que a língua por-
tuguesa (ainda) se entende e os conteúdos se saúdam, importava aprofundar esse esforço de 
renovação. Para tal, considerou-se imprescindível dotar a APAH de um site que respondesse às 
exigências de uma comunicação moderna e adequada às novas ferramentas comunicacionais, 
desiderato que, em rigor, já havia sido expresso pela anterior direção no seu primeiro editorial 
incluído na revista Gestão Hospitalar n.º 36, de abril de 2008.

Nesse sentido, foi realizado internamente um estudo prévio sobre as exigências comuni-
cacionais e tecnológicas de um site associativo, cujas conclusões apoiaram a redação de um 
extenso e abrangente caderno de encargos que foi então submetido ao mercado de empresas 
especializadas na conceção de sites de organizações afins, sempre balizados pela preocupação 
de evitar custos de aquisição, operação e manutenção acima das possibilidades desta e das fu-
turas direções, bem como permitir a alimentação dos conteúdos pela própria APAH e prevenir 
a obsolescência rápida do site. 

Terminado o processo negocial envolvendo 10 empresas do ramo e encontrado o parceiro 
certo, seguiu-se um árduo e longo trabalho conjunto de conceção do site, o qual culminou com 
a respetiva apresentação na última assembleia-geral da APAH, realizada a 13 de maio de 2015.

Fazendo a ponte com a preocupação expressa por Drucker, o novo website, a par com os 
instrumentos de comunicação em que a APAH se apoia, procura eliminar os "equívocos" que 
ameaçam fazer ruir o papel da instituição junto dos seus associados. Fá-lo tentando respeitar 
os 4 elementos fundamentais da comunicação que Drucker assinala na sua obra supra-citada, 
i.e., servindo de veículo para transmitir conteúdos ajustados à linguagem e experiência dos 
seus destinatários ("communication is perception"), procurando ir ao encontro das suas expec-
tativas em termos de temáticas abordadas, informação e recursos técnicos disponibilizados 
("communication is expectations"); apelando ao envolvimento dos associados, através da di-
vulgação de eventos e promovendo o envio de sugestões e críticas por via eletrónica  ("commu-
nication is involvement"); facultando ferramentas de comunicação bidirecional fiáveis, intuiti-
vas e céleres ("information presupposes functioning communications").

Cientes de que comunicação difere de informação, mas que o segundo conceito implica o 
primeiro, esperamos que os associados da APAH se juntem à direção no esforço de melhorar 
este "novo" meio de comunicação e interação envolvendo-se ativamente para o tornar mais útil 
e ajustado às suas expectativas, necessidades e preferências. O primeiro passo será acederem 
a www.apah.pt, inscreverem-se na área reservada e atualizarem os vossos dados… 

RICARDO JORGE NETO MIRALDO MOTA
Administrador Hospitalar
Vogal da Direção da APAH
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INTRODUÇÃO

O Centro Hospitalar de São João, EPE (CHSJ), inuti-
lizava anualmente todas as cerca de 25.000 uni-

dades de Plasma Fresco colhidas aos dadores de sangue, 
com impacto relevante em termos éticos e sociais, bem 
como adquire cerca de 10.000 unidades de Plasma Fresco 
inativado por ano, com um custo superior a 750.000 eu-
ros, para além de outros derivados do plasma, como por 
exemplo, concentrados de fatores da coagulação VIII e IX, 
imunoglobulinas e albumina, o que representou no ano de 
2014, uma despesa superior a 4,3 milhões de euros.

Os projetos nacionais ou locais de inativação e fracio-
namento do Plasma Fresco, têm sido planeados e tentada 
a sua implementação nos últimos 20 anos, seja pelo Ins-
tituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, seja 
por instituições hospitalares, sem contudo nenhum ter 
sido efetivamente concretizado. 

Nesse sentido, o CHSJ desenvolveu um projeto de ina-
tivação e fracionamento do Plasma Fresco, o qual terá um 
impacto relevante em termos económicos, bem como uma 
repercussão positiva na marca da instituição e na promo-
ção da dádiva pelo Banco de Sangue.

PROJETO DO PLAsMA 
FREsCO PARA INATIVAÇÃO 
E FRACIONAMENTO

CARMO KOCH

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar São João, EPE

PAULO CARINHA

Serviços Farmacêuticos
do Centro Hospitalar São João, EPE

MANUELA LOPES

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar São João, EPE

MARIANA FREITAS

Serviços Farmacêuticos
do Centro Hospitalar São João, EPE

MARTA MARQUES

Serviço de Imuno-Hemoterapia 
do Centro Hospitalar São João, EPE

ELSA MEIRELES

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar São João, EPE

FERNANDO ARAÚJO

Serviço de Imuno-Hemoterapia 
do Centro Hospitalar São João, EPE 
Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto

SOFIA LEAL

Centro de Medicina Laboratorial 
do Centro Hospitalar São João, EPE

FIGURA 1 Unidade de 
Plasma Fresco do CHSJ.

Para esse fim elaborou uma estratégia e elencou um 
conjunto de condições necessárias para a sua implemen-
tação.

O objetivo primordial do projeto seria a inativação e o 
fracionamento do Plasma Fresco colhido nas suas instala-
ções, podendo ser alargado a outras instituições hospita-
lares num esforço de parceria e complementaridade.
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A ESTRATÉGIA

Uma vez que se prevê um consumo aproximado de 
10.000 unidades de Plasma Fresco por ano, a es-

tratégia seria a inativação desse montante de unidades, 
sendo que as restantes 15.000 poderiam ser utilizadas 
para fracionamento, gerando derivados do sangue que o 
hospital atualmente adquire à indústria farmacêutica (por 
exemplo, concentrado de fator VIII, concentrado de fator 
IX, albumina e imunoglobulinas).

Desta forma, todo o Plasma Fresco processado pelo 
CHSJ seria utilizado na produção de derivados do sangue, 
terminando com a sua inutilização.

Os derivados do sangue produzidos seriam todos utili-
zados no CHSJ, para o tratamento dos seus doentes, ape-
sar de não conseguirem cobrir a totalidade das necessi-
dades da instituição. Ou seja, nenhum dos produtos seria 
produzido com o objetivo de ser comercializado e permi-
tiria reduzir a quantidade adquirida ao exterior, apesar 
de não atingir a autossuficiência global (com exceção do 
plasma fresco inativado e da albumina, em que a produ-
ção cobriria as necessidades da instituição). 

Para colocar em prática este projeto, o Conselho de Ad-
ministração do CHSJ solicitou apoio técnico ao INFARMED 
(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saú-
de, IP) e lançou em 2013 um concurso público internacio-
nal, com o fim de adquirir serviços de inativação e fracio-
namento, de acordo com as condições que a autoridade do 
medicamento recomendou.

A empresa vencedora do concurso ficaria obrigada a 
recolher o Plasma Fresco nas instalações do CHSJ, a trans-
portá-lo nas condições adequadas para a fábrica, a proce-
der à sua inativação e fracionamento e a trazer de volta 
para o CHSJ os produtos finais.

Os derivados do sangue colocados a concurso, para 
além do Plasma Fresco Inativado, foram os concentrados 

de fatores VIII e IX, albumina e imunoglobulinas, em vir-
tude de representarem mais de 95% da despesa do CHSJ 
nesta área farmacológica, e pela certeza de que este 
conjunto poderia ser preparado pela generalidade das 
firmas fraccionadoras, o que estimularia a concorrência 
do mercado.

Também, constituiria responsabilidade da entidade 
concorrente a preparação do Plasma Master File (PMF) e 
a sua submissão às instâncias europeias e nacionais, de 
forma a obter a necessária aprovação.

O PMF consiste numa documentação individual, que 
fornece todas as informações relevantes e detalhadas so-
bre as características do plasma humano utilizado como 
substância de base e/ou matéria-prima para o fabrico das 
subfracções ou frações intermediárias, dos componentes, 
do excipiente e das substâncias ativas que fazem parte 
dos medicamentos ou dos dispositivos médicos que inte-
gram derivados do sangue ou do plasma humanos.

Os produtos que seriam disponibilizados ao CHSJ, fa-
bricados a partir do Plasma Fresco colhido nas suas ins-
talações, teriam de possuir Autorização de Introdução no 
Mercado (AIM), de acordo com as exigências legais ex-
pressas pelo INFARMED. De notar que qualquer empresa 
pode solicitar a AIM, em qualquer altura, para qualquer 
medicamento, junto do INFARMED, sendo que a AIM tra-
duz uma garantia de qualidade e segurança dos medica-
mentos para os doentes.

De sublinhar ainda que em 2013, o Conselho de Admi-
nistração do CHSJ, EPE, questionou o Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre o proces-
so que pretendia realizar, nomeadamente as questões éti-
cas, tendo obtido os esclarecimentos adequados.

Durante o ano de 2014, o processo obteve o visto pré-
vio do Tribunal de Contas, o que possibilitou então o início 
da implementação deste projeto.

O objetivo primordial do projeto seria a inativação 
e o fracionamento do Plasma Fresco colhido nas suas instalações, 

podendo ser alargado a outras instituições hospitalares 
num esforço de parceria e complementaridade.
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INSTALAÇÕES

Apesar do Serviço de Imuno-hemoterapia (SIH) do 
CHSJ possuir todas as condições para a seleção 

dos dadores, colheita e processamento do sangue total 
obtendo unidades de Plasma Fresco, seriam necessárias 
instalações específicas para a congelação rápida e o ar-
mazenamento até à recolha pela firma.

Em virtude da instalação no local definitivo que está 
previsto poder ainda vir a ser demorada, em função do 
plano de obras geral da instituição, do financiamento e 
autorizações centrais necessárias, e de forma a não adiar 
este importante projeto, foi aprovada a instalação desta 
área em módulos pré-fabricados, com ligação direta ao 
SIH, nomeadamente ao setor de processamento, onde as 
unidades de sangue total são processadas.

As salas do Plasma Fresco, em termos de espaço físico, 
dispõem de uma área útil de cerca de 250m2, com duas 
áreas independentes, a adufa e a área de congelação e 
armazenamento propriamente dito. Estas salas possuem 
todas as condições necessárias ao seu adequado funcio-
namento, nomeadamente energia elétrica de emergência 
e controlo da temperatura do ar, bem como a entrada con-
trolada com acesso eletrónico.

 

EQUIPAMENTOS

Para que fosse possível a obtenção de plasma fres-
co congelado e o seu posterior armazenamento, 

foram adquiridos um congelador rápido de plasmas, vali-
dado especificamente para este fim, bem como múltiplas 
arcas congeladoras para o armazenamento das unidades 
de Plasma Fresco e das amostras, até à recolha pela firma.

Os circuitos foram criteriosamente desenhados para 
que as unidades de plasma fossem congeladas dentro dos 
parâmetros definidos e armazenadas de forma organi-
zada, cumprindo com todos os requisitos da farmacopeia 
europeia.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O SIH encontra-se certificado pela SGS ao abrigo da 
norma NP EN ISO 9001:2008, desde março de 1999 

(Certificado N.º PT99/00011), englobando todas as suas 
áreas clínicas e laboratoriais (Banco de Sangue e Centro de 
Medicina Transfusional, Centro de Trombose e Hemostase, 
Centro de Biologia Molecular e Centro de Aférese).

Os circuitos foram criteriosamente desenhados 
para que as unidades de plasma fossem congeladas 

dentro dos parâmetros definidos e armazenadas 
de forma organizada, cumprindo com todos 

os requisitos da farmacopeia europeia.

De sublinhar ainda que em 2013, o Conselho de Administração 
do CHSJ, EPE, questionou o Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida (CNECV) sobre o processo que pretendia 
realizar, nomeadamente as questões éticas, tendo obtido os 

esclarecimentos adequados. Durante o ano de 2014, o processo 
obteve o visto prévio do Tribunal de Contas, o que possibilitou 

então o início da implementação deste projeto.



7



8

O serviço possui os principais ensaios acreditados pelo 
Instituto Português de Acreditação (IPAC), desde julho 
de 2001 (Anexo Técnico de Acreditação N.º L0263-1), ao 
abrigo da norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.

Neste âmbito, o SIH é sujeito anualmente a auditorias 
internas e externas da qualidade.

O SIH possui um sistema central de controlo da tem-
peratura de todos os equipamentos de frio, assim como 
da temperatura do ar das salas críticas (sistema EDM), 
que inclui o registo online dos valores e dos alarmes, bem 
como o envio de mensagens de alerta para telemóveis, 
em caso de desvio da mesma.

Nesse sentido, foram também instaladas sondas de 
temperatura do ar na sala para a congelação e armazena-
mento das unidades de Plasma Fresco, bem como em to-
dos os equipamentos de frio deste processo, com ligação à 
central de temperatura já existente.

Todos os equipamentos de frio do SIH são calibrados 
anualmente e verificados semestralmente, de acordo com 

o Sistema de Gestão da Qualidade, e sujeitos a processos 
de validação, antes de entrarem em funcionamento de ro-
tina, de acordo com o manual de qualidade.

O SIH apresentou todo o processo ao INFARMED, que 
reconheceu que o CHSJ reunia as condições adequadas 
que permitiriam cumprir os requisitos técnicos e regula-
mentares no âmbito do Arquivo Mestre do Plasma (Plasma 
Master File), delegando na Direção-Geral da Saúde (DGS) a 
necessária autorização.

Em fevereiro de 2015, o SIH foi sujeito à auditoria da 
DGS e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), 
tendo obtido parecer favorável.

A empresa vencedora do concurso realizou duas audi-
torias ao SIH, tendo atribuído parecer favorável a todo o 
processo de produção de Plasma Fresco Congelado, rea-
lizando um ‘Acordo de Garantia de Qualidade’ com o CHSJ.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO   
    

O SIH possui um sistema de informação específico 
do banco de sangue (SIBAS™, GLINTT ‒ Healthca-

re Solutions, SA).
No âmbito do projeto do Plasma Fresco, foi desenvolvi-

do um módulo desta aplicação para responder às necessi-
dades próprias deste projeto.

Assim, todas as etapas do processo, desde a inscrição 
do dador e exame médico até ao processamento das uni-
dades, são controladas e validadas por esta aplicação, o 
que incrementa a segurança e eficácia de todos os proces-
sos envolvidos na obtenção do Plasma Fresco.

Foi implementado um conjunto de regras e de valida-
ções automáticas, de forma a tornar o processo simples e 
rápido, em geral sem intervenção humana e capaz de pre-
venir, identificar e impedir erros ou omissões, que possam 
colocar em causa a qualidade ou a segurança do processo.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

De forma a existirem competências técnicas ade-
quadas na gestão do processo, os Serviços Farma-

cêuticos e o Serviço de Imuno-hemoterapia trabalham de 
forma articulada, mantendo uma ligação completa e con-
tínua ao processo.

Todos os técnicos envolvidos neste projeto tiveram 
uma formação adequada e são avaliados periodicamente 
pelo seu desempenho.

Apesar do processo do Plasma Fresco requerer o de-
sempenho de atividades técnicas próprias, foi possível 
redistribuir as tarefas diárias dos intervenientes no pro-

O SIH apresentou todo 
o processo ao INFARMED, 
que reconheceu que o 
CHSJ reunia as condições 
adequadas que permitiriam 
cumprir os requisitos técnicos 
e regulamentares no âmbito 
do Arquivo Mestre do Plasma 
(Plasma Master File), delegando 
na Direção-Geral da Saúde 
(DGS) a necessária autorização. 
Em fevereiro de 2015, o SIH foi 
sujeito à auditoria da DGS e da 
Inspeção-Geral das Atividades 
em Saúde (IGAS), tendo obtido 
parecer favorável.
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Plasma Humano Sol inj Fr 200 mL IV 615.064,51 €   500.813,50 € - 114.251,01 € -19%

cesso, sem ter sido necessária a contratação de novos ele-
mentos, permitindo assim a otimização de recursos.

O facto deste projeto representar o aproveitamen-
to total das unidades de plasma outrora desperdiçadas, 
traduziu-se num fator claramente motivador para toda a 
equipa no desempenho das novas funções.

AVALIAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Em termos de investimento em infraestruturas e 
equipamentos, que incluem os módulos pré-fabri-

cados, obras de construção civil, quadros elétricos e luz de 
emergência, controlo de temperatura e alarmes, tomadas 
de rede, ar condicionado, congelador rápido de plasmas, 
arcas congeladoras de plasmas e de amostras, centrífuga, 

balança eletrónica, mobiliário e controlo de acessos, o va-
lor global investido foi de 165.266,25 €.

Neste projeto os custos operacionais anuais represen-
tam o valor de 16.771,44€.

Nesta avaliação não foram incluídas as manutenções 
dos equipamentos, assim como as respetivas calibrações, 
uma vez que as mesmas estão incluídas por um período 
de 2 anos, nos contratos aprovados com as respetivas em-
presas fornecedoras.

No que concerne ao impacto na redução da despesa, 
com a introdução deste projeto, na aquisição de plasma 
humano inativado, albumina, imunoglobulina, concentra-
dos de fator VIII e fator IX, o valor no primeiro ano deverá 
contabilizar uma redução em cerca de 180.719,01 €, de 
acordo com os termos da adjudicação do concurso.

Verifica-se que, em 1 ano, todo o investimento fica ressarcido (pay-back de 12 meses), para além do impacto social posi-
tivo de evitar o desperdício das unidades de plasma colhidas aos dadores benévolos de sangue.

Descrição Custos 2013

FIGURA 2 Redução da despesa com o Projeto do Plasma Fresco.

Custos "Projeto" ∆ ∆ %

Albumina humana 200 mg/mL    55.760,00 € 51.824,00 € - 3.936,00 €  -7%

Fator VIII coagulação humana 1000 U.I.    122.400,00 €  111.240,00 € - 11.160,00 € -9%

Fator IX coagulação humana 1000 U.I. 300.900,00 € 270.000,00 € - 30.900,00 € -10%

Imunoglobulina humana normal 50 mg/Ml 253.767,50 €    233.295,50 € - 20.472,00 € -8%

Total 1.347.892,01 € 1.167.173,00 € -180.719,01 € -13%

Investimento 165.266 € 0 € 0 €

Ano 0

FIGURA 3 Análise Custo-Benefício do Projeto do Plasma Fresco.

Ano 1 Ano 2

Custos Operacionais 16.771 € 16.771 € 16.771 €

Total Custos 182.038 € 16.771 € 16.771 €

Tempo de 
Recuperação

"Payback"

Proveitos/Benefício 180.719 € 180.719 € 180.719 €

Benefício Líquido -1.319 € 163.948 € 163.948 € 12 meses

Análise Custo-Benefício
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Como já foi referido anteriormente, em termos de re-
cursos humanos, não foi necessária a alocação de mais 
elementos, pelo que os custos com pessoal não foram 
contemplados nesta avaliação económico-financeira.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Foram redigidos e aprovados todos os procedimen-
tos operacionais específicos para este processo do 

Plasma Fresco, respeitando as normas em vigor, tendo 
sido integrados no manual de procedimentos da qualida-
de já existente no SIH.    

Desta forma, todos os fluxos, responsabilidades, regis-
tos, arquivo e demais componentes da gestão de qualida-
de, encontram-se descritos e facilmente acessíveis atra-
vés da intranet.

             

CONCLUSÃO

Há mais de 20 anos que se tentava em Portugal a 
implementação de um projeto que permitisse o 

aproveitamento total das unidades de Plasma Fresco.
Este projeto, que foi preparado de forma ponderada e 

bem fundamentada, seguindo as recomendações do IN-
FARMED, representa o atingir desse objetivo, permitindo 
o aproveitamento total das unidades de plasma, outrora 
desperdiçadas. Tal, possui um enorme impacto em termos 
financeiros, éticos e sociais, contribuindo para uma reper-
cussão positiva na marca da instituição CHSJ e na promo-
ção da dádiva pelo Banco de Sangue.

A poupança anual gerada pelo projeto assume um va-
lor estimado de 180.719,01 €, o que tem não só um impac-
to direto na Instituição, mas também no próprio Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e, consequentemente, na melho-
ria da qualidade dos serviços prestados aos utentes. Sa-
lienta-se que, apesar de ser necessário um investimento 
inicial, o mesmo é recuperado ao fim de 12 meses.

Por outro lado, a cooperação entre instituições é pos-
sível, tendo o CHSJ já iniciado contactos com o Instituto 
Português de Oncologia do Porto (IPOP), Centro Hospita-
lar Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) e o Centro Hos-
pitalar do Porto (CHP), para estabelecer uma parceria, no 
sentido do CHSJ efetuar os serviços de congelação e ar-
mazenamento das unidades de plasma e proceder ao seu 
envio em condições adequadas. 

Os resultados dessa cooperação tornarão a Região 
Norte menos dependente da aquisição de produtos deri-
vados do sangue e terá um impacto para o SNS notoria-
mente positivo.

Por último, com a implementação deste projeto, os nos-
sos doentes terão acesso a derivados do plasma, parcial-

mente de origem portuguesa, terminando de forma total 
com o desperdício de um bem escasso e muito relevante.

De notar que o CHSJ está totalmente disponível para 
aderir a um projeto nacional de total aproveitamento do 
plasma, logo que o mesmo esteja em execução. 

NOTAS FINAIS

Desde o dia 1 de abril de 2015 que o CHSJ deixou de 
inutilizar qualquer unidade de Plasma Fresco va-

lidado, situação inédita no nosso país, tendo já remetido 
cerca de 6.000 unidades para a empresa que as irá inati-
var/fracionar, sendo expectável que comece a receber os 
primeiros derivados do sangue a partir de outubro de 2015.

Por outro lado, em função dos protocolos que estão a 
ser estabelecidos, é provável que ainda em outubro se co-
mecem a congelar as unidades de Plasma Fresco do IPOP 
e se proceda ao envio das unidades do CHP. Este esforço 
de cooperação é estratégico e significa uma parceria entre 
instituições do Serviço Nacional de Saúde que deveria ser 
estimulada e preservada.

Desde de o dia 1 de abril de 2015 
que o CHSJ deixou de inutilizar 
qualquer unidade de Plasma Fresco
validado, situação inédita no nosso 
país, tendo já remetido cerca de 
6.000 unidades para a empresa 
que as irá inativar/fracionar, sendo 
expectável que comece a receber 
os primeiros derivados do sangue a 
partir de outubro de 2015. Por outro 
lado, em função dos protocolos que 
estão a ser estabelecidos, é provável 
que ainda em outubro se comecem 
a congelar as unidades de Plasma 
Fresco do IPOP e se proceda ao envio 
das unidades do CHP. Este esforço de 
cooperação é estratégico e significa 
uma parceria entre instituições 
do Serviço Nacional de Saúde que 
deveria ser estimulada e preservada.
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DEsPREsCREVER

MARI MESQUITA

Diretora do Serviço 
Medicina Interna CHTS EPE

INTRODUÇÃO

O custo com medicamentos em Portugal em  2014 
totalizou 3570 milhões de euros1. Estima-se que 

em Portugal 37% dos idosos tomam um ou mais medi-
camentos inapropriados2, o que acrescenta um custo não 
negligenciável, associado aos fármacos e ao tratamento 
de reações adversas. Na abordagem desta problemática 
uma nova palavra foi acrescentada ao dicionário médico: 
desprescrever.

O médico, no seu papel de prescritor, sofre a pressão 
da complexidade das situações clínicas e a expetativa do 
doente e familiares na sua rápida resolução. A definição 
de objetivos terapêuticos adequados e a ponderação dos 
riscos e benefícios de introduzir ou suspender uma tera-
pêutica são um desafio para qualquer clínico. O Internista 
como sintetizador de conhecimentos deve assumir um 
papel de relevo na “racionalização” da terapêutica.

POLIFARMÁCIA E MEDICAMENTOS 
POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS

Múltiplos estudos têm confirmado uma associação 
significativa entre polifarmácia, efeitos adversos 

e aumento da morbimortalidade3,4,5. As alterações fisio-
lógicas que acompanham o envelhecimento, como a di-
minuição da função renal e da capacidade de depuração 
hepática, a diminuição da percentagem corporal de água e 
de massa magra, e o aumento da massa gorda (alterando 
a farmacocinética dos fármacos), em conjunto com a plu-
ripatologia, tornam os idosos a população de maior risco 
para polifarmácia e a mais indicada para usar protocolos 
de desprescrição. 

A definição de polifarmácia é controversa, sendo as 
definições mais referidas o uso de 6 ou mais fármacos 
concomitantemente ou o uso de medicamentos potencial-
mente inapropriados (MPI)6. A evidência sugere que o uso 
de múltiplos fármacos aumenta o risco de interações me-
dicamentosas e reações adversas (13% em pacientes sob 
terapêutica com 5 ou mais fármacos para 6% em pacien-
tes sob 2 fármacos)7. As principais causas de polifarmácia 
descritas na literatura são: a idade avançada e múltiplas 
comorbilidades, a automedicação, a avaliação por múlti-
plos médicos e o desenvolvimento de uma cascata tera-
pêutica. Define-se cascata terapêutica sempre que um 
determinado fármaco provoca um efeito secundário que 
é erradamente interpretado como nova situação clínica 
levando à prescrição de um novo fármaco.

A Sociedade Americana de Geriatria apresentou em 
1991 uma lista de medicamentos que devem ser evitados 
em idosos, criando uma ferramenta que ficou conhecida 

LUÍS NOGUEIRA

Serviço de Medicina 
Interna CHTS EPE
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dos idosos tomam um ou mais 
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fármacos e ao tratamento de reações 
adversas. Na abordagem desta 
problemática uma nova palavra 
foi acrescentada ao dicionário 
médico: desprescrever.
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por Critérios de Beers3. Estes critérios têm sido alvo de re-
visões sucessivas, a última tendo ocorrido em 2012. Ou-
tras sociedades têm desenvolvido as suas listas nomea-
damente a Associação Médica do Canadá8 e, mais recen-
temente, os Critérios STOP and START9,10 desenvolvidos 
no Reino Unido.

MPI podem ser definidos como aqueles em que o risco 
do seu uso é superior ao benefício esperado. Medicação 
prescrita inicialmente de modo adequado pode tornar-
-se inapropriada com a idade ou o aparecimento de novas 
condições clínicas. De acordo com os critérios de Beers 
um fármaco deve ser considerado inapropriado se: 1) o 
medicamento em si é ineficaz, condiciona riscos desne-
cessários ou existem alternativas mais seguras; 2) o me-
dicamento está a ser usado numa dose inadequada ou 
por um período de tempo inapropriado; 3) o medicamento 
pode interagir com uma doença ou condição. Numerosos 
estudos examinaram a prevalência de MPI em adultos, de 
acordo com os critérios de Beers, estimando a prevalência 
entre os 12% e os 50%, sendo mais elevada entre idosos 
frágeis institucionalizados em lares11. A associação entre 
MPI e o agravamento do estado funcional, risco de hospi-
talização e morte encontra-se demonstrado na literatu-
ra12,13,14. Apesar dos adultos com mais de 65 anos repre-
sentarem apenas 14% da população dos Estados Unidos 

da América (EUA) estes são responsáveis por 25% dos 
episódios de urgência e mais de 50% dos internamentos 
por reações adversas medicamentosas15, conotando-se 
anualmente entre a 4.ª e a 6.ª causa de morte intra-hos-
pitalar16. Estes eventos acarretam um custo total anual 
estimado, nos EUA, entre os 900 milhões e os 1,7 mil mi-
lhões dólares17. 

Em Portugal os dados relativos à polifarmácia, polime-
dicação e seus efeitos adversos são escassos. O número 
médio de medicamentos por utente adulto da região Norte 
de Portugal foi estimado em 2,94, estando o risco de poli-
farmácia associado com a idade avançada, sexo feminino, 
baixo grau de escolaridade e tipo de família unitária18. No 
grupo de doentes idosos, Oliveira Martins estimou o con-
sumo em 7,23 fármacos por utente19. Relativamente a rea-
ções adversas medicamentosas um recente relatório20 do 
sistema de farmacovigilância do INFARMED revela que as 
notificações no ano 2011 quadruplicaram relativamente 
a 2000. No entanto, é referido que dado tratar-se de um 
sistema baseado na notificação espontânea, os casos re-
portados poderão corresponder a apenas 10% dos casos 
ocorridos.

A polifarmácia não está só associado com o aumen-
to de reações adversas, mas também com a redução na 
utilização de terapêuticas necessárias, pois os estudos 

MPI podem ser definidos como aqueles em que o risco
do seu uso é superior ao benefício esperado. 

Medicação prescrita inicialmente de modo adequado 
pode tornar-se inapropriada com a idade ou o aparecimento 

de novas condições clínicas. De acordo com os critérios 
de Beers um fármaco deve ser considerado inapropriado se: 

1) o medicamento em si é ineficaz, condiciona riscos 
desnecessários ou existem alternativas mais seguras; 

2) o medicamento está a ser usado numa dose 
inadequada ou por um período de tempo inapropriado; 

3) o medicamento pode interagir com uma doença ou condição. 
Numerosos estudos examinaram a prevalência 

de MPI em adultos, de acordo com os critérios de Beers, 
estimando a prevalência entre  os 12% e os 50%, 

sendo mais elevada entre idosos frágeis
institucionalizados em lares. A associação entre MPI

e o agravamento do estado funcional, risco de hospitalização
e morte encontra-se demonstrado na literatura.
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demonstram a relutância dos médicos em iniciar novos 
fármacos em doentes polimedicados21.

O uso inapropriado de medicamentos apresenta assim 
impacto no âmbito clínico e económico, repercutindo-se 
na segurança do paciente e nos custos associados aos 
fármacos, interações medicamentosas e tratamento dos 
efeitos adversos provocados.

DESPRESCREVER − “FirST do noT hArm”

A prescrição apropriada de medicamentos deve ter 
em conta não só a patologia a tratar, mas os ob-

jetivos de cuidados definidos, a esperança média de vida, 
valores e preferências individuais, e o tempo necessário 
de toma para obter benefício, procurando evitar a futili-
dade terapêutica. Alguns fármacos, como por exemplo 
as estatinas, apresentam um tempo de toma necessário 
para obter benefício elevado, pelo que a sua prescrição em 
doentes com curta esperança de vida é controversa.

Os princípios que devem guiar a prescrição adequada 
de medicamentos incluem também desprescrever tera-
pêuticas que já não são apropriadas ou alinhadas com os 
objetivos terapêuticos. Desprescrever pode ser definido 
como o processo sistemático de identificar e suspender 
MPI. O processo de desprescrever é mais do que apenas 
planear e parar medicação, consiste em acompanhar o 
paciente e monitorizar possíveis efeitos secundários re-
lacionados com a suspensão. Não consiste em negar tra-
tamento efetivo a pessoas que dele beneficiam, pretende 
apenas assegurar que não recebem terapêutica prejudi-
cial ou cujo benefício não está comprovado.

A desprescrição de certas classes terapêuticas leva à 
melhoria nos efeitos adversos provocados. Por exemplo, 
descontinuar benzodiazepinas resulta numa melhoria 
cognitiva e psicomotora reduzindo o número de quedas22; 

a suspensão de anti-inflamatórios não esteroides resulta 
num melhor controlo da pressão arterial, permitindo a re-
dução de fármacos anti-hipertensores, fato associado com 
uma redução da mortalidade aos 5 anos23. A suspensão de 
fármacos não está ausente de riscos e as reações de absti-
nência são bem conhecidas da prática clínica. Uma revisão 
retrospetiva24 aponta para uma percentagem de 26% de 
reações de abstinência na suspensão de terapêutica cró-
nica, mas estas podem ser minimizadas com uma redução 
lenta e progressiva da dose. A evidência, até à data, sugere 
que desprescrever produz mais efeitos benéficos que ma-
lefícios25. Desprescrever pode mesmo promover a adesão à 
terapêutica por vários mecanismos: diminuição dos custos, 
simplificação do regime terapêutico, redução dos efeitos 
secundários e aumento da satisfação do doente.

Importa definir como, quando e para quem despres-
crever é apropriado. A literatura aponta como razões para 
suspender terapêutica a falta de eficácia, a presença de 
efeitos secundários atuais ou previsíveis indesejáveis, a 
má adesão, a resolução da situação clínica, o aparecimen-
to de uma contraindicação e a introdução de uma droga 
necessária e capaz de causar  interação.

Atendendo à prevalência de polifarmácia na população 
geriátrica o grupo de Garfinkel D. apresentou em 2007 o 
“The Good Palliative-Geriatric Practice Protocol”26. O proto-
colo aplicado a 119 idosos institucionalizados permitiu a 
descontinuação em média de 2,8 fármacos por paciente 
e uma redução para metade da mortalidade ao ano. Em 
2010 o grupo publicou um estudo de coorte com a apli-
cação do protocolo a 70 idosos residentes na comunidade. 
Os resultados revelam a suspensão de 4,4 medicamentos 
por paciente, com 88% a apresentarem melhoria no score 
global de saúde e apenas 2% recomeçaram a terapêutica 
suspensa. Estes dados são mais um impulso na implemen-
tação sistemática de protocolos de desprescrição.

A evidência, até à data, sugere que desprescrever 
produz mais efeitos benéficos que malefícios. 

Desprescrever pode mesmo promover a adesão 
à terapêutica por vários mecanismos: diminuição dos custos, 

simplificação do regime terapêutico, redução dos efeitos 
secundários e aumento da satisfação do doente.
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Numa publicação27 recente, Emily Reeve e colabora-
dores defendem um processo de desprescrição centrado 
no doente e organizado em 5 passos: 1) história terapêu-
tica completa; 2) identificar terapêuticas potencialmente 
inapropriadas; 3) determinar se a terapêutica pode ser 
suspensa e estabelecer prioridades; 4) planear e iniciar a 
suspensão da terapêutica; 5) monitorizar e acompanhar. 
O grupo defende o envolvimento dos pacientes e cuidado-
res no processo de desprescrição com o objetivo de obter 
ganhos no índice geral de saúde (melhoria cognitiva, física 
e funcional).

Apesar do foco das ferramentas de auxílio à despres-
crição no grupo dos idosos, este não parece ser o único 
grupo afetado pela problemática da polifarmácia. Lindsay 
J.28 e colaboradores chamam à atenção para um grupo es-
pecial de doentes, que pela curta esperança de vida são 
muitas vezes alvo de futilidade terapêutica, os doente pa-
liativos oncológicos. 

A questão que se coloca é quem deve proceder à des-
prescrição. O Médico de Família é por excelência o promo-
tor de saúde e deve ser parte ativa no processo de des-
prescrição, mas isto não implica a desresponsabilização de 
outros prestadores de cuidados. Os clínicos hospitalares 
devem considerar o internamento como uma oportuni-
dade relevante para proceder à “racionalização” da tera-
pêutica, facilitada pela monitorização próxima dos efei-
tos secundários inerentes ao processo de suspensão de 
fármacos. O Internista, como pilar clínico de cada unidade 
hospitalar, com a sua visão holística centrada no doente 
e capacidade sintetizadora de conhecimentos, deverá as-
sumir a liderança na reformulação da terapêutica. Atual-
mente, o internamento, parece ser uma oportunidade 
perdida, como demonstra um estudo29 australiano publi-
cada já em 2015, ao revelar que os idosos internados apre-
sentam à data da alta um número de fármacos superior ao 
presente à admissão.

CONCLUSÃO

Prescrição inapropiada e polifarmácia estão asso-
ciados a riscos consideráveis. Desprescrever cor-

responde a uma das abordagens que procura minimizar 
esta ameaça. A evidência demonstra que desprescrever 
resulta numa redução de custos e é improvável que cause 
danos aos pacientes. 

O médico é, por vezes, visto pela população como um 
prescritor de fármacos. O clínico sente-se pressionado 
pelo paciente a prescrever, e tem sobre si o peso das li-
nhas orientadoras das guidelines. O sobrediagnóstico e 
tratamento excessivo são perigosos e introduzem custos 
excessivos no sistema de saúde. Portugal é muitas vezes 
referido, a nível mundial, como um dos maiores consumi-
dores de fármacos per capita. A educação para a saúde 
deve incluir a abordagem desta problemática.

As guidelines raramente têm por base estudos em ido-
sos, ou mesmo reconhecem as alterações dos objetivos de 
cuidados que algumas populações apresentam. A criação 
de normas orientadoras do processo de desprescrição per-
mitiria um maior reconhecimento e adesão dos prescrito-
res. Os autores deste artigo concordam com a proposta30 
lançada recentemente de que todas as guidelines de abor-
dagem de doenças crónicas passem a incluir uma aborda-
gem do processo de desprescrição.

A sensibilização dos médicos e a divulgação de ferra-
mentas de desprescrição é uma medida de saúde pública 
que deverá merecer a atenção das organizações de saúde.

O sobrediagnóstico 
e tratamento excessivo 
são perigosos e introduzem 
custos excessivos no 
sistema de saúde. 
Portugal é muitas vezes 
referido, a nível mundial, 
como um dos maiores 
consumidores de fármacos 
per capita. A educação 
para a saúde deve
incluir a abordagem 
desta problemática.

Apesar do foco das 
ferramentas de auxílio 
à desprescrição
no grupo dos idosos, 
este não parece ser 
o único grupo afetado 
pela problemática da 
polifarmácia.
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cionais e autor de 6 livros nas áreas da Biologia e Ambiente, 
Alexandre Quintanilha criou o Instituto de Biologia Molecular 
e Celular (IBMC). Presidiu durante vários anos ao Instituto de 
Engenharia Biomédica (INEB) e dirigiu o Laboratório Associa-
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Saúde Pública (ENSP) e Presidente do Conselho Consultivo do 
Hospital de Magalhães Lemos, Alexandre Quintanilha preside 
também à Comissão de Ética para a Investigação Clínica do Mi-
nistério da Saúde e ao Conselho dos Laboratórios Associados 
do Ministério da Ciência de Portugal. 
Presentemente, os seus interesses científicos centram-se 
nas áreas do stress biológico, do risco e divulgação da ciência. 
Alexandre Quintanilha defende a aposta da ciência em Por-
tugal enquanto mais-valia dos avanços na saúde e acredita 
que o investimento nesta área é um dever do Estado para 
a contínua formação e fixação de jovens investigadores no 
nosso país. 
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Assim, a adaptação foi muito difícil 
e nos primeiros dois anos dificílima. 
E tanto mais que ainda havia nos EUA
muita gente a perguntar se não 
queria voltar, se me conseguia
adaptar. Muitas vezes vacilei, mas 
hoje não estou nada arrependido de 
ter ficado e essencialmente porque
senti da parte de toda a gente muita 
esperança, muita vontade 
de construir um país diferente 
como os restantes países da Europa 
e do Mundo mais desenvolvidos.

GH: Em 1991 quando decide mudar-se para Por-
tugal, e após duas décadas como professor uni-
versitário nos Estados Unidos da América, como 
encontrou a investigação científica em Portugal 
e na Europa? 
AQ: O choque científico, cultural e social ao chegar ao Por-
to em 1990 1991 foi enorme. Eu cheguei, vim de uma área 
de São Francisco, Berkeley, que é provavelmente uma das 
áreas mais interessante em termos de tudo aquilo que é 
inspirador em São Francisco. Quer dizer, há muitos outros 
sítios que são muito bons em ciência como Harvard, o MIT, 
Boston, na costa oriental dos Estados Unidos, mas São 
Francisco e Berekley e Stanford e a Universidade de Davis 
estão numa zona em que a ciência é top e a mistura étni-
ca enorme. Há uma enorme presença de gente que veio 
do Oriente, do México, uma população em Oakland afro-
-americana muito grande, e São Francisco é muito conhe-
cido por quase ser a cidade origem dos Hippies, da canção 
“Be Sure to Wear Flowers in Your Hair”, que é uma canção 
lindíssima dos anos 60. Costuma-se dizer que as pessoas 
vão para São Francisco para se descobrirem a si próprias, o 
que querem de si e como querem viver. A área que abran-
ge São Francisco e Berkeley possui uma dinâmica social, 
intelectual e sexual enorme. As pessoas vão lá para per-
ceberem onde é que se enquadram. Ora, chegar ao Porto 
em 91 onde toda a gente era branca, e ainda quase conti-
nua a ser, Lisboa já não é assim, foi um choque enorme. 
Mas houve imensa coisa que me fez igualmente confusão: 
por exemplo, a limpeza dos restaurantes. Tinha medo de 
ir à casa de banho, se havia lixo no chão, das manivelas 
das portas..., as pessoas atiravam os cigarros para o chão. 
O que ainda hoje acontece, mas menos. A falta de pontua-
lidade criava-me problemas gravíssimos. Na Academia 

havia reuniões do Conselho Científico e chegava toda a 
gente com meia hora, uma hora de atraso. Combinava com 
o picheleiro e passava-se o mesmo. Tive discussões enor-
mes sobre isso. Por isso foi um choque tremendo.
Na ciência, que foi a vossa pergunta, o que se estava a per-
ceber é que Portugal estava a entrar numa fase de grande 
esperança e grande motivação, logo a seguir à entrada na 
União Europeia, tendo vindo para cá muita gente. Veio 
a Maria de Sousa uns anos antes, depois veio o António 
Coutinho, e estou a falar da área da Biologia, depois havia 
gente muito competente cá, o Manuel Sobrinho Simões, o 
Manuel Teixeira da Silva, ou seja, havia muita gente com 
enorme competência científica, que estava a atrair cada 
vez mais jovens para virem para a área do conhecimen-
to (que gosto mais de chamar que área da ciência). Havia 
uma enorme aposta. E curiosamente, isto também já o 
disse várias vezes, havia uma enorme presença das mu-
lheres, porque costumo dizer que a revolução de 1974 deu 
aos homens liberdade política mas às mulheres deu todas 
as outras liberdades!
As mulheres assumiram esse empowerment próprio. No 
entanto isto leva tempo e não muda numa geração ou 
duas, e as mulheres em Portugal gostam muito de “tratar” 
dos maridos e filhos. 
Na área da ciência houve muitas jovens mulheres que se 
interessaram e o que se vê hoje é que nos cursos mais 
difíceis e com notas altas entram mais mulheres. Quase 
começo a pensar que tem de haver quotas para homens. 
Porque sou a favor de quotas.
Assim, a adaptação foi muito difícil e nos primeiros dois 
anos dificílima. E tanto mais que ainda havia nos EUA 
muita gente a perguntar se não queria voltar, se me con-
seguia adaptar. Muitas vezes vacilei, mas hoje não estou 
nada arrependido de ter ficado e essencialmente porque 
senti da parte de toda a gente muita esperança, muita 
vontade de construir um país diferente como os restan-
tes países da Europa e do Mundo mais desenvolvidos. E já 
agora é isso que eu sinto que agora já não existe. A grande 
maioria dos jovens está a pensar que a única forma de ter 
um futuro decente, isto se forem muito bons, é ir lá para 
fora, emigrar. Mas nos primeiros vinte anos que cá estive 
eu senti isso clarissimamente nos jovens, nos não jovens, 
nos idosos. Toda a gente estava focada. Logicamente é 
normal haver sempre aqueles que sentiam que as liber-
dades eram demais, mas no geral estavam todos com o 
sentimento que Portugal era parte da Europa, que fazia 
parte de um mundo global e que estávamos a participar 
na construção de uma Europa diferente.
Foi muito entusiasmante, e eu vim na altura em que o Va-
lente de Oliveira iniciou o chamado Programa Ciência, em 
que houve imensas candidaturas para se criarem institui-
ções novas. O IBMC foi criado nessa altura e construído por 
duas mulheres arquitetas, uma portuguesa e uma ame-
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ricana. Aliás, fui muito criticado por se tratarem de duas 
mulheres, ainda por cima uma americana, quando no Por-
to havia tão bons arquitetos. Mas a americana foi porque 
tinha estado envolvida na construção de um edifício para 
Biologia na Universidade de Princeton, com todo o pres-
tígio que esta universidade encerra. E eu queria alguém 
com experiência nisso, uma pessoa que tivesse a expe-
riencia das exigências que os investigadores colocavam 
para um laboratório moderno. E uma portuguesa porque 
as leis portugueses têm especificidades que a americana 
não tem. Foi uma experiência engraçada, nada fácil, duas 
arquitetas a trabalharem em conjunto com ideias diferen-
tes, mas que agora, quando confrontadas, olham para trás 
e acham que valeu a pena.
Completando, quando cheguei estávamos muito atrasa-
dos em muitas áreas da ciência, mas estávamos com um 
enorme desejo, um compromisso para fazermos os es-
forços todos que fossem necessários para atingirmos a 
média europeia ou mesmo ultrapassar a média europeia. 
E conseguimos!

GH: Nesse mesmo ano fundou o prestigiado Insti-
tuto de Biologia Molecular e Celular (IBMC) com 
várias áreas de excelência, diversos grupos de 
investigação e diferentes temas. Neste contexto, 
pode-se afirmar que é um acérrimo defensor da 
interdisciplinaridade na investigação científica?
AQ: Totalmente. A resposta a essa pergunta tem duas par-
tes. Eu acredito que não é só fé, porque não gosto de me 
basear na fé, mas sim de me basear em evidência, que a 
grande maioria dos problemas mais difíceis que nós temos 
de enfrentar hoje em dia estão nas áreas de interface en-
tre as ciências. Vou dar um exemplo: a questão de perce-
ber o cérebro ‒, se não houvesse as altas tecnologias de 
ressonância magnética, as RM, o PET, ou seja, sem todas 
as descobertas efetuadas pelos engenheiros e físicos, não 
era possível olhar para o cérebro sem o abrir. A RM permi-
te que se olhe para dentro do cérebro e se veja o cérebro a 
funcionar. O mesmo em relação ao ambiente. Falamos de 
alterações climáticas ‒ e ainda há alguns que infelizmen-
te duvidam disso ‒ mas porque sabemos que há altera-
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ções climáticas? Porque há tecnologias supersofisticadas 
hoje em dia para conseguir medir a temperatura global do 
planeta ou as variações de temperatura a vários níveis 
de altitude ou de profundidade do mar. Portanto, tem de 
haver um casamento entre a matemática (que faz simula-
ções), a física (que desenvolve essas novas tecnologias de 
observação), a química (que precisa de perceber quais são 
as moléculas importantes deste processo) e depois tudo o 
que tem a ver com a biologia que é o funcionamento, não 
de uma célula, mas sim de uma célula e todas as outras à 
volta. Como é que elas comunicam umas com as outras e 
por aí fora.
Para além disso, não é só ciência aquelas áreas em que cos-
tumamos pensar ‒ biologia, física e matemática e depois 
as aplicações em engenharia e medicina ‒ são-no também 
as ciências sociais. Se as pessoas fazem perguntas do gé-
nero: está a falar-se de melhoramento cognitivo. As crian-
ças têm acesso a inúmeras pílulas que vão comprar à in-
ternet, por exemplo, para não dormirem, para terem mais 
capacidade. Será que queremos uma sociedade de pessoas 
que em vez de competirem com as suas capacidades usam 
químicos que as aumentam? Até onde é que estamos dis-
postos a ir? Será que nós queremos que condutores de 
autocarros ou camiões possam estar acordados 18 horas 
sem adormecerem? Como lidamos com situações como a 
daquele piloto que despenhou o avião? Será que era possí-
vel previamente ter alguma ideia de como é que o cérebro 
dele funcionava? Haveria a possibilidade de perante uma 
RM alguém prever o risco de isto acontecer?
Por isso afirmo que as ciências sociais, as ciências huma-
nas, as ciências exatas, têm de estar todas interligadas.
Qual é o dilema disto? Eu aí não tenho dúvida. O dilema 
disto tudo é que para se fazer investigação têm de se 
apresentar projetos de investigação, que têm de ser ava-
liados. E os projetos nas áreas de interface são de dificílima 
avaliação porque são necessários avaliadores que sejam 
também sensíveis a esta realidade. E o que acontece na 
grande maioria dos casos é que é apresentado um proje-
to multidisciplinar e o avaliador da física diz que a parte 
da física não é assim muito moderna por isso não vale a 
pena; os biólogos dizem que é uma biologia interessante 
mas não percebem as tecnologias e por isso, como cada 
vez mais é preciso ter projetos credenciados estes, em 
dúvida, caem e não são financiados. Consequentemente,  
o grande dilema que detetamos é perceber-se que estas 
grandes questões estão sempre na área do interface e não 
haver capacidade de avaliar isso de uma forma efetiva. 
Quer dizer, há sempre uma pessoa de um lado desta fron-
teira que acha que deveria aprofundar mais numa área e 
não percebem que para haver um casamento entre áreas 
tem de haver compromissos entre as perguntas que se fa-
zem e as técnicas que se usam.

GH: A criação do “I3S ‒ Instituto de Investigação 
e Inovação em Saúde”, que engloba o IBMC, INEB 
e IPATIMUP, tem como objetivo a interdiscipli-
naridade entre áreas. Acredita que através da 
complementaridade das ciências é possível en-
contrarem-se melhores soluções para o futuro no 
domínio da saúde?
AQ: Sim. Acho que já respondi em parte, mas posso espe-
cificar um bocadinho mais. Deixe-me dar-lhe um exemplo 
que junta as competências das três instituições.
O IPATIMUP desde a sua origem focou uma das suas prio-
ridades no cancro. É a sua área de intervenção. Já no IBMC 
há muita gente que não estuda o cancro como doença, mas 
estuda a célula e a conversa das células umas com as ou-
tras, porque quando se tem cancro o que acontece é que as 
células deixam de saber quando têm de parar de se dividir. 
Quando o nosso fígado, por exemplo, é formado ele cresce 
à medida que a pessoa vai crescendo e depois quando o 
crescimento para ele também para de crescer. Isto porque 
há qualquer coisa nas células do fígado que dizem “estás 
do tamanho que deve ser e agora não precisas de crescer 
mais”. Quando aparece um cancro há uma parte do fígado 
que começa a crescer outra vez. Quer isto dizer que deixou 
de ter controlo. Como é que esse controlo se faz? Como é 
que as células “conversam” umas com as outras? Como é 
que as células sabem que não têm de se dividir mais? Ora há 
uma área muito importante no IBMC que estuda a questão 
da divisão celular. Hoje em dia sabe-se também que mui-
tos cancros podem ter origem em microrganismos como o 
Helicobacter pylori, que é uma das outras áreas que o IPA-
TIMUP estuda. No IBMC há gente na área da microbiologia 
que estuda o que é que acontece na interação entre a bac-
téria e uma célula que faz com que a presença da bactéria, a 
toxicidade da bactéria, altere a célula de tal maneira que ela 
se possa transformar numa célula cancerosa. O que é que 
fazem as pessoas no INEB? São bioengenheiros de forma-
ção que tentam ver se há formas inteligentes de solucionar 
um problema. Vou tentar clarificar: hoje em dia isto não se 
faz em humanos, mas é possível em animais, pegar num 
fígado tirar as células todas do fígado ‒ descelular o fígado 
‒ fica só o “esqueleto” externo do fígado, porque os nossos 
tecidos têm um esqueleto externo às células, e depois re-
popular o fígado com células novas que não estão “estra-
gadas”, ou seja, não cancerosas, da própria pessoa, células 
estaminais. Este é um dos exemplos disto. Mas a contribui-
ção destas várias competências é fundamental para depois 
se desenvolverem estratégias, porque os cancros são todos 
diferentes e é necessário perceber do ponto de vista clíni-
co como é que se pode tratar uma pessoa, mas também do 
ponto de vista molecular e celular saber o que se passa. To-
das as novas moléculas e todas as novas estratégias só vão 
aparecer se conseguirmos perceber quais os mecanismos 
que estão “estragados” para podermos repará-los em parte.
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Na gravidez a situação é muito curiosa, 
porque as mulheres começam a respirar para duas pessoas pelo 
que em princípio começam a consumir mais oxigénio. Depois há 
aquela história muito curiosa na placenta que é fascinante, em 

que o bebé é um ser geneticamente diferente da mãe, pelo menos 
50% diferente, porque é que não é rejeitado? Quando fazemos um 
transplante temos de passar o resto da vida a tomar químicos para 

não rejeitar aquele tecido. Porque é que o bebé não é rejeitado 
sendo geneticamente diferente da mãe?

GH: Sabemos que uma das suas maiores áreas de 
interesse na investigação é o stress oxidativo. 
No seu livro “Fronteiras da Ciência ‒ Desenvolvi-
mentos Recentes, Desafios do Futuro” aborda a 
visão biofísica do stress em sistemas vivos e es-
colheu três situações onde podem ocorrer danos 
associados ao stress: no exercício, na gravidez e 
na arteroesclerose. Já foram encontradas solu-
ções para este efeito?
AQ: Eu não sei se foram encontrada soluções mas acho que 
as pessoas já se aperceberam que… vamos lá a ver:  o que é 
o stress oxidativo? Todos nós consumimos oxigénio que é 
fundamental para vivermos, sem oxigénio morremos. Mas 
o oxigénio oxida, o vinho estraga-se, a manteiga e o leite 
estragam-se se ficarem cá fora por causa de quê? Do oxigé-
nio. As pontes enferrujam por causa do oxigénio, os metais 
em geral enferrujam-se (o ouro e prata é que não), portan-
to o oxigénio é uma molécula que tem, como se costuma 
dizer, uma navalha de dois gumes. Ou seja, por um lado 
não vivemos sem ter oxigénio, mas se tivermos oxigénio a 
mais, quem sabe se nos vai causar danos ou não. 
Há muita gente que acredita que o envelhecimento é um 
processo de oxidação contínua ‒ as manchas da pele, a 
que se chamam de lipofuxinas, são lixo das células que 
se vai libertando (pela urina, fezes, suor, etc.) mas que à 
medida que envelhecemos elas têm menos capacidade de 
libertar. Com o envelhecimento os mecanismos de repara-
ção deixam de funcionar tão bem. É normal. Ficam mais 
lentos. Estão a oxidar.
A questão que surgiu relativamente ao que acontece no 
exercício físico intenso em que consumimos mais 10 ve-
zes oxigénio foi: será que ao consumirmos mais oxigénio, 
ainda que num período curto, não estaremos a envelhe-
cer mais depressa? Será que o nosso corpo tem a capa-
cidade de responder a esse stress adicional de consumo 
de oxigénio, desenvolvendo mecanismos de defesa e de 
reparação melhores? E a resposta, porque estudei isto em 
animais e em humanos, é sim. Sim, em várias formas. Ou 

seja estamos a causar mais danos durante o exercício físi-
co intenso. Se fizermos exercício regular, os mecanismos 
de reparação e defesa também são aumentados, pelo que 
temos esse benefício, mas isso não acontece em qualquer 
altura da vida de um ser vivo. Isso acontece apenas quan-
do se é muito jovem e temos a capacidade de nos adaptar-
mos. Pelo que uma pessoa que começa a fazer exercício 
físico aos 60 anos não sei se tem muitos benefícios. Ainda 
que a resposta de cada organismo seja diferente uma vez 
que a genética de cada um é diferente e possa haver or-
ganismos que se adaptam melhor a estes mecanismos de 
reparação que os outros.
Na gravidez a situação é muito curiosa, porque as mu-
lheres começam a respirar para duas pessoas pelo que 
em princípio começam a consumir mais oxigénio. Depois 
há aquela história muito curiosa na placenta, que é fas-
cinante, em que o bebé é um ser geneticamente diferen-
te da mãe, pelo menos 50% diferente, porque é que não 
é rejeitado? Quando fazemos um transplante temos de 
passar o resto da vida a tomar químicos para não rejeitar 
aquele tecido. Porque é que o bebé não é rejeitado sendo 
geneticamente diferente da mãe? Isto continua a ser um 
mistério, mas a impressão que existe é que na placenta 
no local onde o bebé está ligado à mãe há uma série de 
mecanismos que fazem com que os sistemas de rejeição 
sejam bloqueados, mascarados. Quando isso não funcio-
na muito bem dá origem a uma coisa que se chama pré-
-eclampsia e que acontece em cerca de 6% das mulheres, 
que é uma inflamação local, e a inflamação também tem a 
ver com o processo de oxigénio em que as células brancas 
do nosso corpo estão a destruir coisas estranhas e esse 
mecanismo de destruição envolve moléculas de oxigénio. 
Então, neste caso, pretende-se perceber até que ponto é 
que na gravidez é possível haver um diagnóstico precoce 
que possibilite perceber se isso vai ocorrer. É uma área que 
continua a ser muito estudada. 
Aliás há quem tome uma série de comprimidos para se 
proteger da oxidação, mas acho que 99% do que se con-
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some em pastilhas sai para a sarjeta. Até há companhias 
nos EUA que se estão a especializar em ir buscar aos esgo-
tos tudo aquilo que lá existe e que decorre da eliminação 
de tudo o que as pessoas tomam em pastilhas como vita-
minas, porque os esgotos estão riquíssimos em vitaminas 
das mais variadas. Sai tudo! E daí as companhias que es-
tão concentradas nessa recuperação para depois vender. 
Faz impressão, mas é a realidade.

GH: Outra das áreas de interesse no seu percurso 
enquanto investigador científico foi a questão da 
perceção do risco, como o compreendemos e co-
municamos. Acredita que a perceção do risco po-
derá ter influência na tomada de decisões a nível 
pessoal, social e até político? 
AQ: Enorme! Aliás acho que em toda a nossa vida, todas as 
decisões que tomamos, de uma forma objetiva ou subjeti-
va, estamos sempre a avaliar o risco. Por exemplo, quando 
decidimos ter uma relação com alguém é um risco. Ima-
gine que conhecemos alguém aos 30 anos e decidimos 

que faz sentido, que estamos apaixonados, que há muita 
compatibilidade. As pessoas aos 50 anos são pessoas mui-
to diferentes. Não são as mesmas pessoas. A minha mãe 
costumava dizer que todos os grandes livros da vida dela 
eram lidos a cada 20 anos. Isto porque os personagens 
que lhe interessavam a cada 20 anos eram diferentes. 
Aos 20 eram uns personagens, ao 40 eram outros, aos 60 
ainda outros. Portanto, nós mudamos! Mudamos porque 
vivemos, porque temos experiências boas, más, indife-
rentes. Logo a escolha, a nossa decisão para estabelecer 
uma relação duradoura é um risco no sentido que não sa-
bemos aquilo que vamos ser aos 60 anos. Por isso, acho 
que a grande maioria dos problemas que surgem nas rela-
ções têm precisamente a ver com isso. A pessoa passado 
um tempo não é a mesma. Tem outras necessidades. As 
que tinha aos 20 deixaram de ser aquelas que tem aos 40. 
Aquilo que vê como importante fora de si e que valoriza 
é diferente aos 20 e aos 40. Esta noção de nós olharmos 
para o mundo como uma estrutura muito robusta que vai 
suportar todas estas alterações, ou como uma estrutura 
muito frágil com muitas alterações que não conseguem 



25

ser digeridas, tem a ver com a nossa perceção do risco. 
Quando resolvemos ir para um determinado curso, esco-
lher uma determinada profissão, investir numa casa, num 
carro, numa viagem, tudo isso parte do princípio que há 
uma certa continuidade na nossa vida. Que estamos aqui 
agora e que daqui a 20 anos vamos estar melhor! 
Infelizmente atualmente já não é assim! Quando eu nasci, 
no fim da 2.ª Guerra Mundial, os meus pais e os pais das 
pessoas que nasceram na mesma altura, sabiam que a 
nossa vida ia ser melhor que a deles. De certeza absoluta. 
E isto aconteceu até aos anos 80. Agora as pessoas já não 
sabem se a vida irá ser melhor. O risco alterou-se. O mun-
do mudou. Por exemplo, a globalização para mim é fabulo-
sa. Eu falo fluentemente 4 línguas, uma delas até melhor 
que o Português, portanto é uma mais-valia, posso ir para 
onde quiser; tenho um curso em física, estudei biologia, 
estou interessado em sociologia, posso ir para onde eu 
quiser; não tenho filhos por isso posso ir para onde eu 
quiser; tenho uma relação com alguém que como escreve 
também pode ir comigo para onde eu quiser, a globaliza-
ção para mim é por isso fabulosa. Porém a globalização 
para uma pessoa que tem 50 anos e faz sapatos ou que é 
um picheleiro – quando o picheleiro que vem das Filipinas 
ou do Bangladesh é 10 vezes mais barato, não é uma van-
tagem. É uma desvantagem enorme.
O risco, o que afeta a nossa perceção do risco e a forma 
como se atua perante o risco, tem 3 componentes muito 
importantes. Há mais, mas há 3 que são fundamentais.
A primeira é o que se sabe ou não sabe sobre um deter-
minado assunto. Sobre o cancro, por exemplo, ou sobre 
as alterações climáticas. E hoje em dia a quantidade de 
informação é tão grande que nós sabemos pouco sobre 
muitos assuntos e por isso, temos de tomar decisões com 
informação muito limitada. Porque não somos especialis-
tas em tudo. E por isso cada vez que temos de tomar uma 
decisão, quer seja pessoal, quer seja política, é baseada 
em informação limitada. Não possuímos todos os dados 
na mão. E sabemos isso.
Se queremos tomar uma decisão importante vamos à 
procura da maior quantidade de informação possível, mas 
nunca a conseguimos ter toda.
A outra questão tem a ver com os conhecimentos que 
existem. Sobre factos. O que se sabe sobre isto! Por exem-
plo nas alterações climáticas ninguém sabe se isto vai ori-
ginar uma nova era do gelo.
A segunda grande área de que já falei há pouco é a nos-
sa visão do mundo. E nós somos esquizofrénicos. Todos! 
Em certos aspetos achamos que o mundo é uma estru-
tura muito robusta e podemos arriscar. Quem não arrisca 
não petisca. E noutras áreas da nossa vida, achamos que 
o mundo é muito frágil. E não há razão objetiva para isto. 
Por exemplo, numa relação humana, se a relação está a 
correr bem, achamos que o mundo é muito robusto. Se a 

relação está a correr mal ‒ porque não somos só nós que 
decidimos uma relação ‒, ele fica muito frágil. E se olhar-
mos para o mundo como uma estrutura muito frágil, te-
mos muito mais medo de arriscar, do que se olharmos para 
o mundo como uma estrutura muito robusta. Porque num 
mundo robusto, se fizermos asneiras, entendemos que 
podemos sempre corrigir. Numa estrutura muito frágil 
percecionamos que se fizermos uma asneira, destruímos 
o futuro. Esta é a segunda grande área. E, mais uma vez, 
a forma como olhamos para o mundo é diferente aos 20 
anos, aos 40, aos 60 ou aos 80. Também isto varia.
E a terceira grande área muito complicada é a área da con-
fiança. Em quem é que nós temos confiança na informa-
ção que nos é dada. Em Portugal há a chamada Academia 
das Ciências. Nunca ninguém leu nada da Academia das 
Ciências. Ou seja, há uma instituição que deveria ser o ga-
rante da informação produzida que não sei muito bem o 
que faz. Por isso em quem é que as pessoas podem con-
fiar? No Papa? No 1.º Ministro? Na Rainha de Inglaterra? 
No Diretor do IBMC? (risos) No Reitor? Onde é que vamos 
buscar aquilo que é essencial? A confiança para saber-
mos que a informação em relação à qual nós vamos agir 
é fidedigna. Em suma, na nossa forma de lidar com o risco 
balançam estas três coisas, constantemente. E acho esta 
área fascinante, saber como estas três áreas do conheci-
mento interagem em todo este processo.

GH: No ano passado afirmou que o desinvestimen-
to na investigação científica, em Portugal, pode-
ria ser um processo “nefasto e muito perigoso” 
levando a anos de recuo. Acredita que, se existis-
se uma maior perceção do risco, a investigação 
científica poderia ser encarada como uma aposta 
para o aumento da competitividade e consequen-
temente para o crescimento da economia no nos-
so país?
AQ: Pois. Eu não sei se consigo responder a esta pergunta 
de uma forma muito clara. Porque a resposta mais fácil é 
sim! Se tivéssemos uma perceção mais clara do que es-
tamos a arriscar em não continuar a apostar no valor do 
conhecimento em si. Começar a achar que há determina-
das áreas mais importantes para o desenvolvimento é um 
bocadinho adolescente. Isto porque as “melhores” desco-
bertas foram sempre imprevistas. A melhor investigação 
é aquela em que não se sabe o que vamos descobrir. Se se 
sabe de antemão o que vamos obter, não é investigação. Eu 
posso agora irritar muito alguns engenheiros (ou médicos) 
mas isso é engenharia (e clínica). Sabemos como as coisas 
funcionam e escolhemos uma solução conhecida para res-
ponder a determinada situação. Mas a melhor investigação 
é sempre aquela que é totalmente desconhecida.
Começar a desinvestir nas ciências sociais e humanas, 
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como é claro que está a acontecer agora, acho gravíssimo, 
mas percebo! Porque as ciências sociais e humanas são 
muito perigosas. Alguém a questionar a sociedade em que 
vivemos é muito mau. Quem está no Governo acha que 
está a criar a melhor sociedade possível, pelo que apare-
cer alguém a questionar a questão do crescimento sem 
fim ou de que a competição é a melhor forma de organizar 
uma sociedade torna essas pessoas perigosas! Começam 
logo a dizer que são contra o neoliberalismo, contra a ideia 
que vamos continuar a crescer, desenvolver, ser mais 
competitivos, e por aí fora.
Eu percebo este desejo de desinvestir nas ciências sociais 
e humanas, porque são perigosas por um lado e porque 
para pessoas com pouca imaginação as novas ideias so-
ciais e sobre nós próprios são de difícil aplicação imediata. 
Quer dizer, podemos pensar numa sociedade diferente, 
mas como se constrói uma sociedade diferente? Quando 
tudo à nossa volta está a fazer pressão para sermos mais 
competitivos, quando os pais querem que os filhos te-
nham a melhor educação possível, que os filhos tenham 
as melhores notas, que vão para os melhores sítios, para 
depois terem todas as oportunidades possíveis estão a di-
zer: se eu conseguir isso, muito bem, senão os meus filhos 
serão prejudicados porque não lhes consigo dar o melhor! 
Quer dizer, uma sociedade que não é sensível a esta de-
masiado extremada situação entre muito ricos e pobres, 
porque ricos e pobres existirão sempre, mas numa popu-
lação em que 0,1% domine 70% da economia e das finan-
ças e que 99,9% estejam cada vez com mais austeridade, 
não é justa.
Quer dizer, não tenho problema nenhum que o meu salá-
rio seja mais baixo desde que esteja a contribuir para criar 
um maior equilíbrio na sociedade. Mas em todo o mundo 
infelizmente, não é só em Portugal, estas diferenças estão 
a tornar-se cada vez maiores.
Estamos a ver uma sociedade um pouco selvagem em que 
vale “o salve-se quem puder”. E que vem de uma visão 
unidimensional do Darwinismo ‒ que as espécies que so-
brevivem são as que se conseguem adaptar melhor. Mas 
essa é apenas uma parte da mensagem do Darwin. A ou-
tra parte da mensagem do Darwin, que é menos conheci-
da, é que os sistemas para sobreviverem têm de entrar em 
colaboração uns com os outros. Têm de entrar em equilí-
brio, portanto as espécies têm de se equilibrar na forma 
como estão no ecossistema. Até porque a Terra é finita.
Por isso, acho que muita gente não se apercebe do peri-
go desta nova moda de que “agora vamos só financiar os 
excelentes”. Quer dizer, os excelentes sozinhos não fazem 
nada. Tem que haver instituições em que as pessoas são 
estimuladas, ajudadas a crescer e a desenvolver. Sem ins-
tituições, só com geniozinhos individuais não é possível. 
Eu por exemplo, só conheci um génio na minha vida. Al-
guém que era efetivamente fora do normal. O resto das 

pessoas que conheci, centenas de Prémios Nobel, é gente 
muito competente, trabalhou muito, teve sorte, estudou 
muito, descobriu uma coisa interessante na altura certa. 
Não estou a diminuir o valor deles, mas em termos de 
capacidade intelectual… vemos isso nos miúdos da facul-
dade. Eu só dou aulas ao 1.º ano mas é normal que haja 
miúdos mais inteligentes que outros. E às vezes os menos 
inteligentes têm mais garra para ir mais longe do que os 
mais inteligentes, que acham tudo muito fácil e não se 
esforçam. É importante arranjar uma harmonia para que 
tudo isto se conjugue, que não seja que todos são iguais, 
porque não somos, a começar por homens e mulheres que 
são diferentes, mas em termos da potencialidade que cada 
um de nós tem para conseguir coisas diferentes. Feliz-
mente que somos muito heterogéneos e com capacidades 
para fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma 
enorme admiração por um picheleiro fabuloso que me re-
solve os problemas todos. É cada vez mais raro! Dou muito 
mais valor a um picheleiro de grandíssima qualidade que 
a um investigador preguiçoso. E esquecemos isto. Temos a 
mania que se tivermos um Doutoramento é muito melhor 
do que se não tivermos. Isso já passou um bocadinho de 
moda. Hoje as pessoas começam a valorizar os indivíduos 
por aquilo que são e não apenas pela bagagem que têm, 
isto é,  mais por aquilo que fazem com a bagagem que têm.

GH: Quais as principais diferenças entre ciência 
aplicada e a ciência fundamental? Porque razão 
defende que a primeira deve ser uma aposta de 
investimento do setor privado e a segunda, uma 
aposta de investimento do Estado? 
AQ: Primeiro vou esclarecer duas ou três coisas. Acho que 
não há grande diferença entre ciência aplicada e funda-
mental. Eu tive vários professores na minha formação 
que me mostraram claramente quando se está a fazer 
investigação fundamental. Aqueles exemplos de saber 
como as células se dividem que referi para depois perce-
ber o cancro e corrigir o cancro. Estas coisas estão todas 
ligadas. Se estivermos a fazer investigação aplicada, clí-
nica, muito boa, imediatamente, passado pouco tempo, 
quer-se responder a perguntas que só se podem ir buscar 
à investigação fundamental – como é que esta célula dei-
xou de comunicar com aquela? Sabe que deixou. Porquê? 
Será que se pode fazer com que volte a comunicar?
Portanto quem está a fazer ciência aplicada muito boa, 
precisa imediatamente de resposta da ciência funda-
mental e vice-versa. Eu acho que são complementares, 
felizmente. E há pessoas que têm mais jeito para fazer in-
vestigação fundamental e há pessoas com mais jeito para 
investigação clínica. Há pessoas que gostam de lidar com 
pessoas, outras gostam mais de lidar com células.
Agora em relação ao investimento, entendo que ambas 
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A mulher que faz um aborto não 
está a assassinar uma pessoa. Uma 
coisa é uma célula humana ou um 
conjunto de células humanas e o 
nosso corpo está cheio de células 
humanas e, cada vez que perdemos 
uma célula, estamos a perder uma 
célula humana, outra coisa é uma 
pessoa. E portanto a vida humana, 
para mim, não tem começo. Porque 
os espermatozoides e os óvulos 
também são humanos e já são 
humanos antes de criarem um
ser novo. Portanto, a vida humana 
não tem começo, é um continuum. 
A pessoa humana é diferente. 
Em todas as legislações a pessoa 
humana, em geral, existe 
depois de nascer.

deviam ser apoiadas por financiamento público e privado, 
se as pessoas que são responsáveis por esse financiamen-
to forem suficientemente iluminadas para perceberem a 
importância das duas coisas. Agora, se não forem, porque 
não somos todos perfeitos nem sabemos tudo, acho que 
faz mais sentido que a ciência aplicada, que é aquela que 
vai resolver problemas e desenvolver novas tecnologias 
e novas formas de abordar problemas de engenharia, de 
medicina, de farmacologia, de enfermagem (e como pro-
vavelmente isso vai dar origem a novas tecnologias que 
vão ser aplicadas) seja financiada por dinheiros privados, 
pois serão os privados que depois vão lucrar com isso. São 
estes que com as patentes desenvolvem produtos e assu-
mem os lucros.
Ou seja, quando é para produzir “algo que se consegue 
vender”, entendo que deve ser o investimento privado que 
depois vai ter o retorno disso. Se se tratar de investigação 
fundamental, para a qual não se vê imediatamente a pos-
sibilidade de fazer lucro, isso deve ser um investimento do 
país, da sociedade; nós queremos ter mais conhecimento 
para que esse conhecimento ajude a que pequenas em-
presas possam semear e desenvolver outras coisas. Mas 
volto a dizer que ambas deviam ser financiadas em con-
junto. Os financiamentos para o conhecimento aplicado 
ou fundamental de financiadores inteligentes e ilumina-
dos deviam ser mais ou menos iguais. Não podendo ser 
assim, deve o privado financiar mais no aplicado e o públi-
co apostar mais no que é fundamental.

GH: Em 2007, e relativamente à interrupção vo-
luntária da gravidez, esclareceu bem a sua posi-
ção, no sentido da defesa da descriminalização 
do aborto. Quando começa a vida humana segun-
do a ciência?
AQ: É assim. Eu acho que isso é uma pergunta que tem 
2000 anos e que já foi abordada por muitas religiões dife-
rentes e por muita ciência diferente. 
Na história das várias religiões que existem é muito curio-
so olhar para o Cristianismo, para o Judaísmo, para o Isla-
mismo, porque dá a entender que durante muitos séculos 
havia qualquer coisa que era alterada na altura em que a 
mãe começava a sentir a presença do feto. Até essa altura, 
ela poderia ter alterações hormonais, mas até essa altura 
em que sente que está lá qualquer coisa a bater com os 
pés e com as mãos, até esse momento, nunca foi crime 
abortar. Depois desse momento passou a ser, em vários 
graus de gravidade, a interrupção da gravidez, porque de-
pois depende do número de meses e por aí fora.
Portanto, esta é uma questão que tem milénios de exis-
tência. Aliás, é muito curioso, porque durante muito tem-
po, não sei se ainda é assim porque não sei, dizia eu que 
havia aquela história muito curiosa, espero que esteja a 

dizer a verdade, que um feto que fosse abortado como 
não tinha sido batizado não tinha alma, por isso ia para o 
limbo. Por outro lado, não há nenhum país no mundo que 
acuse uma mulher que fez um aborto de fazer um assassí-
nio. A mulher que faz um aborto não está a assassinar uma 
pessoa. Uma coisa é uma célula humana ou um conjunto 
de células humanas e o nosso corpo está cheio de células 
humanas e, cada vez que perdemos uma célula, estamos 
a perder uma célula humana, outra coisa é uma pessoa. E 
por isso a vida humana, para mim, não tem começo. Porque 
os espermatozoides e os óvulos também são humanos e 
já são humanos antes de criarem um ser novo. Portanto, a 
vida humana não tem começo, é um continuum. A pessoa 
humana é diferente. Em todas as legislações a pessoa hu-
mana, em geral, existe depois de nascer. É muito diferente 
assassinar uma criança ou fazer um aborto. São coisas di-
ferentes e que não têm o mesmo tratamento.
Por serem coisas diferentes e por terem um tratamento 
diferente e como há todo o processo de um espermatozoi-
de que é humano, que fertiliza um ovócito que é huma-
no e cria um novo ser, que depois se pode dividir em dois 
e criar dois seres, todo esse processo torna a decisão de 
uma mulher fazer um aborto difícil. E torna essa decisão 
cada vez mais difícil à medida que o tempo passa.
Conheço, provavelmente, centenas de mulheres que fize-
ram abortos, e eu sei que a decisão de fazer um aborto foi 
sempre dificílima. Tenho também conhecimento de vários 
casos recentes de pessoas amigas que fizeram testes ge-
néticos para saber se a criança teria algum problema ou 
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Eu acho que os ensaios 
clínicos são fundamentais. 
Não consigo arranjar uma 
palavra mais poderosa que 
essa. São fundamentais 
para o desenvolvimento 
de qualquer nova solução 
para a saúde. Quando 
tomamos um comprimido 
novo queremos ter a certeza 
que aquele comprimido foi 
suficientemente testado 
e validado na forma mais 
exigente possível.

não e não sabiam o que iam decidir perante a existência 
de alguma situação dessas. Portanto, eu sei que a decisão 
de fazer um aborto é extremamente difícil para a gran-
díssima maioria das mulheres. Assim sendo, tornar essa 
decisão ainda mais difícil durante as primeiras 10 ou 12 
semanas, acho que mostra uma falta de compaixão enor-
me, porque o que a mulher decide é se aquele conjunto 
de células, a que chamamos de embrião ou uma blástu-
la ‒ tem nomes diferentes... ‒ se vai permitir que aquilo 
continue ou não continue. E as mulheres que têm de to-
mar a decisão, em geral é uma decisão da mulher, são con-
frontadas com dilemas enormíssimos. Não sabem se vão 
poder ter outro, se estão a impedir uma vida humana de 
se desenvolver. Porque para mim o aborto não é um as-
sassínio, não é matar uma pessoa, é matar um conjunto 
de células que possa vir a dar uma pessoa. Ou seja, diz-se 
que é uma pessoa em potencial, mas todos os espermato-
zoides também são pessoas em potencial. Cada vez que 
um homem se masturba está a impedir biliões de crian-
ças nascerem. Aliás, vem na Bíblia que a única forma de 
contraceção é ejacular fora. Ao fazer isso está a impedir 
milhões de crianças de nascerem. Portanto, há aqui uma 
área muito cinzenta que ninguém tem a coragem de abor-
dar, nem os mais conservadores, nem os mais liberais. Pri-
meiro dizer que não é vida humana. É vida humana! Mas 
não é uma pessoa humana! São coisas diferentes. E uma 
coisa, é o que está em potencial e outra coisa, é aquilo que 
é. E por isso mantenho a minha posição exatamente como 
naquela altura.

GH: No ano passado o atual Ministro da Saúde, Dr. 
Paulo Moita de Macedo, nomeou uma nova Co-
missão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) 
da qual o Prof. Doutor. Alexandre Quintanilha 
faz parte e à qual preside. Sabemos que esta Co-
missão tem como dever “assegurar a proteção 
dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 
participantes nos estudos clínicos e de garantir 
os mesmos junto da sociedade.” Nesse sentido, 
considera que os ensaios clínicos são uma área 
estratégica para o setor da saúde em Portugal e, 
designadamente, para o SNS? 
AQ: Eu acho que os ensaios clínicos são fundamentais. 
Não consigo arranjar uma palavra mais poderosa que 
essa. São fundamentais para o desenvolvimento de qual-
quer nova solução para a saúde. Quando tomamos um 
comprimido novo queremos ter a certeza que aquele com-
primido foi suficientemente testado e validado na forma 
mais exigente possível. Porque sabemos de graves faltas 
que aconteceram no passado ‒ por exemplo o caso da 
talidumida ‒ que agora voltou a ser usada para doenças 
mentais. Portanto, os ensaios clínicos são fundamentais 
para o desenvolvimento de novas áreas da saúde, quer 
seja para novos medicamentos, equipamentos ou instru-
mentos. Assim, haver ensaios clínicos em Portugal é óti-
mo. Temos também a possibilidade de fazer parte daquele 
grupo de países a nível internacional aos quais é dada a 
responsabilidade de co-ensaiar novos medicamentos ou 
novos equipamentos de saúde. Como tal, só dizendo isto, 
é óbvio que tal deve fazer parte da estratégia de qualquer 
sociedade. Seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério 
da Ciência, da Economia ou de qualquer outro Ministério. 
É claro que esses ensaios clínicos também trazem muito 
dinheiro. Os ensaios clínicos não são baratos. E aí estou to-
talmente de acordo. Porque é que Portugal não haverá de 
beneficiar como os outros países desenvolvidos que têm 
ensaios clínicos a decorrer? De qualquer maneira a nossa 
preocupação principal é que esta “ganância” pelo finan-
ciamento não diminua a qualidade daquilo que é respon-
sabilidade principal da Comissão de Ética, que é garantir 
a segurança dos participantes nesses próprios ensaios 
clínicos. Aliás, na Comissão de Ética para a Investigação 
Clínica (CEIC) a questão dos possíveis futuros benefícios 
económicos não é considerada. O aspeto fundamental é se 
o ensaio está ou não bem desenhado. Se a resposta que 
querem obter é possível com o desenho da experiência e 
da forma como está delineado. E por isso, temos gente tec-
nicamente altamente qualificada e o que é muito interes-
sante é que integram a CEIC advogados, representantes 
da sociedade que não são médicos, um padre, enfermei-
ros, médicos, ou seja temos uma variedade muito grande e 
formas diferentes de olhar para o mesmo assunto.
Tenho aprendido imenso com o projeto, há pessoas com 
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uma competência extraordinária que a integram. E há 
questões muito complicadas, por exemplo com crianças, 
na área da pediatria, da geriatria, da demência. Como se 
protegem, sem ser demasiado paternalista, os direitos de 
pessoas que não conseguem elas próprias defender-se? 
Essas áreas são muito interessantes porque, por exemplo, 
podemos simplesmente dizer que não se fazem testes em 
crianças, mas sabemos que o metabolismo é diferente e 
usar uma droga que apenas foi testada em adultos não é 
seguro ‒ já agora não sei se sabem que até há muito pou-
co tempo não havia testes em mulheres e as drogas que 
foram testadas em homens eram depois reduzidas e apli-
cadas em mulheres. Foi a entrada de uma Vice-Diretora do 
NIH (National Institute of Health) há cerca de 30/40 anos, 
a primeira Vice-Diretora, que os iniciou, o que faz todo o 
sentido porque são metabolismos diferentes, há a questão 
de ser antes ou depois da menopausa, etc. Voltamos às 
questões do género que também me entusiasmam muito.

GH: Enquanto Presidente do Conselho de Escola 
da Escola Nacional de Saúde Pública da Univer-
sidade de Lisboa (ENSP-UNL) acredita que os Ad-
ministradores Hospitalares (AH) podem ter um 
papel decisivo no incentivo da investigação na 
área da saúde pública? De que forma?
AQ: Primeiro senti-me muito honrado por ser escolhido 
Presidente do Conselho de Escola de uma Escola com tan-
to prestígio. A Escola Nacional de Saúde Pública teve como 
Diretores gente de muito prestígio em Portugal. Foi uma 
área que sempre me interessou muito, a Saúde Pública, 
porque não se podem esquecer que eu vivi os primeiros 
vinte e tal anos da minha vida em África e as questões de 
Saúde Pública em África ainda eram mais importantes e 
diferentes. Por isso, eu acho que a área da Saúde Públi-
ca ‒ voltamos àquela questão se calhar do fundamental 
versus o aplicado ‒ é um domínio que define a qualidade 
de vida de um país. Se houver Saúde Pública de qualida-
de estamos garantidos, se não houver Saúde Pública de 
qualidade queremos mudar de país. Felizmente Portugal 
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A mensagem principal, o meu papel foi sempre muito o de… 
eu não ensino… ensinar não significa muito... 
acho que a função principal de um professor 

é estimular a curiosidade e imaginação. 
Mais nada! Depois toda a gente faz o resto.

Se tiverem curiosidade e não a perderem, se tiverem imaginação 
e também não a perderem, vão ser pessoas… boas!

está em muito boa situação. Temos uma Saúde Pública 
muito, muito boa. Não sei os números mas toda a gente 
o menciona. E portanto, não sei se é tudo resultado desta 
Escola de Saúde Pública mas tem uma responsabilidade 
muito grande, porque estamos num país em que se espera 
muito da Saúde Pública. Principalmente para aqueles que 
não podem pagar a sua própria saúde. E nestas alturas a 
importância da Saúde Pública ainda é maior e, obviamen-
te, uma das questões que provavelmente fez que fosse 
convidado para ser o Presidente do Conselho de Escola é 
facto de o Reitor saber que tenho um enorme interesse 
em estimular a aquisição de novos conhecimentos na área 
da Saúde Pública. Faz parte daquilo que eu sou. A Esco-
la tem muita investigação a decorrer, gostaria que ainda 
tivesse mais, como é óbvio. Como gostaria que todas as 
instituições tivessem mais. Portanto, o meu papel é prin-
cipalmente de catalisador para continuar a fazer pressão 
que a investigação feita na escola continue e cresça ainda 
mais no futuro.

GH: No passado mês de julho terminou a sua car-
reira docente com uma última aula no Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da 
Universidade do Porto. Que mensagem gostaria 
de deixar aos jovens investigadores que ajudou a 
formar?
AQ: Espero que no meio desta situação atual não desespe-
rem. Que continuem a ter confiança que vale a pena apos-
tar no conhecimento. Que valeu a pena aquilo que fizeram 
e que aquilo que aprenderam nestes anos tem um valor 
inestimável para a o futuro da vida deles. Quando nós te-
mos a sensação que em determinada altura da nossa vida 
fizemos alguma coisa com paixão, com verdadeira dedi-
cação e paixão, isso é uma coisa que ninguém nos tira. Se 
calhar vamos ter saudades de fazer aquilo que estávamos 
a fazer, mas acho que é uma coisa que eles vão transpor-

tar para os filhos deles e para as gerações futuras. A men-
sagem principal, o meu papel foi sempre muito o de… eu 
não ensino… ensinar não significa muito... acho que a fun-
ção principal de um professor é estimular a curiosidade e 
imaginação. Mais nada! Depois toda a gente faz o resto. Se 
tiverem curiosidade e não a perderem, se tiverem imagi-
nação e também não a perderem, vão ser pessoas…boas!

GH: É do conhecimento público que, agora que 
deixou de lecionar, vai assumir atividade polí-
tica. Na última aula no ICBAS demonstrou o seu 
descontentamento em relação à atual situação 
política, tendo afirmado que o conhecimento 
“não é um luxo”. O que espera da ciência nacional 
num futuro próximo?
AQ: Ao “entrar” na política vou passar muito tempo no iní-
cio a aprender. É uma área que eu não conheço. Também 
já me lembraram que na Universidade há muita política. É 
verdade! Há muita gente a pregar rasteiras. Eu não conhe-
ço muito bem a linguagem política. Os latinos, se calhar 
mais que os anglo-saxónicos, deixam muitas vezes men-
sagens nas entrelinhas, não dizem as coisas. Fazem en-
tender as coisas, em vez de as dizerem. Os anglo-saxóni-
cos são muito mais diretos. E eu, em geral, sou muito mais 
direto. Porventura irei ter de equilibrar isto um bocadinho. 
Espero nunca deixar de ser direto. Tenho uma certa inge-
nuidade e frontalidade que espero nunca perder. Não sei 
ser sofisticado para dizer as coisas “entre as linhas”. Para 
isso é preciso ter uma mente “muito especial”. Eu não sou 
capaz de fazer isso. Normalmente não tenho pena de não 
ser capaz. Mas às vezes tenho pena. Mas vou ter de apren-
der como é que funciona a estrutura. Também não sei se 
me vou dedicar principalmente à área da ciência, imagino 
que sim, mas no Parlamento vou ter de ouvir falar sobre 
todas as áreas. Assim algumas coisas são absolutamen-
te fundamentais. Por exemplo, um país que consegue 
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Espero nunca deixar de ser 
direto. Tenho uma certa 
ingenuidade e frontalidade 
que espero nunca perder. 
Não sei ser sofisticado para 
dizer as coisas “entre as linhas”. 
Para isso é preciso ter uma 
mente “muito especial”.

manter uma pessoa presa sem acusação durante um ano 
é gravíssimo, independente de quem seja a pessoa. As 
pessoas estão a pensar: “Ah, ele está a falar do Sócrates”. 
Eu não sou amigo do Sócrates, e teria a mesma posição so-
bre qualquer pessoa ir para a cadeia e não ser acusada de 
nada, o que do ponto de vista democrático é absolutamente 
inaceitável. Uma pessoa tem de saber num prazo de 24 h 
ou 48 h ou, no máximo, numa semana, do que é acusada. 
E há várias justificações como a falta de meios, verificar 
suspeitas, etc. mas as liberdades individuais fazem parte 
dos princípios das Nações Unidas e os direitos das pessoas 
e é uma questão que me toca imenso.
Na área do conhecimento o que eu gostaria de fazer era 
voltar... Ora vamos lá a ver. Portugal até há 4 anos atrás 
serviu quase de símbolo na Europa. Nós somos o país 
que foi visto de fora com grande espanto. Nós crescemos, 
chegamos a ultrapassar a média europeia em relação a 
muitos indicadores, publicações, número de doutorados, 
resultados, por aí fora. E de repente chega alguém que diz: 
“Não, não, não. Vamos mudar isto tudo!”
E eu considero que os Governos têm todo o direito, nós 
elegemos o Governo, de mudar a política, agora numa 
área que estava a funcionar tão bem, numa área em que 
nós éramos vistos com alguma inveja. A “Ciência Viva”, por 
exemplo, é uma coisa que há dezenas de países no Mundo 
a tentar imitar. Foi uma criação do José Mariano Gago para 
jovens. Desenvolveu a ideia de haver museus de ciência, 
centros de ciência, as instituições falarem da ciência que 
estão a fazer. Isto agora parece normal, mas há dez anos 
atrás não era. As instituições eram fechadas! Eu não sabia 
o que as faculdades, o que os institutos faziam, não havia 
professores a passarem tempo nos institutos, alunos a 
visitarem-se, não havia! Isto foi uma alteração dramática 
e toda ela positiva. E mesmo assim só estávamos a gastar 
1,5% do PIB em ciência, quando há países que gastam 5 e 
6%. Portanto, tínhamos conseguido uma coisa extraordi-
nária, em pouco tempo, numa geração de 20 anos. E, al-
terar de forma tão dramática, aquilo que estava a correr 
bem, eu acho que foi uma asneira. Porque hoje em dia se 
olharmos à nossa volta não vemos liderança na ciência. 
Onde está a liderança? Desapareceu…
Portanto, eu gostaria que nós voltássemos a crescer, por-
ventura mais lentamente devido à altura em que estamos, 
mas continuar a crescer de uma forma sustentada. Porque 
uma grande parte das instituições que foram criadas con-
tinuam extremamente frágeis. Voltamos à questão do ris-
co. São muito frágeis estas instituições que conseguiram 
atrair muita gente, muitos que não são portugueses, a vir 
para cá trabalhar. Continuam a estar num situação muito, 
muito frágil.
No I3S que foi uma grande aposta da junção destas três 
instituições, estas instituições estão a viver quase de dia 
para dia, ou de semana para semana, sem saber se vão 

poder ter os mesmos investigadores, quem é que vai ter 
de sair, quem é que é suficientemente bom e jovem para 
ter uma oferta o exterior. Deveria ter havido um período 
de reanálise da nossa curva de evolução, de forma a que 
pudéssemos reequilibrar a situação mas não criar este 
desencanto. Há muitos jovens que já não sabem se vale a 
pena apostar no conhecimento.
Eu sinto-me um bocadinho traído porque eu alinhei nessa 
aposta. Eu vim para Portugal e sinto que consegui partici-
par nesse crescimento. E a determinada altura, sinto que 
esse esforço que não fui só eu que fiz, muita gente o fez, 
pessoas que estavam cá pessoas que vieram de fora, de 
repente começa a ser questionado. Quando no fundo até 
o financiamento, pelo menos nos três anos desta nova 
conjuntura, nos era dito que não tinha diminuído. Até ti-
nha aumentado ligeiramente. E ninguém sabe muito bem 
como. Porque as bolsas diminuíram de forma dramática. 
Os financiamentos das instituições de forma dramática. 
Os investigadores contratados. Para onde é que foi o di-
nheiro? Se não diminuiu, para onde é que foi o dinheiro? É 
uma grande questão que ainda se põe 
Há outra questão que também gostava de deixar muito 
clara. Voltamos à questão da excelência. A Universidade 
de Oxford e de Cambridge levaram sete séculos a cons-
truir. As grandes estruturas por esse mundo fora ‒ na 
América têm muito menos tempo, mas levaram cem anos 
a construir ‒ e as pessoas vão para Harvard, para Berke-
ley, para Oxford ou para Cambridge, porque são estrutu-
ras que têm, que criaram confiança ‒ trust ‒ voltamos à 
terceira parte do risco. As pessoas acham que naqueles 
sítios vão ter oportunidade de eles próprios crescerem, se 
realizarem, se desenvolverem para depois terem o Mundo 
aberto à sua volta e eu acho que isso é muito, muito frágil 
em Portugal nesta altura.
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GH: A base da organização do Serviço Nacional 
de Saúde data do início dos anos noventa, desig-
nadamente com a criação e regulamentação das 
administrações regionais de saúde. Considera 
que esta organização administrativa responde 
às atuais necessidades de saúde?
RBL: Não. Temos que progredir rapidamente para a ex-
tinção das Administrações Regionais de Saúde que se 
transformaram em colossos burocráticos que dificultam 
a gestão da saúde no nosso país. Claramente este tipo 
de organização administrativa cumpriu o seu papel num 
tempo em que os hospitais se figuravam como elementos 
centrais do Serviço Nacional de Saúde – uma visão desa-
dequada relativamente àquele que deve ser o caminho da 
prestação de cuidados de saúde no futuro. 
Dito isto, para responder à questão colocada, é necessá-
rio ter uma ideia clara sobre como queremos que evolua o 
SNS. Isto é, como é que a gestão pública da saúde em Por-
tugal tem que progredir para continuar a cumprir o pre-
ceito constitucional que define a saúde como um direito 
fundamental de acesso geral, universal e tendencialmen-
te gratuito de acordo com as capacidades económicas e 
sociais do país. 
A meu ver, o Serviço Nacional de Saúde deve ter uma ges-
tão focalizada na criação de valor. O mesmo é dizer que 
precisamos de um modelo de organização administrativa 
que responsabilize e premeie diretamente os gestores da 
saúde em função de melhorias efetivas nos indicadores 
de saúde dos cidadãos e não em função de ganhos admi-
nistrativo-burocráticos que não representam necessaria-
mente uma melhoria da saúde das populações.
Para cumprir com esta nova visão, devemos evoluir para 
um SNS que assuma os cuidados de saúde primários como 
pilar fundamental de todo o sistema em torno do qual 
tudo o mais gira. Para tal, devemos ter sistemas locais de 
saúde que assumam a gestão regional das unidades de 

saúde, tendo um papel integrador dos serviços públicos, 
sociais e privados e em estrita articulação com as câmaras 
municipais, escolas, IPSS e demais instituições públicas e 
privadas que podem desempenhar um papel na promo-
ção da saúde e prevenção da doença a nível local. Não se 
devem repetir os erros passados das Unidades Locais de 
Saúde que assentaram todo o seu modelo na gestão dos 
cuidados secundários – entenda-se, hospitais. A liderança 
dos novos sistemas de saúde locais deverá ficar a cargo 
dos cuidados de saúde primários.
A avaliação de desempenho destes sistemas de saúde lo-
cais e o seu respetivo financiamento devem respeitar uma 
avaliação mensurável, rigorosa e periódica dos ganhos em 
saúde que a gestão consegue alcançar nas populações 
abrangidas.
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No passado mês de julho, Ricardo Baptista Leite conjuntamente 
com os colegas médicos Carla de Sousa Pontes e José Francisco Pa-
vão apresentaram o livro “Cidadania para a Saúde” (Publicação con-
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Editora).  A mensagem principal deste projeto é demonstrar o papel 
fulcral que o cidadão tem (e pode vir a ter) enquanto promotor da 
saúde, levando este tema a uma maior reflexão na sociedade.
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GH: Atualmente o setor social é complementar, 
designadamente com a integração dos hospitais 
como prestadores no SNS e com um sistema de 
financiamento/pagamento similar. Qual o enten-
dimento que tem sobre as prioridades de referên-
cia de doentes?
RBL: As patologias com maior expressão epidemiológica 
e/ou económica devem ser geridas de acordo com mode-
los de gestão integrada que respeitem o processo clínico 
e o fluxo dos doentes. Ou seja, todo o SNS deve acomodar-
-se às necessidades efetivas do doente ‒ e não o inverso ‒, 
passando a realizar todos os atos diagnósticos, clínicos e 
terapêuticos no mesmo espaço físico e na mesma janela 
temporal, assegurando assim maior comodidade para o 
utente.
A gestão integrada destas patologias deve seguir flu-
xogramas de referenciação que garantam que o doente 
tenha acesso aos melhores cuidados de saúde num con-
texto de equidade de acesso geográfico. Para tal, serão os 
próprios profissionais de saúde a validar os modelos de 
referenciação de acordo com a oferta que existe entre os 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde, incluindo todos os 
hospitais que integram essa rede por via de modelos de 
contratação com o Estado. 
O que importa é que o doente seja tratado de acordo com 
o estado da arte, independentemente da sua origem geo-
gráfica.

GH: Quando se fala na dicotomia setor público-pri-
vado, e no que se refere em concreto à acumula-
ção de funções pelos profissionais de saúde nos 
dois setores, defende que se trata de um sistema 
a manter ou, pelo contrário, a alterar no sentido 
da separação entre público e privado?
RBL: Nunca no passado se fez tanto como neste último 
mandato com vista a aumentar a transparência das re-
lações entre público, privado e social. Mas reconheço que 
temos que ir mais longe. 
É como médico que posso afirmar que uma grande parte 
dos colegas, e também dos demais profissionais de saú-
de, como os Enfermeiros, optam por trabalhar em mais do 
que um local por motivos financeiros e de reconhecimen-
to pessoal (ou falta dele). Se pudessem auferir a mesma 
remuneração ficando na mesma unidade de saúde onde 
o seu trabalho fosse devidamente valorizado, estou certo 
que a maioria dos profissionais de saúde optaria por tra-
balhar sempre com uma mesma equipa sólida, seguindo 
um grupo fixo de doentes, incrementando a motivação de 
todos e a qualidade dos cuidados prestados.
Dito isto, temos que caminhar no sentido de criar condi-
ções propícias para que os profissionais optem por este 
caminho, de forma livre. 

A única exceção a esta regra deve dizer respeito aos pro-
fissionais com responsabilidades de direção nas unida-
des de saúde. Neste particular, tal como no NHS inglês, 
devemos equiparar a remuneração destes profissionais 
àquela que é auferida pelas equipas de gestão e exigir a 
sua dedicação exclusiva ao SNS. Choca-me que um clínico 
hospitalar extraordinário tenha que assumir funções no 
conselho de administração do hospital se quiser progredir 
remuneratoriamente. Perde-se um clínico de elevado va-
lor sem garantia de incremento de qualidade para a equi-
pa de gestão. 
Há também inconsistências no sistema de remunera-
ção suplementar que têm que ser corrigidas. A título de 
exemplo, se um hospital contratar horas extraordinárias 
aos profissionais do seu hospital, raramente o profissio-
nal adere ao pedido porque o valor pago é objetivamente 
baixo (comparado com o que pode auferir noutro local), 
fruto de limitações na legislação laboral. No entanto, pode 
o hospital contratar um profissional de outro hospital 
praticamente a qualquer valor. Para além da ausência de 
racionalidade, estas incongruências geram sentimentos 
de injustiça perfeitamente compreensíveis com impactos 
negativos na qualidade dos cuidados prestados. 
Por fim, devemos permitir às equipas de gestão das uni-
dades de saúde a possibilidade de contratarem consulto-
res externos pontuais, sempre que necessário. Tal per-
mitiria, quando se justifica, a gestão de equipas flexíveis, 
com horários ajustados às necessidades do hospital ou do 
centro de saúde, por um lado, e aos anseios dos profissio-
nais de saúde, por outro. Uma transformação desta mag-
nitude criará mais condições para que tenhamos clínicos 
com coatividade de investigação profissionalizada, um in-
cremento de ensaios clínicos e um reforço das equipas de 
base, sempre que necessário e em tempo útil.

GH: Considera que a ADSE se deve manter com o 
atual formato de gestão pública?
RBL: Em 2011, altura em que o governo socialista chamou 
a Troika a Portugal, a ADSE apresentava um défice crónico 
na casa de muitas centenas de milhões de Euros. A me-
lhoria da gestão deste subsistema que serve os funcioná-
rios públicos e as suas famílias, associada ao aumento das 
contribuições por parte dos seus beneficiários, permitiu 
que atingíssemos um patamar de autossustentabilidade 
da ADSE.
Chegados aqui, estão reunidas condições para que possa 
haver uma progressiva transição da gestão da ADSE do 
Estado para os seus beneficiários. Devem ser aqueles que 
contribuem para o financiamento da ADSE a decidir quais 
os benefícios de que podem usufruir e se deve haver 
um alargamento da base da população potencialmente 
abrangida por este subsistema.  
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GH: Foi autor muito recentemente, em coautoria, 
de uma publicação intitulada “Cidadania para a 
Saúde”. Qual o papel do cidadão na promoção da 
saúde e de que forma pode o sistema de saúde 
reforçar a participação dos nossos cidadãos? Que 
impacto pode esta participação ter na sustenta-
bilidade do SNS?
RBL: Tendo já decorrido alguns anos desde a sua definição 
pela Organização Mundial de Saúde, os conceitos de Pro-
moção da Saúde e Cidadania em Saúde são temas comple-
xos que vão muito para além do setor da Saúde e que exi-
gem uma ação coordenada entre diferentes stakeholders, 
devendo servir o objetivo de colocar a saúde na agenda e 
na prioridade de todas as políticas. 
As tendências demográficas, os avanços tecnológicos e as 
exigências orçamentais colocam enormes desafios à So-
ciedade e sobre a sustentabilidade dos sistemas de saúde.
Torna-se assim essencial que a promoção da saúde e a 
prevenção da doença evoluam de forma a tornarem-se 
uma responsabilidade central de todos os Governos e uma 
área-chave das comunidades, da sociedade civil, das orga-
nizações e de cada um dos cidadãos. 
Exige-se pois uma mudança de perceção da saúde como mais 
uma despesa social para uma visão em que essa despesa é 
assumida como um investimento. A este propósito, torna-se 
fundamental quantificar os ganhos efetivos que esse inves-
timento traz para a sociedade, na senda do que tem vindo a 
ser feito com trabalhos preliminares pela NOVA IMS. 
Com o livro “Cidadania para a Saúde” pretendemos lançar 
o debate em Portugal e iniciar uma reflexão sobre o papel 
específico que o cidadão pode e deve ter na promoção da 
sua saúde. 
A evidência científica que conseguimos reunir demons-
tra de forma taxativa que o cidadão pode influenciar, não 
apenas a sua saúde individual, mas a de toda a comunida-
de onde se insere.
Há naturalmente um longo caminho a percorrer até con-
seguirmos que o cidadão passe a gerir de forma mais 
informada a sua saúde mas que também participe ativa-
mente nas decisões que tomamos, como sociedade, relati-
vamente às políticas de saúde. 
Assim, torna-se premente implementar estratégias efe-
tivas de educação para a saúde de forma transversal na 
sociedade: das escolas aos hospitais e centros de saúde, 
do local de trabalho aos media. Só assim poderemos am-
bicionar que os portugueses possam assumir um papel 
central na defesa da saúde coletiva e só assim poderemos 
promover ativamente que os doentes consigam ganhar 
progressiva autonomia na gestão da sua saúde através 
dos chamados autocuidados.
Se não formos capazes de reduzir a carga da doença, esta-
remos destinados a ter um sistema de saúde totalmente 
insustentável e uma economia de crescimento limitado.

GH: Considera que investimos o suficiente em po-
líticas de saúde pública? 
RBL: O próprio Ministro da Saúde reconheceu recentemen-
te, num estudo publicado pela OCDE em maio 2015 sobre 
o sistema de saúde português, que apesar do aumento 
de investimento que tem sido feito continuamos atrás da 
média europeia e temos que fazer mais.
Mesmo à escala da União Europeia, os países gastam em 
média apenas 3% dos seus orçamentos em políticas de 
prevenção da doença e de promoção da saúde. Ou seja, 
os ministérios da saúde são hoje ministérios da doença 
que gastam 97% dos seus orçamentos no tratamento de 
doenças, muitas das quais poderiam ser evitáveis.
É por isso crítico ‒ em nome da sustentabilidade do SNS ‒ 
que sejamos capazes de assumir aumentar a despesa em 
políticas de saúde pública para 10%, conforme recomen-
dação da OCDE. Esta é uma meta de médio prazo que exi-
ge que os maiores partidos do chamado arco de governa-
ção se entendam para garantir o seu cabal cumprimento.

GH: Qual entende ter sido a “reforma das refor-
mas” na área da saúde? 
RBL: Tendo assumido funções em 2011 com o país no li-
miar da bancarrota, incapaz de cumprir com as suas obri-
gações perante os funcionários públicos e pensionistas, 
com uma dívida superior a 3 mil milhões de euros a for-
necedores na área da saúde, creio que foi crítico termos 
conseguido salvaguardar a solvência do Serviço Nacional 
de Saúde, tendo mantido genericamente os seus serviços 
e padrões, conforme reconhecido pela Fundação Gul-
benkian e pela OCDE.
Numa perspetiva de futuro, foi determinante ter-se con-
seguido desenvolver (finalmente!) um sistema digital que 
liga todas as instituições do SNS e estas diretamente aos 
cidadãos. Trata-se da “Plataforma de Dados da Saúde” que 
será indubitavelmente um dos pilares para o desenvol-
vimento futuro do nosso sistema de saúde, garantindo 
maior qualidade na prestação dos cuidados, ganhos de 
eficiência, simplificando a gestão que o cidadão faz das 
suas necessidades em saúde.

GH: Relativamente ao futuro, que intervenção 
identifica capaz de incrementar a efetividade e a 
eficiência no sentido de potenciar a própria sus-
tentabilidade do SNS?
RBL: Para responder à questão da sustentabilidade, con-
forme respondi anteriormente, o Serviço Nacional de 
Saúde terá que evoluir para um modelo de financiamento 
assente em resultados efetivos em saúde, fugindo cada 
vez mais do pagamento contabilístico em função de atos 
administrativos que em nada avalizam o impacto em saú-
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de. Ou seja, teremos que valorizar a capacidade dos gesto-
res das instituições da saúde em melhorar os indicadores 
de saúde dos cidadãos e das populações abrangidas. Com 
esta evolução, as próprias administrações hospitalares e 
dos centros de saúde terão que ter uma ação direta nas 
políticas de promoção da saúde e de colaborar ativamente 
com as instituições locais, tais como as Câmaras Munici-
pais, IPSS’s ou escolas.

GH: No âmbito europeu, como considera que irá 
evoluir a aplicação da diretiva europeia de aces-
so a cuidados de saúde transfronteiriços?
RBL: Na realidade, é ainda incerto qual o impacto que a 
aplicação da diretiva irá ter nos sistemas de saúde nacio-
nais e na vida dos cidadãos. Considero que o modelo de re-
des de referenciação europeias no caso de patologias com 
baixa expressão epidemiológica, particularmente no cam-
po das doenças raras, poderá trazer importantes vanta-
gens ao centralizar cuidados de saúde altamente diferen-
ciados em centros de referência, localizados em diversos 
pontos da Europa. Neste campo, Portugal tem unidades 
de saúde plenamente capazes de assumir esse papel e de 
servir a população europeia no caso de certas patologias 
específicas. Num tempo em que todos os países da União 
Europeia se estão a movimentar em torno deste objetivo, 
temos que garantir o posicionamento célere e inteligente 
das instituições portuguesas junto das entidades deciso-
ras em Bruxelas.

GH: Uma das maiores preocupações dos gestores 
de saúde à escala global prende-se com os ele-
vados preços associados à inovação terapêuti-
ca. Como poderá Portugal continuar a garantir o 
acesso à inovação sem comprometer a sustenta-
bilidade do SNS?
RBL: É minha convicção que apenas alcançaremos uma 
solução para este problema através de um compromisso 
tripartido entre o Governo, a Comissão Europeia e as in-
dústrias produtoras de tecnologias inovadoras para a saú-
de. Não há soluções mágicas, mas posso deixar algumas 
sugestões.
Do lado do Governo, tem que haver, por um lado, clareza 
relativamente ao valor que o país pode despender ‒ sem 
comprometer o equilíbrio das contas públicas ‒ para a 
aquisição de medicamentos e dispositivos médicos. Por 
outro lado, precisamos de um sistema transparente e de-
vidamente calibrado de avaliação de tecnologias de saúde. 
O Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(SiNATS) representa um passo significativo nesse sentido 
e que terá agora que ser consolidado de modo a garantir 
que as decisões de comparticipação de fármacos e de dis-

positivos sejam assentes em critérios técnicos transpa-
rentes e não da arbitrariedade política.
A nível europeu, tem que haver coragem política da par-
te do Comissário da Saúde para assumir a liderança do 
processo e para acabar de vez com a referenciação in-
ternacional de preços. Este sistema, através do qual os 
governos estabelecem o valor das tecnologias ao compa-
rarem-se com os preços praticados noutros países, pre-
judica gravemente os países mais pobres e compromete 
a transparência do sistema na medida em que os preços 
negociados nunca são tornados públicos. O caminho terá 
que passar forçosamente por modelos de negociação e de 
compra centralizados dos medicamentos e dispositivos 
para que sejam depois redistribuídos pelos Estados-Mem-
bros de acordo com a sua capacidade financeira. Para tal, 
será necessário agrupar os países de acordo com um cri-
tério uniformizado como seja o Produto Interno Bruto. 
Seria um modelo assente na solidariedade europeia em 
que os países mais ricos assumiriam maiores encargos, 
garantindo que todos os Europeus, independentemente 
da sua origem, teriam acesso à inovação e seriam trata-
dos de acordo com o estado da arte. Seria um caminho de 
combate efetivo às desigualdades e de desenvolvimento 
para a convergência dos indicadores de saúde a nível de 
toda a União.
Por outro lado, sendo evidente que certos investimentos 
em saúde – como, por exemplo, a prevenção ou cura de 
determinadas patologias ‒ acarreta um impacto positivo 
na economia da União Europeia, a Comissão deve permitir 
o recurso a fundos estruturais para este fim. 
Para estas estratégias funcionarem, torna-se imperativo 
que a indústria tecnológica de inovação ajuste os seus 
preços ‒ e eventualmente todo o seu modelo de negócio 
‒ à capacidade de financiamento dos Estados que repre-
sentam a maior fatia dos seus rendimentos. Se não con-
tribuírem para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
todos perdem.

Este sistema, através do qual 
os governos estabelecem o valor 
das tecnologias ao compararem-se 
com os preços praticados noutros 
países, prejudica gravemente os 
países mais pobres e compromete a 
transparência do sistema na medida 
em que os preços negociados nunca 
são tornados públicos.
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O acesso a cuidados de saúde de qualidade e em 
segurança é um direito fundamental do cidadão, 

exigível nos diferentes níveis de prestação de cuidados 
desta natureza. O doente tem legitimidade para exigir e 
reclamar a sua segurança nas unidades onde lhe são pres-
tados tais cuidados e, por conseguinte, tem o direito a ser 
ressarcido pelos danos sofridos resultantes dessa presta-
ção de cuidados de saúde. São inúmeros os diplomas le-
gais, nacionais e internacionais, que consagram o direito 
à saúde, à integridade física e moral, à inviolabilidade da 
vida humana, à proteção da saúde e à consequente res-
ponsabilidade jurídica adveniente da violação dos aludi-
dos direitos, incluindo os ilícitos penais que também tute-
lam e protegem esses bens jurídicos (vida, saúde, corpo).

A prestação de cuidados de saúde é uma atividade 
perigosa que comporta riscos e danos para os doentes 
resultantes dos tratamentos a que se submetem. Muitos 
estudos internacionais revelam que os erros médicos as-
sumem uma dimensão elevada. A área do Patient Safety 
tem sido trabalhada, quer pela União Europeia, quer ao 
nível da Organização Mundial de Saúde, sendo que des-
tacamos a Recomendação do Conselho da União Europeia 
(2009/C 151/01), criada para reforçar a cooperação entre 
os Estados-Membros e a aproximação dos Sistemas de Se-
gurança do Doente na União Europeia1.

Segundo um relatório elaborado pela Rand Corpora-
tion2 e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças, nos Estados-Membros 8 a 12% dos doentes 
internados em hospitais são afetados por eventos adver-
sos3 e, em média, as infeções hospitalares afetam 1 em 

1 RECOMENDAÇÃO 2009/C. Jornal oficial da União Europeia. (junho) 151/01-151/6 
‒ Do Conselho da União Europeia sobre a segurança dos pacientes, incluindo a pre-
venção e o controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde.
2 RAND EUROPE ‒ Technical Report improvement patient safety in EU, 2008.
3 Incidente do qual resultam danos para o doente. The Conceptual Framework for 
the International Classification for Patient Safety, WHO.

sEGURANçA DO DOENTE VS 
RESPONSABILIDADE JURíDICA

cada 18 doentes hospitalizados; tal significa que, em 3,2 
milhões de doentes por ano na UE, 80 mil doentes são dia-
riamente afetados4. 

Esta realidade e as suas repercussões têm vindo a ser 
observadas por diversos meios, nomeadamente através 
das queixas de negligência médica que quintuplicaram 
desde 2001; do Instituto Nacional de Medicina Legal, que 
recebe cada vez mais pedidos de perícias; das ordens pro-
fissionais, por via das queixas que recebem dos doentes; 
através dos casos noticiados de alegada má prática médi-
ca; por via do aumento da jurisprudência e da discrepância 
nas suas decisões; através das unidades de saúde, onde 
se vem praticando maiores exigências ao nível da quali-
dade e da gestão do risco, entre muitos outros sinais de 
que, efetivamente, a segurança do doente e a responsa-

4 European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological 
Report 2013.Reporting on 2011 surveillance data and 2012 epidemic intelligence 
data. Stockholm: ECDC; 2013. 

A prestação de cuidados de 
saúde é uma atividade perigosa 
que comporta riscos e danos 
para os doentes resultantes 
dos tratamentos a que se 
submetem. Muitos estudos 
internacionais revelam que 
os erros médicos assumem 
uma dimensão elevada.
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bilidade jurídica são realidades incontestáveis e que estão 
na ordem do dia.

Se para o doente um evento adverso se traduz em 
danos físicos/morais/patrimoniais, indemnizáveis pelo 
Direito, para o profissional de saúde envolvido, para além 
de vulnerar a respetiva dignidade profissional, pode ter 
como consequência a respetiva responsabilização civil, 
penal e disciplinar. Já para a instituição de saúde, além 
das despesas e prejuízos que causa (mais dias de interna-
mento, mais recursos), pode gerar responsabilidade civil, 
traduzida no pagamento de indemnizações aos lesados, 
sem esquecer os custos para o setor da saúde, que num 
contexto de crise económica e de escassez de recursos é 
obrigatório controlar, gerir e minimizar, tanto mais quan-
do grande parte dos eventos adversos poderiam ser pre-
venidos, como concluíram os vários estudos internacio-
nais que os quantificaram.

No ordenamento jurídico nacional, coexistem os se-
guintes tipos de responsabilidade jurídica:

A IMS Health é uma empresa de Consultoria Internacional na área da Saúde, líder mundial no fornecimento 
de soluções de informação e tecnologia, com um portefólio de serviços de business intelligence e consulting 
solutions. Estamos presentes em mais de 100 países e temos mais de 7.700 colaboradores a nível mundial.

www.imshealth.com

A responsabilidade jurídica pode ser efetivada de for-
mas diferenciadas. Vejamos que para a mesma ação (por 
exemplo, a compressa esquecida no local cirúrgico) po-
dem resultar diferentes consequências jurídicas, diferin-
do nomeadamente quanto ao ónus da prova, aos prazos 
de prescrição, à competência dos Tribunais que julgam 
estas questões e à própria natureza e objeto da decisão de 
condenação.

 Temos a responsabilidade civil, que assume uma du-
pla modalidade, ou seja, a Responsabilidade contratual 
e extracontratual, sendo a primeira proveniente da falta 
de cumprimento das obrigações emergentes de contratos. 
Exemplo dessa relação contratual é o contrato de presta-
ção de serviços estabelecido entre o profissional de saúde 

Responsabilidade Civil
> Extracontratual
> Contratual

Responsabilidade Extracontratual do Estado
 
Responsabilidade Criminal do Profissional

Responsabilidade Disciplinar do Profissional 
(orgão corporativo)

Responsabilidade Disciplinar do Profisssional 
(administrativa ou laboral) 

A responsabilidade jurídica pode ser 
efetivada de formas diferenciadas. 
Vejamos que para a mesma ação 
(por exemplo, a compressa esquecida 
no local cirúrgico) podem resultar 
diferentes consequências jurídicas, 
diferindo nomeadamente quanto 
ao ónus da prova, aos prazos 
de prescrição, à competência dos 
Tribunais que julgam estas questões 
e à própria natureza e objeto 
da decisão de condenação.
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e o paciente. Quanto à definição legal de responsabilidade 
contratual, dispõe o art.798º do Código Civil que “O deve-
dor que falte culposamente ao cumprimento da obrigação 
torna-se responsável pelo prejuízo que causa ao credor”.

Quanto à Responsabilidade extracontratual, esta de-
riva da violação de um dever, quando o dano ocorre num 
Hospital do SNS, EPE ou PPP. E, quanto a esta, rege o n.º 1 do 
art.483º do Código Civil, onde se lê que “Aquele que, com 
dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 
ou qualquer disposição legal destinada a proteger inte-
resses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos 
danos resultantes da violação”. 

Quer na situação de responsabilidade contratual, como 
na extracontratual, o Direito impõe como pressupostos da 
responsabilidade civil a verificação cumulativa do facto 
voluntário (por ação ou omissão); da ilicitude (contra-
riedade à ordem jurídica e às legis artis); da Culpa (sob a 
forma de dolo ou negligência), sendo que agir com culpa 
significa que a conduta do agente merece a reprovação/
censura do direito, quando, em face das circunstâncias 
concretas da situação, o agente podia e devia ter agido de 
outro modo; do dano (patrimonial ou moral) e do nexo de 
causalidade entre o facto ilícito e o dano. São estes os cin-
co pressupostos que, a verificarem-se, darão lugar à res-
ponsabilidade civil, ou seja, a indemnizar o doente pelos 
danos patrimoniais e morais sofridos.

A existência desta diferenciação de regimes contribui 
para a discrepância da Jurisprudência dos nossos tribu-
nais. Vejamos as principais diferenças nas mencionadas 
modalidades de responsabilidade civil, para uma melhor 
compreensão:

a) Relativamente ao ónus da prova, na responsabili-
dade civil extracontratual é ao lesado que incumbe provar 
a culpa do autor da lesão (art.487º, n.º 1 do Código Civil). 
Se o evento adverso ocorrer num hospital do SNS, cabe 
ao doente provar a culpa do profissional. Já na respon-
sabilidade civil contratual (hospital privado), incumbe ao 
devedor (o profissional de saúde) provar que a falta de 
cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação 
não procede de culpa sua (art.799º, n.º 1 do Código Civil); 
nesta situação, estamos perante uma presunção legal de 
culpa do devedor, que pode ser ilidida mediante prova em 
contrário, ou seja, é o profissional que terá que provar que 
não agiu com culpa (art.350º, n.º 2 do Código Civil).

b) No que concerne à prescrição, no âmbito da respon-
sabilidade civil extracontratual, o direito de indemnização 
prescreve no prazo de 3 anos a contar da data em que o 
lesado teve conhecimento do direito que lhe compete 
(art.498º, n.º 1 do Código Civil); diversamente, no domínio 
da responsabilidade contratual, a prescrição normal ocor-
re no prazo de 20 anos (art.309º do Código Civil). 

Outra contextualização jurídica importante a destacar 
é que, quando o litígio resulta de danos ocorridos em hos-
pitais públicos, aplicar-se-á a Lei n.º 67/2007, de 31/12, 
que regula o Regime da Responsabilidade Civil Extracon-
tratual do Estado e Demais Entidades Públicas, sendo que 
a competência para o respetivo julgamento pertence aos 
Tribunais Administrativos. Para se efetivar esta respon-
sabilidade civil extracontratual, aplicável aos ilícitos ori-
ginados nos Hospitais do SNS, quer sejam do SPA, EPE ou 

Quer na situação de responsabilidade contratual, 
como na extracontratual, o Direito impõe como pressupostos 

da responsabilidade civil a verificação cumulativa 
do facto voluntário (por ação ou omissão); 

da ilicitude (contrariedade à ordem jurídica e às legis artis); 
da Culpa (sob a forma de dolo ou negligência), 

sendo que agir com culpa significa que a conduta 
do agente merece a reprovação/censura do direito, 

quando, em face das circunstâncias concretas da situação, 
o agente podia e devia ter agido de outro modo; 

do dano (patrimonial ou moral) e do nexo de causalidade 
entre o facto ilícito e o dano.
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PPP, é necessária igualmente a verificação cumulativa de 
cinco pressupostos: o facto voluntário, a ilicitude, a culpa, 
o dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano.

A responsabilidade é exclusiva do Hospital se os danos 
que resultem de ações ou omissões ilícitas forem cometi-
dos com culpa leve, por titulares dos seus órgãos ou por 
funcionários no exercício das suas funções. Contraria-
mente, a responsabilidade é solidária do Hospital com o 
titular do órgão ou funcionário se os danos resultantes 
de ações e omissões ilícitas forem cometidas com dolo e 
culpa grave5. Isto significa que, no caso de culpa leve, é o 
hospital que suporta a indemnização ao lesado, enquanto 
no caso de dolo ou culpa grave, o hospital e o profissional 
são solidários no pagamento da indemnização, ou seja, 
qualquer um responde pela indemnização integral. Se for 
o Hospital a pagar a indemnização ao lesado, goza do di-
reito de regresso contra o profissional de saúde, ou seja, o 
hospital tem direito a ser reembolsado, pelo profissional 
de saúde, do montante que pagou ao lesado.

Quanto ao ónus da prova, aqui funciona a regra ge-
ral no domínio da responsabilidade por factos ilícitos, ou 
seja, cabe ao lesado provar a culpa do autor da lesão (ar-
tigo 487º, n.º 1 do Código Civil). Assim, estando em causa 
a prática de um ato ilícito, como por exemplo a troca de 
medicamentos, a compressa esquecida, o erro de diagnós-
tico, etc., que vieram a causar danos ao doente, caberá ao 
lesado provar em Tribunal a culpa do autor da lesão e o 
nexo de causalidade entre o ato e o dano, com todas as di-
ficuldades e limitações inerentes.

5 Artigo 8º, nº 1 da Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro.

 Em nosso entender, este regime fará a diferença ao 
nível da Jurisprudência na área da medicina, designada-
mente pelo previsto nos números 3 e 4 do artigo 7.º da Lei 
n.º 67/2007, os quais se reportam a situações de funcio-
namento anormal do serviço, a chamada Culpa do Serviço. 
É precisamente o n.º 4, do citado preceito legal, que define 
o conceito de “mau funcionamento” do serviço público: 
“Existe funcionamento anormal do serviço quando, aten-
dendo às circunstâncias e padrões médios de resultado, 
fosse razoavelmente exigível ao serviço uma atuação 
suscetível de evitar os danos produzidos.”. Supondo que 
o dano ocorre por um mau funcionamento do serviço, 
sem possibilidade de identificar o autor do dano (e mui-
tos eventos adversos aqui se enquadrariam), admite-se 
neste preceito legal a responsabilização do hospital a que 
pertence o serviço em causa, sem necessidade de apura-
mento da culpa individual. Acreditamos seriamente que 
a Culpa do Serviço facilita o incremento e o sucesso das 
ações judiciais contra os hospitais públicos.

No que concerne à Responsabilidade Criminal do 
Profissional, cumpre esclarecer que no nosso ordena-
mento jurídico vigora o princípio do carácter pessoal da 
responsabilidade criminal. Segundo este princípio de Di-
reito Penal, não se responsabiliza criminalmente o hospi-
tal em matéria de crimes contra a vida e integridade física; 
pune-se, outrossim, aquele (pessoa singular) que, por 
ação ou por omissão, praticou um facto que a lei qualifi-
ca como crime, isto é, uma ação (fazer algo ou deixar de 
fazer) típica (o comportamento tem que estar previsto 
na norma penal), ilícita (contrariedade da ação típica re-

A responsabilidade é exclusiva do Hospital se os danos
que resultem de ações ou omissões ilícitas forem cometidos

com culpa leve, por titulares dos seus órgãos ou
por funcionários no exercício das suas funções. Contrariamente,

a responsabilidade é solidária do Hospital com
o titular do órgão ou funcionário se os danos resultantes

de ações e omissões ilícitas forem cometidas com dolo 
e culpa grave. Isto significa que, no caso de culpa leve, 

é o hospital que suporta a indemnização ao lesado, enquanto
no caso de dolo ou culpa grave, o hospital e o profissional

são solidários no pagamento da indemnização, ou seja,
qualquer um responde pela indemnização integral. 

Se for o Hospital a pagar a indemnização ao lesado, goza do direito
de regresso contra o profissional de saúde, ou seja, 

o hospital tem direito a ser reembolsado, pelo profissional
de saúde, do montante que pagou ao lesado.
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lativamente ao ordenamento jurídico), e Culposa (a ação 
típica e ilícita tem que ser objeto de um juízo de censurabi-
lidade jurídica e pessoal).           

O profissional de saúde que ofenda o corpo ou a saú-
de do doente poderá ver a respetiva conduta subsumida 
a um crime de ofensa à integridade física por negligên-
cia6; mas, se com essa sua atuação negligente lhe causar 
a morte, poderá ser condenado pelo crime de homicídio 
negligente. 

Em síntese, o profissional de saúde pode ser responsa-
bilizado civilmente (ver-lhe imposta a obrigação do paga-
mento de uma indemnização ao lesado pelos danos cau-
sados), criminalmente (ser condenado pela prática de um 
crime e ver-lhe aplicada uma pena de multa ou prisão), e 
pode ainda a respetiva conduta ser alvo de responsabili-
dade disciplinar perante o órgão corporativo ‒ a sua Or-
dem profissional ‒ que instaurará o competente processo 
disciplinar contra o profissional, logo que tenha conheci-
mento de que este possa ter praticado factos suscetíveis 
de integrar uma infração disciplinar, à luz dos seus Estatu-
tos e da Deontologia.

Esclareça-se que existe uma total autonomia entre os 
citados processos de natureza disciplinar e judicial, cível ou 
penal, pois que todos têm procedimentos processuais pró-
prios e normas jurídicas aplicáveis distintas, o que significa 
que pelo mesmo facto, o já citado exemplo da compressa 
esquecida, o profissional de saúde poderá incorrer em res-
ponsabilidade disciplinar perante a Ordem, bem como pe-
rante a sua entidade patronal, em responsabilidade civil, 
traduzida na condenação no pagamento de uma indem-
nização ao lesado, e poderá ainda ser responsabilizado 

6 Dispõe o artigo 15.º do Código Penal: “Age com negligência quem, por não pro-
ceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é 
capaz:a) Representar como possível a realização de um facto que preenche um 
tipo de crime mas atuar sem se conformar com essa realização; ou b) Não chegar 
sequer a representar a possibilidade de realização do facto”.

criminalmente, ou seja, ver-lhe aplicada uma condenação 
pela prática de um crime, sendo que estas quatro punições 
distintas são autónomas e podem ser cumuladas.

Como supra se referiu, existem algumas discrepâncias 
entre os regimes de responsabilidade civil, as quais de-
veriam ser mitigadas, sendo muitas as razões apontadas 
pela doutrina que conduzem à necessidade de uma séria 
reforma do regime de responsabilidade civil médica, que 
permita a criação de um regime unitário. Acresce que a 
realidade atual não responde eficazmente às necessida-
des, nem de prevenção de danos, nem de compensação 
aos lesados, nomeadamente porque não está prepara-
da para a massificação da procura de cuidados e para 
a evolução tecnológica dos meios complementares de 
diagnóstico e farmacologia, com a enorme complexidade 
e perigosidade que lhe é inerente, nem para o facto de o 
doente estar agora mais conhecedor dos seus direitos e, 
consequentemente, mais exigente na responsabilização. 
Além de que contribui para outro fenómeno negativo – a 
prática da medicina defensiva – decorrente da inseguran-
ça dos profissionais de saúde, relacionada com a comple-
xidade e os riscos da prestação de cuidados e o receio de 
litígios, que evidentemente se repercutem em mais des-
pesas para o setor da saúde e potenciam mais incidentes 
e eventos adversos. 

Temos consciência que a jurisprudência portuguesa 
se vem tornando mais abundante na área da responsa-
bilização dos eventos adversos, mas ainda assim não po-
demos ignorar as dificuldades, e em alguns casos mesmo 
a ineficácia, sentidas na aplicação do regime jurídico em 
vigor. Vejam-se as conclusões retiradas dos estudos de ju-
risprudência7, 8, que advogam a ineficácia do modelo res-

7 Castanheira Neves, Mafalda. A Jurisprudência portuguesa em matéria de respon-
sabilidade civil médica; o estado da arte, cadernos de direito privado, 35.º, abril/
junho 2012.
8 Cfr. André Gonçalo DIAS PEREIRA, “Responsabilidade civil dos médicos: danos 

Em síntese, o profissional de saúde pode ser responsabilizado 
civilmente (ver-lhe imposta a obrigação do pagamento de uma 
indemnização ao lesado pelos danos causados), criminalmente 
(ser condenado pela prática de um crime e ver-lhe aplicada uma 

pena de multa ou prisão), e pode ainda a respetiva conduta ser alvo 
de responsabilidade disciplinar perante o órgão corporativo ‒ a 

sua Ordem profissional ‒ que instaurará o competente processo 
disciplinar contra o profissional, logo que tenha conhecimento de 
que este possa ter praticado factos suscetíveis de integrar uma 
infração disciplinar, à luz dos seus Estatutos e da Deontologia.
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sarcitório, pelo diminuto número de sentenças favoráveis 
ao lesado. Na prática, tal significará que o regime jurídico 
português está a prestar um mau serviço à segurança dos 
doentes e aos profissionais de saúde. Por nossa parte, nas 
conclusões dos nossos estudos sobre estas matérias, te-
mos vindo a pugnar por uma solução legislativa que possa 
contribuir para a cultura de segurança nas organizações, 
para a aprendizagem com os erros, para o afastamento do 
peso da culpa individual existente no atual regime jurídico 
e para a criação de confiança nas organizações de saúde e 
nos profissionais de saúde.

Às organizações prestadoras de cuidados de saúde 
cabe adotar uma cultura de segurança, de modo a mini-
mizar os danos nos doentes e os prejuízos financeiros, 
de molde a que todos sejam envolvidos na segurança, in-
cluindo os administradores/gestores, providenciando os 
recursos adequados para criar ambientes mais seguros, 
não fazendo depender apenas dos operacionais alcançar 
melhores níveis de segurança. É necessário liderança ao 
nível da gestão e encarar a segurança do doente como 
uma prioridade, não sendo demais lembrar que, quando 
esta falha, as consequências são terríveis para todos os 
envolvidos ‒ não apenas para doente e profissional, mas 
também para a organização de saúde; esta, quando res-
ponsabilizada civilmente, mediante uma condenação em 
montantes indemnizatórios, registará óbvios e sérios pre-
juízos financeiros, transferirá recursos para o indesejável, 
além de lesar a sua própria reputação e reconhecimento 
enquanto organização de saúde. 

Por último, cumpre fazer uma referência à Lei n.º 
52/2014, de 25 de agosto, que procedeu à transposição da 
Diretiva 2011/24/UE relativa ao acesso a cuidados trans-
fronteiriços, que veio facilitar o acesso e a mobilidade de 
doentes, permitindo a livre circulação de doentes para 
cuidados de saúde transfronteiriços seguros e de elevada 
qualidade dentro dos países membros da UE. Os direitos 
advenientes desta Lei afiguram-se-nos mais uma forte 
razão para se investir na segurança do doente em Portu-
gal. A manter-se a falta de confiança na prestação de cui-
dados de saúde e a insuficiente segurança dos cuidados 
de saúde que se fazem sentir no nosso país9, tal conduzirá 
à transferência e procura de cuidados noutros países da 
UE, com o correspondente reembolso em Portugal, sem 
esquecer que o nosso país não será atrativo para cidadãos 
de outros estados-membros.

hospitalares ‒ alguns casos da jurisprudência”, Lex medicinae ‒ revista Portugue-
sa de direito da Saúde , N.º 7, 2007, 53-67; ID
9 COMISSÃO EUROPEIA ‒ Eurobarómetro 80.2. Resultados para Portugal. 2014 re-
vela que os portugueses consideram que a qualidade dos cuidados em Portugal é 
pior do que nos outros Estados-Membros

Às organizações prestadoras 
de cuidados de saúde cabe 
adotar uma cultura de 
segurança, de modo a minimizar 
os danos nos doentes e os 
prejuízos financeiros, de 
molde a que todos sejam 
envolvidos na segurança, 
incluindo os administradores/
gestores, providenciando os 
recursos adequados para criar 
ambientes mais seguros, não 
fazendo depender apenas dos 
operacionais alcançar melhores 
níveis de segurança.
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CAUsAs PRIORITáRIAs 
DE INTERNAMENTOs 
EVITÁVEIS EM PORTUGAL

A utilização dos internamentos evitáveis como indi-
cador de performance dos sistemas de saúde tem 

vindo a ganhar interesse de gestores, académicos e polí-
ticos um pouco por todo o mundo. A nível internacional 
destacam-se as experiências e estudos desenvolvidos no 
Canadá, Espanha, EUA ou Reino Unido, entre outros.

Estes podem ser definidos como um conjunto de episó-
dios a que correspondem patologias para as quais existe 
conhecimento e tecnologia para a sua prevenção e/ou tra-
tamento sem recurso a um internamento hospitalar.

Para o crescente interesse que esta informação provi-
dencia, muito contribui o seu cariz objetivo de identificação 
clara de um potencial consumo de recursos que poderia ser 
evitado por uma ação oportuna dos serviços de saúde. 

De entre as várias atividades que podem contribuir 
para evitar os internamentos desnecessários, segundo 
Nedel et al (2011), as mais importantes poderão conside-
rar-se: i) a prevenção primária, entendida de uma forma 
geral; ii) o diagnóstico e tratamento precoce/atempado 
das patologias e iii) o controlo e gestão da doença cróni-
ca. Todas estas atividades encontram-se habitualmente 
atribuídas aos Cuidados de Saúde Primários, sendo que é 
geralmente aceite na literatura internacional que os inter-
namentos evitáveis devem ser utilizados como indicador 
de acesso e efetividade deste nível de prestação de cui-
dados de saúde.

A utilização dos internamentos 
evitáveis como indicador 
de performance dos sistemas 
de saúde tem vindo a ganhar 
interesse de gestores, 
académicos e políticos 
um pouco por todo o mundo. 
A nível internacional  destacam-
-se as experiências  e estudos 
desenvolvidos no Canadá, 
Espanha, EUA ou Reino Unido, 
entre outros. Estes podem ser 
definidos como um conjunto 
de episódios a que correspondem 
patologias para as quais existe 
conhecimento e tecnologia 
para a sua prevenção e/ou 
tratamento sem recurso a 
um internamento hospitalar.
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Existem vários métodos para determinação dos inter-
namentos evitáveis, sendo as mais reconhecidas, a utili-
zação dos Prevention Quality Indicators (PQI) por parte 
da Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ) nos 
EUA e as Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC). 

A identificação das ACSC baseia-se usualmente no 
conjunto mínimo básico de dados do internamento hos-
pitalar (conhecida também por base de dados dos GDH), 
para através do diagnóstico principal identificar os inter-
namentos que seriam, em termos clínicos, evitáveis. As 
listas consensualizadas por validação de peritos em cada 
realidade não são universalmente utilizadas, diferem en-
tre si, sobretudo na delimitação dos diagnósticos de inclu-
são e exclusão considerados para cada ACSC.

Através desta metodologia, a mais difundida a nível in-
ternacional, podem encontrar-se sobretudo quatro listas 

de internamentos considerados evitáveis: a definida por 
Billings et al (1993) nos EUA, a de Caminal et al (2001) de-
senvolvida em Espanha, a definida no Canadá por Brown 
et al (2001) e a de Purdy et al (2009), desenvolvida e apli-
cada no Reino Unido.

Também em Portugal, apesar de todavia não existir 
uma lista de ACSC adaptada ao nosso contexto, já exis-
tem alguns trabalhos desenvolvidos com os objetivos de 
identificação e quantificação do volume de internamentos 
evitáveis de forma retrospetiva e da sua representativida-
de financeira. Seja na forma de trabalho académico, rela-
tório de entidades oficiais ou consultoras, recorrendo-se 
às diferentes metodologias existentes, não se podendo 
afirmar que existe um método atualmente predominante. 

Na sequência do trabalho de investigação desenvol-
vido anteriormente, encontra-se a decorrer um estudo a 

Na sequência do trabalho de investigação desenvolvido 
anteriormente, encontra-se a decorrer um estudo a cargo 

de uma equipa de investigadores da ENSP em parceria 
com a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo 

de identificar as três causas de internamentos evitáveis 
prioritárias em Portugal, bem como debater as principais 

barreiras e facilitadores de melhoria da situação atual. 
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cargo de uma equipa de investigadores da ENSP em par-
ceria com a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo 
de identificar as três causas de internamentos evitáveis 
prioritárias em Portugal, bem como de debater as prin-
cipais barreiras e facilitadores de melhoria da situação 
atual. Os objetivos específicos deste projeto são: i) deter-
minar o número, a taxa e a percentagem de internamen-
tos por ACSC em Portugal; ii) caracterizar a evolução das 
taxas de admissões por ACSC em Portugal; iii) avaliar a 
perceção dos médicos de família quanto ao grau de evi-
tabilidade dos internamentos por ACSC em Portugal; iv) 
determinar quais as barreiras e potenciais facilitadores da 
redução dos internamentos por ACSC.

Para concretizar estes objetivos, e em consonância 
com a metodologia seguida pela OMS na realização de 
estudos semelhantes noutros países, realizaram-se na 
ENSP durante o mês de setembro dois workshops que 
contaram com a presença de peritos com formação e ati-
vidade profissional multidisciplinar. Nestes eventos serão 
selecionadas as ACSC de intervenção prioritária no nosso 
país e serão identificadas ações que permitirão contribuir 
para uma melhor antecipação a internamentos que se 
consideram evitáveis.

Apesar de se tratar de um indicador muito relacionado 
com os cuidados de saúde primários, a sua análise e utili-
zação é também particularmente relevante para a gestão 

hospitalar em diversos campos de atuação, destacando-
-se particularmente:

> Na área da qualidade dos serviços prestados, evitar 
um internamento pode implicar diretamente maior con-
forto para o utente (que não necessita de ser internado), 
reduzindo também a exposição a ambientes hospitalares 
com maior nível de risco nosocomial;

> Na área financeira, a identificação do consumo de 
recursos que poderão ser evitados ou uma produção de 
serviços de saúde a custos médios mais reduzidos é um 
contributo relevante no âmbito da garantia da sustenta-
bilidade económico-financeira das organizações de saúde;

> Na área da gestão da produção, a possibilidade de 
identificar antecipadamente situações que podem ser 
controladas em ambulatório faz também mitigar o poten-
cial risco de incerteza associado à atividade hospitalar;

> Na área económica, o custo de oportunidade gerado 
por um internamento que é evitável, bem como os custos 
sociais decorrentes de toda a situação que um internamen-
to implica, como a ausência ao trabalho ou trabalho adicio-
nal de cuidadores informais, deverá merecer uma atenção 
cuidada dos responsáveis pela saúde das populações; 

> Na área da integração de cuidados de saúde, uma vez 
que as estratégias e atividades dirigidas à redução deste 
fenómeno só serão eficazes e eficientes com a ação con-
certada entre os diferentes níveis de prestação de cuida-
dos de saúde que compõem o nosso sistema de saúde.
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EVENTOS E MOMENTOS
A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS NACIONAIS:

10.ª REUNIÃO NACIONAL DE CO-INFEÇÃO VIH HEPA-
TITES DO GEPCOI
[20 de junho, V. N. Gaia]
No dia 20 de junho a APAH esteve presente numa mesa redonda com o tema 
“Hepatite C e a Vida Real, Diferentes Perspetivas” que decorreu no âmbito da 
10.ª Reunião Nacional de Co-Infeção VIH Hepatites, organizada pelo Grupo 
de Estudos Português de Co-Infeção. Foram participantes na mesa-redonda 
Filipe Calinas, José Feio, Luis Mendão e Marta Temido e moderadores Arman-
do Carvalho, Maria José Manata e Ana Cláudia Miranda. 

JANTAR-DEBATE DO IX SEMINÁRIO DE JORNALISTAS
[24 de junho, Lisboa]
Na noite de 24 de junho a APAH participou no jantar-debate “Os Desafios 
dos cuidados de saúde primários vs os desafios dos cuidados hospitalares” 
integrado no IX Seminário de Jornalistas este ano com o tema “O futuro do 
SNS”. A sessão, moderada por Francisco Sena Santos, Luís Silvestre e Cé-
lia Rosa, teve como conferencistas André Biscaia, Carlos Martins, Fernando 
Leal da Costa, Francisco Ramos, Henrique de Barros e Marta Temido, contan-
do com a presença de numerosos jornalistas e convidados.

IV REUNIÃO ANUAL DA REVISTA PORTUGUESA DE 
FARMACOTERAPIA
[25 de junho, Oeiras]
No dia 25 de junho a RPF organizou mais uma reunião anual “Controvérsias 
com medicamentos”. A APAH participou na 3ª Mesa sobre “Avaliação de Tec-
nologias de Saúde. SiNATS: a implementação e os próximos passos”, mode-
rada por José Aranda da Silva e na qual apresentaram comunicações António 
Melo Gouveia, Carlos Gouveia Pinto, Cristina Campos, Francisco Batel Mar-
ques, Jorge Rodrigues e Marta Temido.

REUNIÃO DE QUADROS DIRIGENTES DO SUCH
[29 de junho, Coimbra]
Dando continuidade a uma prática interna regular, o SUCH realizou em Coim-
bra, no dia 29 de junho, uma reunião nacional de quadros dirigentes. A con-
ferência de abertura foi realizada pela APAH. Marta Temido apresentou uma 
comunicação sobre os Desafios do SNS, numa sessão entusiasticamente 
participada e moderada por Paulo Sousa.

IMMUNOTHERAPy WALk THE INNOVATION
[4 de julho, Lisboa]
A MSD promoveu no passado dia 4 de julho, na Fundação Champalimaud, 
a reunião Walk the Innovation ‒ Imunoterapia com o objetivo de refletir e 
discutir os desafios inerentes à imunoterapia. A APAH esteve presente na 
mesa “Da seleção de doentes ao acesso ao tratamento ‒ As várias perspeti-
vas”, moderada por Óscar Gaspar e que contou com José Dinis, António Melo 
Gouveia e Marta Temido que, na sua apresentação, sublinhou que o debate 
sobre a fixação dos preços dos medicamentos tem um papel central nesta 
matéria. 

4.ª EDIÇÃO DO PRéMIO SAúDE SUSTENTÁVEL
[7 de julho, Lisboa]
Realizou-se no dia 7 de julho mais uma cerimónia de entrega do Prémio Saú-
de Sustentável, uma parceria do Jornal de negócios e da Sanofi, orientada 
para a divulgação e incentivo das boas práticas da sustentabilidade da saúde 
em Portugal e que contou com a presença da APAH no júri desta edição.

REUNIÃO DE TRABALHO APORMED
[17 de agosto, Lisboa]
A APAH reuniu em 17 de agosto com a Presidente e Secretário-Geral da 
APORMED, Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos, 
Dr.ª Antonieta Lucas e Dr. João Gonçalves. Na reunião foram abordados os 
constrangimentos resultantes do critério de adjudicação pelo mais baixo 
preço, das dívidas dos hospitais do SNS às empresas de dispositivos médi-
cos e dos desafios trazidos pelo SiNATS e reprocessamento de dispositivos 
de uso único.

FORUM ERS
[18 de setembro, Porto]

PORTUGAL TOP5'15 
[22 de setembro, Lisboa]
A APAH esteve presente, representada pela Dra. Marta Temido e pelo Dr. 
Emanuel Barros, no “Portugal TOP5 '15 − A excelência dos Hospitais” inicia-
tiva promovida pela IASIST que, pela segunda vez em Portugal, efetuou a 
atribuição de prémios aos Hospitais do SNS que apresentam anualmente os 
melhores níveis de desempenho, a exemplo do que já faz em Espanha há 16 
anos consecutivos.
Foram atribuídos 5 prémios, um para cada tipologia e grupo de hospitais, de 
acordo com os critérios de classificação dos Hospitais definidos pela Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS).

Os hospitais premiados nesta edição de 2015 foram:

> Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
> Hospital de Braga
> Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.
> Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.
> Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. − Barcelos

A cerimónia de atribuição de prémios teve lugar no passado dia 22 de Se-
tembro na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
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> 4.ª Reunião da Vigilância 
Epidemiológica da Gripe em Portugal
Data: 06 de outubro 2015
Local: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge (INSA), Lisboa
Mais informações em:
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/
a+saude+em+portugal/eventos/iv+reun+vig+gripe.htm

> Horatio Congress 2015
Data: 08 a 10 de outubro 2015
Local: Hotel Tivoli Oriente, Lisboa
Mais informações em: 
http://www.horatio2015lisbon.com/

> 14.º Encontro Nacional de Atualização 
em Infeciologia 
Data: 14 de outubro a 16 de outubro 2015
Local: Porto Palácio Hotel, Porto
Mais informações em: 
http://infeccioplanning.newsfarma.pt/agenda/89-14-en-
contro-nacional-de-atualizacao-em-infecciologia.html

> 14.ª Conferência Nacional 
de Economia da Saúde
Data: 15 e 16 de outubro 2015
Local: Lisbon Marriott Hotel, Lisboa
Mais informações em: 
http://14cnes.apes.pt/14conferencia/local-2/

> 1.º Congresso Nacional da Urgência (SPMI)
Data: 24 a 25 de outubro 2015
Local: Centro de Congressos Hotel Vida Mar, Funchal
Mais informações em: 
http://www.spmi.pt/

> World Congress of Neurology (WCN 2015)
Data: 31 de outubro a 05 de novembro 2015
Local: Santiago, Chile
Mais informações em: 
http://www.wcn-neurology.com/

> 3.º Congresso de Ciências da Saúde
Data: 03 de novembro a 06 de novembro 2015
Local: Centro de Formação de Saúde Multiperfil 
e no Memorial Dr. António Agostinho Neto, Luanda
Mais informações em: 
http://www.multiperfileventos.com/

> XXIII Congresso Português de Aterosclerose 
Data: 07 de novembro e 08 de novembro 2015
Local: Hotel Cascais Miragem, Cascais
Mais informações em: 
http://spaterosclerose.org/

> Simpósio Nacional SPO 2015
Data: 20 de novembro a 21 de novembro 2015
Local: Palace Hotel Monte Real, Leiria
Mais informações em: 
http://www.simposionacionalspo.pt/

> 16.º Congresso do NEDVC Da SPMI
Data: 27 de novembro e 28 de novembro 2015
Local: Hotel Crowne Plaza, Porto  
Mais informações em: 
http://www.newsfarma.pt/agenda/6th-vascular-forum

> European MEDTECH Forum 2015
Data: 02 de dezembro a 04 de dezembro 2015
Local: Dolce La Hulpe, Belgium
Mais informações em: 
http://medtechforum.eu/

> Fórum do Medicamento
Data: 04 de dezembro 2015
Local: Lisboa

> 6th Vascular Forum
Data: 11 de dezembro e 12 de dezembro 2015
Local: Lisbon Marriott Hotel, Lisboa
Mais informações em: 
http://www.newsfarma.pt/agenda/6th-vascular-forum

EVENTOS +
…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTÕES DE EVENTOS FUTUROS: 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/eventos/iv+reun+vig+gripe.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/eventos/iv+reun+vig+gripe.htm
http://www.horatio2015lisbon.com/
http://infeccioplanning.newsfarma.pt/agenda/89-14-encontro-nacional-de-atualizacao-em-infecciologia.html
http://infeccioplanning.newsfarma.pt/agenda/89-14-encontro-nacional-de-atualizacao-em-infecciologia.html
http://14cnes.apes.pt/14conferencia/local-2/
http://www.spmi.pt/
http://www.wcn-neurology.com/
http://www.multiperfileventos.com/
http://spaterosclerose.org/
http://www.simposionacionalspo.pt/
http://www.newsfarma.pt/agenda/6th-vascular-forum
http://medtechforum.eu/
http://www.newsfarma.pt/agenda/6th-vascular-forum
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V Fórum ERs 
No passado dia 18 de setembro decorreu 
na Fundação Dr. António Cupertino de 
Miranda, no Porto, o V Fórum da Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). 

O tema central deste Fórum foram os “Di-
reitos dos utentes e Regulação em Saúde” 
e a sessão de abertura ficou a cargo do 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa e do 
Presidente da ERS, o Prof. Doutor Jorge Si-
mões.
 
“Direitos: produção legislativa”, “A pro-
teção dos direitos: visão do Estado”, “A 
proteção dos direitos: visão do consumi-
dor" e "Os novos Direitos" foram os temas 
principais, contando com a participação de 
muitas personalidades na área da saúde, 
educação e justiça. 

Este V Fórum teve como objetivo a troca 
de conhecimentos relacionados com os 
projetos de organizações e entidades liga-
das à saúde/regulação e, também, à infor-
mação do cidadão comum relativamente a 
estas matérias.
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