
SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Refa. AS/NR/RC/MP/04/10/2017
Lisboa, 4 de Outubro de 2017

Exma. Senhora Presidente

do Conselho Directivo
da ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP

Assunto: Atestados Cartas de condução

Exma. Senhora Presidente/

Continuam a chegar dos nossos associados, especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF) e
Saúde Pública (SP), denúncias de tentativas de pressão para passarem atestados para cartas de
condução e ameaças de informar a Entidade Reguladora da Saúde de situações de recusa do

mesmo, com indicação da Unidade de Saúde de pertença e o nome do profissional.

E lamentável que a ARSLVT/ nomeadamente os seus gestores, não conheçam as condições de

trabalho que impõem aos médicos do sector público e ignorem as implicações para a Saúde Pública
e para a Medicina Geral e Familiar da emissão de atestados de aptidão para a condução.

Referimo-nos como é óbvio ao comunicado do Coordenador do Gabinete Jurídico e do Cidadão da
ARSLVT, datado de 23 de Junho passado.

Ora, a 10 de Agosto foi aprovado, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que cria serviços

específicos para a avaliação da aptidão física, mental e psicológica dos candidatos e condutores dos
grupos l e 2 a aguardar objecto de publicação em Diário da República.

Deste facto se infere que, mesmo o Governo da República entende a total inadequação da

avaliação da aptidão para a condução por parte dos médicos dos Cuidados de Saúde Primários.

Na ARSLVT haverá muito poucos (nenhum?) gabinetes médicos equipados com a totalidade do
material que, de acordo com o anexo II da Orientação da DGS n.° 003/2017, de 24/02/2017, é
necessário para efectuar com rigor a avaliação/ designadamente:

- Estetofonendoscópio;
- Esfigmomanómetro;

- "Mini-set" oftalmoscópio e otoscópio;

- Martelo de reflexos;

- Escala de optotipos tipo Sneflen (escala de avaliação da acuidade visual) ou projetor

correspondente. A escaia de optotipos utilizada deve ser adequada às dimensões do

gabinete;
- Testes de visão cromátíca (por ex. Test Ishihara, Farnsworth's D15).
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Mais, o exame da visão previsto inclui a avaliação da acuidade visual, campo visual, visão

crepuscular, encandeamento, sensibilidade aos contrastes, dipfopia e outras funções visuais. Esta

avaliação, pela sua especificidade técnica, apenas pode ser realizada por oftalmologistas ou
optometristas treinados e requer instrumentos específicos que não existem nos Centros de Saúde,

pelo que será sempre necessário encaminhamento para consulta de oftalmologia que, como

saberá, tem tempos médios de espera elevados mesmo para situações com gravidade clínica.

Não há assim qualquer recusa dos nossos associados em passar estes atestados, mas sim:

a) Incapacidade dos médicos de MGF e SP emitirem atestados sem terem material e condições

técnicas para o efeito;

b) inadequação da avaliação no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, uma vez que é
necessário conhecimentos específicos de outras especialidades para confirmar ou Ínfirmar
campos de preenchimento obrigatório na avaliação médica dos condutores;

c) O encaminhamento para essas especialidades tem como consequência aumentar o tempo

de resposta dos Hospitais, prejudicando os restantes doentes;

d) Não se considera aceitável que um médico de um centro de saúde público exija que o
cidadão/ nestas circunstâncias, recorra a um especialista privado para poder obter o parecer

necessário;

e) A prestação de cuidados de saúde aos cidadãos nos Cuidados de Saúde Primários é
prejudicada em termos de acessibilidade, pelo tempo despendido nesta actividade pericial;

f) Coloca os colegas na situação dupla de peritos e médicos assistentes, com prejuízo para a
relação médico-doente.

Há recusa de facto, em colocar em risco a Saúde Pública ignorando as implicações para a Segurança
Rodoviária de emitir um atestado não conforme.

Cremos que profissionais com boas condições de trabalho e focados em criar valor no sistema de

saúde, produzirão melhores resultados para os cidadãos e consequentemente para a ARSI.VT.

Solicitamos assim, a sua determinação no sentido de capacitar os gabinetes médicos do material

em falta, de assegurar que os mesmos cumprem as dimensões em termos de área definidas por lei,

bem como em eliminar quaisquer tentativas de intimidação e interferência na actividade clínica,

por elementos não médicos.

Com os melhores cumprimentos.

O Secretário Regional do SIM/LVT .^f^lND^
António Pedro Soure /^i -

/sj..-/^-^-
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