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A Ordem dos Médicos (OM) exige a 

“imediata suspensão” da “recomen-

dação no sentido de que a prescri-

ção para doentes com mais de 75 

anos não ultrapasse os cinco medi-

camentos” recentemente apresen-

tada pela Administração Regional de 

Saúde (ARS) do Norte e que está a 

provocar grande polémica. Caso tal 

não aconteça rapidamente, o Con-

selho Nacional Executivo (CNE) da 

OM defende mesmo que a direcção 

da ARS Norte “não tem legitimidade 

política nem científi ca para continu-

ar em funções”.

Esta iniciativa é um “convite ao 

não tratamento dos doentes” e uma 

“nova tentativa no caminho do ra-

cionamento em Saúde”, critica a 

Ordem dos Médicos em comuni-

cado, aconselhando os médicos a 

cumprirem o Código Deontológi-

co e a “actuarem de acordo com a 

melhor evidência científi ca de que 

dispõem”.

“Não suspendemos nada”, res-

ponde o vice-presidente da ARS 

Norte, Rui Cernadas. A proporção 

de idosos com mais de 75 anos que 

tomam regularmente cinco ou mais 

fármacos não é uma recomendação, 

como diz a OM, mas sim “um indica-

dor ligado à qualidade assistencial e 

validado internacionalmente”.

Rui Cernadas garante que este in-

dicador — que foi seleccionado pela 

ARS do Norte de um lote de vários 

indicadores a usar para a contratu-

alização nos centros de saúde este 

ano — vai manter-se. “Ainda hoje 

[ontem] mesmo, contratualizámos 

com quatro ACE [Agrupamentos de 

Centros de Saúde]”, disse.

Ontem, o Sindicato Independente 

dos Médicos (SIM) desmentiu cate-

goricamente ter sido ouvido sobre 

esta matéria, no âmbito de uma ne-

gociação prévia da contratualização 

com os sindicatos, como Rui Cerna-

das tinha adiantado ao PÚBLICO na 

semana passada. 

“Tal negociação não ocorreu nem 

a nível nacional com o Ministério da 

Saúde nem a nível local com a ARS 

Norte”, assegura o SIM, na sua pá-

gina electrónica. Rui Cernadas afi r-

ma que “a metodologia de contra-

tualização é todos os anos enviada 

pelo secretário de Estado adjunto 

da Saúde aos sindicatos para que 

se pronunciem”. “Se os sindicatos 

não se pronunciaram, é porque con-

cordaram. Quem cala, consente”, 

remata.
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