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Sua Excelência  

Senhor Ministro da Saúde 

 

 

Excelência, 

O Despacho n. 3052/2013 de 26 de Fevereiro, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 

do Ministro da Saúde, preconiza a criação de novas estruturas organizativas e funcionais no 

âmbito de hospitais e ACES destinadas ao tratamento, monitorização e obtenção de dados 

referentes à diabetes mellitus (DM). Citamos: "Na base deste modelo organizacional, 

deverão estar consultas especializadas de diabetologia, em ambulatório, com processos e 

procedimentos padronizados, com envolvimento multidisciplinar, tempos e espaços 

dedicados, tanto nas unidades de cuidados de saúde primários como nos hospitais." 

 

Os signatários da presente declaração consideram que as novas estruturas preconizadas 

pecam por desnecessárias, ineficientes e eticamente condenáveis, a saber: 

 

1. Desnecessárias porque se vão sobrepor à rede de cuidados já existente; os doentes 

diabéticos são há muito objecto de cuidados estruturados, coerentes e eficazes, tanto em 

hospitais como nos centros de saúde. Se se considera necessário aumentar os recursos 

destinados ao diagnóstico e tratamento da DM, reforce-se a dotação em recursos humanos 

e materiais dos serviços já presentes no terreno, ao invés de se criarem organizações 

verticais paralelas ao que já existe. 

 

2. Ineficientes porque criam uma nova estrutura intermédia no âmbito dos cuidados, 

parasitando recursos humanos e económicos já de si escassos, sem qualquer garantia de 

ganhos em saúde para além da convicção do legislador ou de quem o aconselha, sem que 

para tal tenha havido qualquer estudo de custo-efectividade e com uma muito provável 

explosão de gastos quer de estrutura quer de operação. 

 

3. Eticamente condenáveis por uma série de motivos, nomeadamente:  

(i) a atribuição à DM de um estatuto de alegada superioridade em relação a outras 

patologias de gravidade no mínimo semelhante, resultando numa redistribuição de recursos 

humanos e materiais que mina a equidade do acesso a cuidados de saúde já deficitários;   

(ii) a criação de uma estrutura vertical de cuidados, em antagonismo com os cuidados 

personalizados à pessoa com diabetes, violando a abrangência de cuidados, uma das bases 

pelas quais os cuidados de saúde primários são considerados o pilar dos sistemas de saúde;  

(iii) a normatização legal absurda de uma série de exames complementares de diagnóstico e 

de avaliações, com periodicidades rigidamente definidas e desrespeito pela abordagem 

individualizada de cada pessoa, que poderá exigir intervenções diversas; 

(iv) o desrespeito pela liberdade de escolha do cidadão, colocando em confronto essa 

liberdade de escolha com a obrigatoriedade legal por parte dos profissionais da realização 

dos referidos exames e avaliações, sendo os profissionais penalizados pelo seu não 

cumprimento. 

Os signatários apelam à tutela, na pessoa de V. Exª, para que revogue o Despacho n. 

3052/2013 e que, no seu lugar, reforce as consultas hospitalares de diabetologia e faça uma 

aposta consequente na modernização e dotação de recursos adequados aos cuidados de 

saúde primários no seu conjunto. 

 

1 de Março de 2013 
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André Rosa Biscaia  

Prof. Auxiliar Convidado 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa, Instituto Universitário de Lisboa 

 

Armando Brito de Sá 

Professor Auxiliar Convidado 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Jaime Correia de Sousa 

Professor Auxiliar Convidado 

Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho 

 

José Augusto R. Simões 

Presidente da Associação de Docentes e Orientadores de Medicina Geral e Familiar (ADSO) 

 

Luís Filipe Gomes 

Professor Auxiliar Convidado 

Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve 

 

Luís Rebelo 

Professor Auxiliar Convidado 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Luiz Miguel Santiago 

Professor Associado Convidado 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior 

 

Maria Isabel Pereira dos Santos 

Professora Auxiliar Convidada 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 

 

Vasco A. J. Maria 

Professor Auxiliar Convidado 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Vasco Queiroz 

Professor Associado Convidado 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior 

 

 

 


