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Num contexto histórico de aprofundamento e parceliza-
ção da ciência médica, a gastrenterologia nacional
emergiu claramente como especialidade autónoma,
cimentou ao longo dos anos os alicerces da sua
perenidade e granjeou um prestígio nacional e interna-
cional que muito a nobilita. Esta implantação e pro-
jecção da gastrenterologia portuguesa resultou, em
grande parte, do esforço abnegado, da clarividência e da
proficiência das suas estruturas mais representativas -
Colégio da Especialidade, Sociedades Científicas e
Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais Distritais - ,
que souberam, em momentos oportunos, afirmar a legi-
timidade, a soberania e a proficuidade da especialização
em Gastrenterologia.
Rememorando o passado da Gastrenterologia portugue-
sa, dele nos devemos orgulhar. E se analisarmos lucida-
mente o presente, podemos  afoitamente asseverar que se
atingiu um patamar de inegável mérito e de indiscutível
prestígio, quer no âmbito da formação profissional, quer
no plano da prática clínica, apesar dos constrangimentos
e das insuficiências existentes no sector da Saúde.
Soubemos organizar-nos e empenhámo-nos seriamente
no desenvolvimento qualificado da nossa especialidade.
Temos por isso competência e autoridade para debater as
matérias que dizem respeito à Gastrenterologia, e sobre
elas emitir opiniões e recomendações abalizadas. 
Entretanto, é essencial sublinhar que numa época de
fascinante progresso técnico-científico, de iniludível
metamorfose no padrão epidemiológico da patologia e
de profundas mutações sociais, económicas e políticas, a
Gastrenterologia terá de confrontar-se, em prazo breve,
com cenários e desafios que tenderão a questionar a sua
essencialidade e a sacudir as fronteiras da sua identidade.
Há indicadores de mudança que não podem ser ignora-
dos ou escamoteados. Os gastrenterologistas em geral, e
nomeadamente os seus Órgãos representativos, vão ser
solicitados a reflectir sobre os vectores fundamentais
que influenciarão o seu futuro, e a elaborar, atempada e
lucidamente, as estratégias adequadas no sentido de sus-
tentar e consagrar, de forma inequívoca, a indispensabi-
lidade da Gastrenterologia nos sistemas de cuidados de
saúde.
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Em minha opinião, são quatro os vectores nucleares que
vão demarcar os novos horizontes da Gastrenterologia, e
sobre os quais tentarei discorrer, em sinopse, sublinhan-
do os seus traços essenciais:

A - Alteração nos Padrões da Saúde Digestiva

Com base nos indicadores e tendências recentemente
reportados por Instâncias Internacionais, o padrão epi-
demiológico das doenças digestivas vai alterar-se de
forma sensível, num futuro próximo, com  consequente
rebate na complexa dinâmica do binómio procura/oferta.
As principais notas epidemiológicas a sublinhar são:
• Cerca de 30% da população dos países desenvolvidos

apresenta queixas digestivas anuais, e computa-se em
12% a cifra de doentes internados com problemas gas-
trenterológicos. A prevalência de doentes com patolo-
gia digestiva tenderá a aumentar;

• A próxima década testemunhará um substancial incre-
mento nas afecções crónicas e uma incidência cres-
cente de neoplasias digestivas, em parte decorrente do
aumento médio de vida;

• Terá tendência a crescer a prevalência de situações
clínicas de cariz comportamental, preponderantemen-
te o alcoolismo, a obesidade e os distúrbios nutricionais;

• No âmbito das valências da Gastrenterologia, a
Hepatologia constitui o sector onde a procura de
cuidados mais se acentuará, sobretudo porque conti-
nuam a aumentar a incidência e a prevalência da
hepatite crónica, da cirrose e do carcinoma hepato-
celular.

Decorrente deste previsível cenário epidemiológico,
testemunharemos uma procura crescente de serviços
especializados de Gastrenterologia, mormente no ambu-
latório. 

B - Aceleração na Descoberta e Difusão do Conhe-
cimento

A prodigiosa revolução científica e tecnológica que



216 DINIZ DE FREITAS GE Vol. 12

temos vindo a testemunhar e a prelibar, vai contribuir, de
forma assinalável, para a recriação de novos horizontes
no domínio da Gastrenterologia. A endoscopia digestiva
é uma das áreas onde as novas tecnologias disponíveis
ou emergentes vão revolucionar as metodologias de
diagnóstico e as intervenções terapêuticas. Importa
entretanto vincar que a inovação e a difusão de tecnolo-
gias endoscópicas crescentemente sofisticadas e labo-
riosas, reclamam exigências de formação de tal apuro,
que vão obrigar, necessariamente, a uma profunda
reflexão sobre o actual programa curricular da especia-
lização em Gastrenterologia. Prevejo que a prática da
endoscopia digestiva terá, no futuro, vários patamares de
exigência curricular. A aquisição de competências em
certos domínios, designadamente no campo da endo-
scopia terapêutica, impõe uma preparação sumamente
especializada, que ultrapassa os cânones actualmente
consagrados no Curriculum da  especialidade.
A Gastrenterologia nacional deve estar atenta aos
enormes progressos testemunhados no campo da endos-
copia digestiva, mas não só. De facto, a aceleração do
conhecimento noutras áreas, obriga a procurar incorpo-
rar, na formação e na praxis gastrenterológica, todos os
avanços científicos e técnicos que se vão certificando,
nomeadamente no âmbito da aplicação de testes não
invasivos de prevenção/rastreio, de metodologias oriun-
das da engenharia genética e proteica, da nanotecnolo-
gia, da informática e da robótica.
Se desejamos que a nossa especialidade se torne cada
vez mais fecunda e imprescindível, temos de ser cada
vez mais competentes, criativos e pioneiros. 

C - Perfil do Doente e do Prestador nas Próximas Ge-
rações

Os futuros horizontes da Gastrenterologia serão também
condicionados por um terceiro vector: o perfil do doente
e do prestador.
Relativamente ao perfil do doente das próximas ge-
rações, a investigação psicográfica tem procurado carac-
terizar os seus traços gerais, que seriam os seguintes:
• Mercê do acesso às tecnologias de informação, os

doentes serão, em geral, mais cultos e estarão mais
actualizados e informados relativamente aos proble-
mas da saúde. Serão mais idealistas e exigentes,
encarecendo a perspectiva holística do indivíduo
saudável ou doente, repudiando as burocracias e os
controlos estatais ou privados, aspirando à optimiza-
ção da qualidade de vida, privilegiando a prevenção e
a promoção da saúde, e reclamando os direitos do
doente, designadamente no que respeita à opção pela
livre escolha do médico e a uma  maior participação
nas decisões sobre cuidados terapêuticos.

•  Graças à informação que tentam colher antes da con-
sulta médica, e às garantias que reclamam no âmbito
da liberdade e da responsabilidade individual, ten-
derão a privilegiar os sistemas de cuidados que viabi-
lizem o acesso mais directo ao especialista reputado,
dispensando a interferência do gatekeeper.

•  Ainda com base na pesquisa informática, o doente das
próximas gerações tenderá cada vez mais a auto-
-medicar-se, ou a recorrer a medicinas alternativas,
eventualmente em associação com a medicina alopática.

• Por outro lado, importa sublinhar que o aumento
médio da vida influenciará os padrões epidemiológi-
cos das doenças, e representa um factor que pesará, de
forma sensível, na procura de prestação de cuidados,
e dos seus custos.

Se se prevêm alterações significativas no perfil do
doente das gerações vindouras, admite-se igualmente
que a explosão biomédica do conhecimento, combinada
com o acesso universal à informação, vão determinar a
ocorrência de mudança no perfil do prestador de cuida-
dos médicos. Concretamente, no que respeita à
Gastrenterologia, prevê-se uma intervenção mais proe-
minente desta especialidade no âmbito da prestação de
cuidados clínicos, designadamente no que respeita a
doentes com afecções digestivas crónicas, quer no inter-
namento, quer no ambulatório, com crescente aplicação
de novas metodologias orientadas designadamente para
a prevenção. Por outro lado, expandir-se-á a vertente
tecnológica da Gastrenterologia, sendo previsível o
recurso crescente à intervenção do especialista tecnica-
mente credenciado. Os indicadores e as tendências
reportadas, permitem asseverar que o especialista de
Gastrenterologia será chamado, no futuro, a desempe-
nhar um papel cada vez mais relevante na prestação de
cuidados aos doentes do foro digestivo, no internamento
e no ambulatório. 

D - Novos Paradigmas na Saúde

As alterações no padrão epidemiológico das doenças
digestivas, a prodigiosa revolução tecno-científica que
temos vindo a testemunhar no âmbito da nossa especia-
lidade e as alterações no perfil do doente das gerações
vindouras, são três importantes factores que vão mode-
lar o exercício da Gastrenterologia. Como sublinhei,
prevê-se uma intervenção mais proeminente da nossa
especialidade na prestação dos cuidados clínicos.
Surgem então duas questões, que  têm a ver com o quar-
to vector de que atrás falei, que são os novos paradigmas
na Saúde.
É do conhecimento dos responsáveis da tutela, esta cres-
cente solicitação da Gastrenterologia no plano interna-
cional, de acordo com os dados apresentados? Por outro
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lado, em que medida os novos figurinos estruturais já
ensaiados ou propostos, nomeadamente na orgânica hos-
pitalar, vão repercutir-se na prática da Gastrenterologia?
Há razões que justificam inquietação?
Antes de responder a estas interrogações, sublinho que,
em meu entender, o Serviço Nacional de Saúde abolore-
ceu e falhou nos seus objectivos, pelos seguintes
motivos: nunca foi universal, acessível e tendencial-
mente gratuito; nunca foi centrado nas necessidades das
populações nem pertença dos cidadãos; nunca foi um
sistema transparente, imune à partidarização e com uma
política clara, flexível e rigorosa; nunca foi um sistema
integrado que assegurasse a continuidade dos cuidados;
nunca foi um sistema que cuidasse dos mais pobres, dos
mais fracos e dos mais idosos; nunca foi um sistema
flexível e inteligente, pelo contrário, era um sistema rígi-
do, monolítico, egocêntrico, burocrático e empedernido;
nunca foi um sistema gerido racionalmente, com admi-
nistração descentralizada, própria e autónoma; nunca foi
um sistema com cultura de responsabilidade; nunca foi
um sistema equilibrado nos planos económico e finan-
ceiro, pelo contrário, os défices eram crónicos e cres-
centes, e ninguém era responsabilizado; nunca foi um
sistema que garantisse uma utilização racional dos diver-
sos tipos de serviços; nunca foi um sistema que pre-
miasse a meritocracia.
Era fundamental, por todas estas razões, ou refundar o
Serviço Nacional de Saúde, em meu entender a opção
mais correcta, ou substituí-lo pela tessitura de um novo
modelo orgânico que concretizasse os objectivos e
funções de um sistema nacional de saúde, à luz dos
critérios propugnados pela Organização Mundial de
Saúde.
Com o XV Governo Constitucional é concebida, em
2005, uma estratégia global de reforma que visou substi-
tuir o modelo existente por um novo figurino orgânico.
A intenção seria transformar um Serviço Nacional de
Saúde fechado, em que existia praticamente um único
actor (o Estado) que assumia todas as funções (prestador,
financiador, regulador, etc.), por um Sistema Nacional
de Saúde aberto à iniciativa pública, social e privada. De
forma cabalística e frenética, legisla-se sem congruidade
nem clarividência. Esse deflúvio legislativo, anfibológi-
co e meândrico, que levou ao progressivo desmantelo do
Serviço Nacional de Saúde e à arquitectura de um mo-
delo estrutural de Sistema de Saúde com o desígnio
único e utópico da redução drástica dos custos, como se
isso fosse viável sem afectar a qualidade dos cuidados, a
sua acessibilidade e a sua equidade, foi concebido sem o
parecer da classe médica, e mais grave ainda, contra
princípios consagrados legalmente nos Estatutos da
Ordem dos Médicos. Espanta-me, por isso, a postura
entorpecida, pusilânime e equívoca da nossa Ordem, não

reagindo com vigor e repulsão a essa investida icono-
clasta e implacável da tutela. Aceitou-se placidamente a
incongruência e a incurialidade de um modelo orgânico
que alcandorou o economicismo ao primado dos princí-
pios e incensou a  visão messiânica de uma gestão reden-
tora. À luz desta nova cultura de cunho empresarial,
desumanizada e científicamente primária, protagonizada
por milícias de gestores inebriados e afectados que en-
xameiam e bedelham nas estruturas de Saúde, muitos
deles neófitos implumes e insipientes, efloresceu rapida-
mente a ética teleológica do utilitarismo e subalternizou-
se o primado do dever e a moral da consciência. A Saúde
passou a ser um bem mercadejável, e já não um direito
sagrado e universal. O frio calculismo contabilístico
deste novo poder gestionário, não se incomoda com o
abastardamento e profanação do acto médico, com a
banalização da competência profissional, com a quali-
dade dos cuidados assistenciais, nem com a desuma-
nização dos serviços. A performance das Instituições de
Saúde que este novo poder procura dominar, tem sido
analisada, não em conformidade com critérios judiciosos
propostos por instâncias internacionais abalizadas, mas
exclusivamente em função de parâmetros quantificáveis
e falaciosos. A lógica da produção, ainda que ficcionada,
é o lema desta nova gestão. É inquietante, a este respeito,
o facto de ainda não ter iniciado funções a Entidade
Reguladora autónoma e independente criada há cerca de
dois anos, a quem está cometida, entre outras missões, a
avaliação da equidade, da acessibilidade e da qualidade
dos serviços clínicos.
Este cenário demolidor, corrosivo e minaz, pode afectar
gravemente a profissão médica e concretamente os gas-
trenterologistas. De facto, várias ameaças se perfilam, se
a classe médica não pugnar pela defesa intransigente de
uma medicina de qualidade à luz dos princípios, valores
e direitos consagrados nos Estatutos, Códigos e
Regulamentos da Ordem dos Médicos. Dentre as múlti-
plas ameaças, elencaria as seguintes:
• Imposição de medidas que visam promover a quanti-

dade assistencial em detrimento da qualidade;
• Restrição à liberdade do exercício profissional au-

tónomo e independente;
• Criação de mecanismos de pressão sobre os médicos

visando a discriminação de doentes;
• Introdução de orçamentos clínicos ou limites finan-

ceiros à prescrição médica;
• Utilização de médicos internos como instrumento de

produção, sem respeito  pelas exigências de formação
a que têm direito; 

• Controlo indevido de livre acesso à formação; 
• Criação de internatos voluntários e de médicos indife-

renciados; 
• Criação de legislação relativa ao estatuto jurídico dos



hospitais que põe em causa a estabilidade do emprego,
a progressão nas carreiras médicas e a independência
técnica dos médicos;

• Aceitação de Acordos Colectivos de Trabalho que
permitem a contratação de médicos à revelia de quais-
quer critérios de qualificação técnica, que excluem
qualquer tipo de carreira médica baseada em com-
petências técnico-profissionais, que abrem a porta aos
internatos voluntários e que estimulam a indiferenci-
ação profissional; 

• Adopção de figurinos de contrato individual de traba-
lho que põem  em causa a independência técnica dos
médicos  ou o cumprimento das regras deontológicas
da profissão médica;

• Criação de condições que impedem ou ignoram a
investigação científica. 

Muitas destas ameaças já se concretizaram, ou estão em
fermentação. Há cenários, em hospitais-empresa, ver-
dadeiramente burlescos e irracionais. Ao lado de profis-
sionais da carreira médica, que auferem os vencimentos
legais correspondentes à sua qualificação técnico-cientí-
fica, trabalham outros profissionais médicos, sem igual
diferenciação técnica, que realizam tarefas aparente-
mente semelhantes mas com vencimentos muito
superiores. Esta situação, abstrusa e iníqua, que tem a
cobertura premeditada e provocatória dos novos susara-
nos que se repoltreiam à mesa da Saúde, é obviamente
intolerável. É urgente e indispensável que a classe médica,
apoiada na Ordem dos Médicos, reflicta seriamente
nos contornos e na substância desta cavilação e deste
desconchavo, e não se deixe embustear pela melopeia de
gestores quase todos imperitos e ineptos em matéria de
Saúde. 
A classe médica não pode ser refém do arrogo, da ina-
ptidão e do nepotismo, nem de lobbies poderosos, de
sátrapas e de parasitas financeiros, nem de testas-de-
ferro ou turibulários que, catapultados para posições de
poder, profanam o acto médico e deificam  o rédito fi-
nanceiro em Instituições Públicas de Saúde.
Estas e outras questões que afloram ao nosso espírito,
suscitam enorme preocupação. Os tempos próximos adi-
vinham-se turbulentos e ameaçadores. Os Órgãos repre-
sentativos da nossa especialidade devem pugnar, de
forma inelutável, pela consolidação do prestígio da
Gastrenterologia e defender intransigentemente a sua
crescente implantação, em conformidade com os indi-
cadores e tendências atrás enunciadas; compete-lhes
defender o primado da competência e impedir que o
fetichismo mine os alicerces da coesão e vigor da
Gastrenterologia; compete-lhes asseverar que a profis-
são médica tem o irrecusável dever de afirmar a sua
unidade e independência, assumindo a responsabilidade

da sua auto-regulação e a condução científica da sua for-
mação, seja a nível da pós-graduação ou no âmbito da
educação médica contínua; compete-lhes relembrar que
a classe médica, através dos seus representantes legiti-
mados, é a única autoridade competente para fixar nor-
mas de formação e de treino pós-graduado, controlar a
sua aplicação, aprovar a idoneidade dos Serviços e dos
programas, individualizar as especialidades e as com-
petências médico-cirúrgicas, e sancionar a validade do
aproveitamento mediante a atribuição de uma qualifi-
cação; compete-lhes exigir que a investigação científica
seja uma vertente da nossa actividade profissional, qual-
quer que seja a Instituição onde exercemos; compete-
lhes pugnar pelo estabelecimento de condições que
garantam o exercício autónomo e independente da nossa
actividade e a qualidade dos cuidados. Cumpre a todos
nós, gastrenterologistas, assegurar às nossas estruturas
representativas o apoio incondicional na prossecução
desses objectivos; cumpre a todos nós desfabular esta
visão quimérica de procurar o saneamento financeiro da
Saúde, garantindo simultaneamente a manutenção da
qualidade dos cuidados assistenciais; cumpre a todos nós
recuperar a dignidade do acto médico, o clássico encon-
tro da "consciência e da confiança", como alguém sabia-
mente salientou; cumpre-nos ainda não tolerar que se
menospreze a ética do dever e a moral da consciência, e
que se oprima a dignidade do ser humano; e também nos
compete reencontrar o humanismo, a única via de con-
trolar a euforia e a mística do cientismo tecnológico con-
temporâneo.
Estou certo de que a SPG, a SPED e o Colégio da
Especialidade de Gastrenterologia da Ordem dos
Médicos, em íntima comunhão de propósitos e de con-
vicções, continuarão a garantir a coesão e o rigor da
nossa especialidade, a sua autoridade e o seu prestígio, e
a sua indispensabilidade em qualquer sistema de saúde;
estou certo que os nossos Órgãos representativos vão
exigir que se não continuem a cometer erros graves na
definição das projecções em recursos humanos, desi-
gnadamente no tocante à atribuição de vagas no
Internato Complementar de Gastrenterologia, onde se
têm utilizado critérios arbitrários e absurdos; estou certo
de que vão reivindicar um estatuto de interlocutores
privilegiados da tutela da Saúde, para que se não tomem
decisões aleatórias e cientificamente inconsistentes ou
espúrias; e estou também seguro de que irão combater
todas as ameaças que possam minar a identidade e as
fronteiras da nossa especialidade, nomeadamente as que
advêm da tese de uma cultura gestionária que visa a mer-
cantilização da Saúde. Deste modo, a Gastrenterologia
contribuirá, convictamente, para que em Portugal flo-
resça uma medicina de excelência e de rosto humano.
São esses os meus votos.
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