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Conclusões



Futurologia Falaciosa

 “… the war against infectious diseases is over, because we have won…” (sic.)(US 

Surgeon General, 1967)

 “… no new diseases are going to be discovered …” (sic.)                                                                   
(L. Thomas Dean of Yale Medical School, 1976)

 WHO (2008)

 D. Infecciosas 15.000.000 mortes / ano

○ 2ª causa de Mortalidade Mundial

 1ª Causa nos Países em Desenvolvimento

 Novos Agentes Patogénicos para a Espécie Humanas descritos nos últimos 40 anos:  50
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Charles Nicolle, Prémio Nóbel da Medicina, 1928

 “… irão haver sempre 
novas doenças. É uma 
fatalidade. Uma outra 
fatalidade, é o facto de 
nós não sermos 
imediatamente capazes 
de determinar a sua 
etiologia. Devemo-nos 
pois resignar com a 
ignorância perante os 
primeiros casos. Eles 
serão, pelo 
desconhecimento, 
encarados como uma 
doença já conhecida …” 
sic.
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Acesso à Inovação 

Farmacológica



“O Juramento de Amato 

Lusitano” (Salónica, 5319)

 “…nunca fingi, acrescentei ou alterei em minha honra 

ou que não fosse em benefício dos mortais … sempre 

em tudo exigi verdade… nas minhas consultas e visitas 

médicas nunca pratiquei a menor torpeza… jamais fiz 

coisa de que se envergonhasse um médico preclaro e 

egrégio… sempre tive diante dos olhos, para os imitar, 

os exemplos de Hipócrates e Galeno, os Pais da 

Medicina, não desprezando as Obras Monumentais de 

alguns outros excelentes Mestres da Arte Médica… fui 

sempre diligente no estudo e, por tal forma, que 

nenhuma ocupação ou circunstância, por mais urgente 

que fosse, me desviou da leitura dos bons autores…” 

(sic.)   



A Minha (Nossa) Experiência …

 Legislação
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PNS 2012- 2016: Será que?!...





 “… qualquer alteração ou 

manipulação do código genético 

do SNS implica a destruição ou, 

pelo menos, a amputação da sua 

Alma … a defesa do direito à saúde 

não é tanto uma questão 

ideológica, mas um imperativo 

moral … governar é tornar o país 

mais justo, a sociedade mais 

harmoniosa e as pessoas mais 

felizes. Nesta lógica Humanista, o 

SNS não é uma Econometria, mas 

uma Deontologia …” (sic.)  (António 

Arnaut 2012/05/23, in Congresso Nacional de 

Medicina Interna)

 “… sou do tempo em que ter uma boa carreira 
médica era motivo de orgulho e satisfação … o 
SNS estruturava-se em carreiras que 
asseguravam um excelente conjunto de 
profissionais, disponíveis para os doentes e 
em permanente atualização técnica … há anos 
tudo acabou … interessam os números e 
pouco importam as pessoas …. não existe 
qualquer exigência de qualidade … a lógica 
parece assim ser a de contratar ao mais baixo 
custo … os médicos contratados têm que fazer 
4 consultas/hora … a exigência do trabalho em 
equipa, característica dos bons serviços de 
saúde está agora comprometida … não é 
possível fazer de conta que nada se passa … é 
caso para dizer que a saúde dos portugueses 
é um assunto demasiado importante para ficar 
só por conta do Governo. Compete aos 
profissionais denunciar estas medidas …. dos 
cidadãos espera-se vigilância permanente, 
porque a hora é de atenção e de protesto …” 
(sic.) (Daniel Sampaio, in Público, 2012/06/17)









Mensagens Finais

 “…a gente tem que sonhar, senão as 

coisas não acontecem…” (sic.)                  

(Oscar Niemayer)
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