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Exmº Senhor(a)

Deputado(a) xxx

Comissão Parlamentar de Saúde

Palácio de São Bento

Lisboa, 11 Janeiro de de 2017

Assunto:  Esclarecimento à Comissão de Saúde, por questão levantada nas Audições 

Parlamentares Nº 45,46 e 47-CS-XIII, de dia 21 de Dezembro 2016. Compreender as razões 

porque dos 15 a 20 mil profissionais das Terapêuticas Não Convencionais (TNC) apenas cerca de 

3000 terapeutas apresentaram candidatura à Cédula profissional da ACSS. 

Senhor xxx,

Na qualidade de cidadão e profundo conhecedor da questão TNC, sinto um forte apelo a 

pronunciar-me, esclarecendo devidamente os senhores deputados sobre alguns factos relevantes 

do assunto em epígrafe. 

O universo TNC

Durante a década 2001-2010, as entidades oficiais fizeram vários censos juntos das associações 

da área TNC, pelo que o número estimado de 15 a 20 mil profissionais é confiável, e é a base de 

trabalho corroborada tanto pela Presidente do Conselho Directivo da ACSS, Marta Temido, como 

pelo Director Geral da Saúde, Francisco George, e o Presidente do Conselho Consultivo para as 

TNC, Pedro Ribeiro da Silva.

Avaliação da legislação TNC

Recordo uma frase do Dr. Mário Frota, durante a audiência parlamentar da Associação 

Portuguesa de Direito do Consumo, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no 

passado dia 03 Janeiro:

« (...) a legislação precisa de avaliação, a União Europeia se tem mérito, é o de fazer a 

avaliação da legislação, nós nunca fazemos, porque temos tudo em permanente 

desalinho, e portanto nessa medida, nós precisamos de avaliar, os primeiros dados são 

exactamente contrários (...) »
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Critério e Pontos (a aplicação da Portaria n.º 181/ 2014, de 12 de Setembro)

Para compreender o fenómeno tomarei o valor estimado mais baixo, um universo de 15 mil 

profissionais TNC. Os factos que ressaltam são:

1. O acesso à Cédula da ACSS foi ignorado por 12 mil profissionais (80%) registados nos 

censos.

2. Dos 3000 profissionais (20% do universo), 80% não obteve a Cédula Definitiva da ACSS, 

segundo a tabela apresentada pela Dr. Marta Temido da ACSS. Ressalvo que este valor 

deve ser lido como uma tendência, pois 30% das candidaturas foram chamadas a 

apresentar informação adicional, aguardando uma avaliação final.

3. Do universo registado nos censos, só 4% dos terapeutas TNC obtiveram a Cédula 

definitiva, 96% foram de alguma forma excluídos.

A aplicação de critérios e pontos explica os números anteriores:

• O terapeuta que tenha completado a sua escolaridade e seguido directamente no estudo e 

prática das TNC foi o mais prejudicado (tipo padrão ou TncP). A questão é - A quem servia 

esta Portaria nº 181?

• Dos 21 pontos (100%) totais, os TncP apenas podiam obter 71% dos pontos (15 pontos), 

sabendo que abaixo dos 66% (14 pontos) os candidatos caíam na cédula provisória, 

automaticamente.

• Quase um terço dos pontos totais, 29% (6 pontos), eram bónus específicos atribuídos a 

perfis típicos de 'Outros Profissionais de Saúde' e médicos:

• 4 pontos na escolaridade = dividido e cumulativo entre graus académicos e, graus 

académicos em profissões de Saúde;

• 2 pontos nas publicações indexadas.

• Concluindo, a janela de entrada para os TncP era de apenas 5%, a diferença entre 71% e 

66%, o máximo e o mínimo de pontos a que poderiam aceder. Será esta a razão porque 12

mil profissionais rejeitaram imediatamente as condições da Portaria nº 181?

◦ As gerações mais velhas foram excluídas porque não tinham hipótese de bonificar as 

décadas de 'Experiência profissional', em pontos que perdiam no(s) critério(s) 

'Escolaridade', 'Formação escolar na área' e 'Formação ou estágios complementares'. 

Esta situação é claramente discriminatória para quem durante décadas manteve vivas 

as práticas TNC, em condições de quase clandestinidade, e condições muito ingratas 

de formação.

◦ As gerações mais novas tinham de pontuar no valor máximo os critérios de 

'Experiência profissional', 'Formação escolar na área' e 'Formação ou estágios 

complementares', pois eram traídos no critério 'Escolaridade', onde o 12º ano oferecia 

apenas dois pontos, dos seis possíveis nesse critério.

• A pergunta que se impõe - Que legitimidade, que validade restará a todo este processo 

de avaliação, ainda que participado pelo CCTNC (Conselho Consultivo)?
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Dissonância cognitiva e critérios inquinados:

• Os 4% a 5% que obtiveram a Cédula definitiva representam de perto aquele número de TNC

que sempre desejaram ser médicos e/ou científicos. De certa forma, eles são os facilitadores

da cientifização da área, a qualquer preço.

• Os obstáculos colocados pela Agência de Acreditação dos Cursos Superiores TNC surgem 

sem surpresa. Afinal se antes as 'TNC' não eram científicas, que critérios repentinos as 

poderiam tornar científicas do dia para a noite? A falta de um processo transitório 

adequado vai criar um hiato de tempo, um vazio de conteúdo na cultura 'TNC' e uma literal 

substituição da população e perfil dos profissionais.

• A força das 'TNC' está exactamente na sua natureza pré-científica, banhada num 

empiricismo tão denso e colossal, que a cientifização que nos estão a impingir jamais 

poderá absorver. Os argumentos do Bastonário da Ordem dos Médicos são demasiadas 

vezes, demasiado enviesados. E se hoje a Homeopatia é charlatanice, amanhã torna-se 

boa prática, especialmente, se for exercida por médicos.

• Chamar de 'Experiência profissional' o que é na prática contabilizado como tempo de serviço

(o pagamento de impostos e obrigações sociais), leva a ignorar outros aspectos de 

valorização e experiência profissional, aspectos que pontuam zero, acabando como prejuízo 

líquido para o candidato TncP. 

• Todo o benefício caiu nos ombros dos 'Outros profissionais de Saúde' e médicos, que tendo 

as suas formações estruturadas, facilmente as transformaram em pontos. Nenhuma 

surpresa deve haver, se objectivamente encontrássemos Cédulas definitivas com menos 

saber específico e técnico do que muitas das Cédulas provisórias.

• Também é possível a terapeutas com a formação completa na área TNC, que apesar de 

serem incapazes de dar uma Consulta na vida, obterão a Cédula definitiva, através do mero 

expediente de exercerem como balconistas, estando inscritos nas Finanças em Naturopatia, 

por exemplo.

• A normalização imposta pela União Europeia exigiu a separação entre Naturopatia e 

Fitoterapia, o que veio criar novas distorções, abrindo a porta a farmacêuticos, médicos, 

químicos, engenheiros agrónomos e químicos e, etnofarmacologistas, os associados típicos 

de uma associação como a Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia (SPFito).

• Um dos maiores erros dos critérios  e da Lei nº71/2013 é a assumpção básica de que 

podemos cientifizar uma área nascida e desenvolvida sob a dominância hemisférica direita

(dHD), bonificando os profissionais de áreas de Saúde que seguiram processos 

competitivos de selecção em áreas sob dominância hemisférica esquerda (dHE).

• Muita informação não é sinónimo de compreensão, muita da ciência moderna é oca e 

desprovida de qualquer significado real. Todas as dificuldades em encontrar 

reconhecimento das TNC residem no facto do método científico (dHE) funcionar em 

explicações de tipo sistema fechado, enquanto as áreas dissidentes, sempre se 

desenvolvem dentro do tipo de sistema aberto, característico da Visão dominante do 

hemisfério direito.
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Post scriptum- Projecto-Lei “Actos de Profissionais  da Área da Saúde”

• Os critérios da Portaria n.º 181/2014 são critérios médico-cêntricos que colocam as TNC 

na alçada de médicos e paramédicos, estão longe de terem sido centrados nas 

necessidades e realidade dos terapeutas não convencionais. Aliás, a própria denominação 

(TNC) foi imposta pela Ordem dos Médicos, durante a preparação da Lei 45/2003. Esta 

denominação é sentida pelos 'TNC' como vazia e inválida para descrever o que as TNC 

realmente são e fazem. No entanto, ela serve bem os interesses da Ordem dos Médicos, 

em virem a absorver as TNC, na actual definição de Acto Médico, especificamente através 

do termo “técnicas médicas”.

• É preciso sublinhar que os médicos nunca foram proibidos de se dedicarem a técnicas 

menos convencionais ou estritamente empíricas, desde que dentro da “leges artis”. Daí 

que é urgente enquadrar e denunciar que o Projecto-Lei '  Actos de Profissionais da Área da

Saúde' (PPL n.º 34/XIII/2.ª), não é mais do que uma grande manobra de diversão para 

consumar o velho plano de aprovação do Acto Médico. 

• Recomendo o Parecer da APF - Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, ele é de 

excelente qualidade e ponderação, não vejo necessidade de acrescentar mais nada.

Os melhores cumprimentos

Rui Augusto
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