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1. INTRODUÇÃO 

 

Qualquer análise sobre cidadania ficaria incompleta sem dar a voz ao cidadão, ao cidadão anónimo. 

Após termos realizado três grupos focais com “especialistas”, se é que se pode falar de especialistas 

nesta matéria, ficou-nos o amargo de boca pela ausência dos “leigos”, daqueles que estão, afinal, no 

centro da nossa atenção: o cidadão comum. 

Uma abordagem junto do cidadão exigiria uma metodologia diferente da adoptada, dadas as limitações 

que se antecipam em questionar directamente as pessoas sobre a forma como pensam a cidadania em 

saúde. No entanto, não quisemos deixar de o fazer, e na ausência de tempo para colocar em prática a 

abordagem mais adequada, apenas nos foi possível acrescentar à nossa análise alguns insights 

indicativos sobre o que pensam algumas pessoas sobre o tema. 

Desta forma, procedemos à realização de seis entrevistas com cidadãos, seleccionados através de 

contactos dos próprios investigadores, mas, garantidamente, sem ligação directa a qualquer actividade 

profissional na área da saúde. As entrevistas foram realizadas presencialmente (com excepção de uma, 

que ocorreu telefonicamente). 

A distribuição desta amostra, apesar de reduzida, procurou representar um leque de situações variado 

em termos do ciclo de vida dos indivíduos. Não obstante, reforçamos que os resultados são apenas 

indicativos e devem ser interpretados de forma qualitativa, sem qualquer tentativa de extrapolação 

para a população. 

Caracterização da amostra: 

A. 1 casal com 1 filho até 6 anos e gravidez 

Utilização predominante sistema privado, com seguro saúde 

B. 1 casal com 2 filhos até 6 anos, sendo um dos filhos doente crónico 

Utilização predominante sistema privado, com seguro saúde. 

C. 1 família monoparental (48 anos) com um filho entre os 7 e os 14 anos  

Utilização predominante SNS, sem seguro saúde. 

D. 1 casal (50 e 47 anos) com filhos entre os 15 e os 24 anos 

Utilização predominante SNS, sem seguro saúde 

E. 1 casal em ninho vazio (62 e 63 anos) 

Utilização predominante SNS, com seguro saúde 

F. 1 casal na 4ª idade (82 e 81 anos) ambos doentes crónicos 

Utilização predominante SNS, sem seguro saúde 

Todos os entrevistados são residentes na região da Grande Lisboa.  
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As questões colocadas cobriram os seguintes temas (ver guião de entrevista no final deste relatório): 

a) Relação com o médico e envolvimento nas decisões clínicas 

b) Informação em saúde 

c) O papel do cidadão em saúde: direitos e responsabilidades percepcionadas 

d) Avaliação de cenários 

As entrevistas realizaram-se entre 15 e 20 de Março de 2010. 
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2. RESUMO EXECUTIVO 

 

Sobre a relação com os médicos… 

De uma forma geral, a relação estabelecida com os médicos, especialmente quando se trata do 

médico habitual (e, sobretudo, nos agregados com crianças ou doenças crónicas) é 

considerada boa ou satisfatória, havendo, contudo, oportunidade para melhoria no que 

respeita a uma maior disponibilidade e personalização das consultas por parte do profissional. 

Há desejo de maior envolvimento no processo clínico pessoal mas que não se traduz 

necessariamente numa vontade ou capacidade expressas para tomar decisões. 

Sobre informação de saúde… 

Todos os entrevistados atribuíram bastante importância à disponibilização de informação de 

saúde, embora nem sempre a existente seja fácil de compreender. Observa-se uma abertura 

para a utilização da internet para obtenção de informação e de formas não presenciais de 

comunicação (email, telefone ou telemóvel). Contudo, estes recursos não substituem o 

aconselhamento médico. 

Os entrevistados também valorizaram bastante a publicação de informação sobre os serviços 

de saúde e sobre os médicos.  

Sobre o papel do cidadão em saúde… 

Enquanto cidadãos, as principais responsabilidades auto-atribuídas espontaneamente referem-

se, acima de tudo, à sua saúde pessoal, e são de ordem comportamental - preventiva (ter 

cuidado com a alimentação; fazer exercício físico; não cometer excessos).  

…e os seus direitos… 

De uma forma geral, o acesso adequado a cuidados de saúde é o direito reconhecido como 

prioritário, mas vários outros direitos foram espontaneamente referidos. Destacamos os 

mais valorizados: 

 Poder escolher (médico/ unidade saúde) e ter informação que suporte essa escolha 

 Ter acesso ao seu processo clínico integral 

 Ser atendido de forma rápida e imediata, sobretudo em situações agudas 

 Conhecer de forma clara, precisa e alargada os “direitos que cada um tem” 

 Comunicar com os serviços por outros canais que não apenas o presencial 
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3. RESULTADOS PRINCIPAIS 

 

3.1 Relação com os médicos e participação na decisão 

No geral, os indivíduos entrevistados manifestaram-se medianamente satisfeitos com a atenção e o 

nível de resposta numa situação de consulta médica, aspectos que poderiam melhorar se: 

- o médico tivesse mais tempo disponível (“era desejável que não tivesse tantas consultas”)  

- o médico tivesse maior disponibilidade psicológica 

- o médico personalizasse mais o atendimento (“estive perante situações em que o médico que 

está à minha frente, no centro de saúde, nem sequer olha para mim “) 

Também na generalidade dos casos, estes indivíduos afirmaram não receber, pelo menos de forma 

habitual, qualquer informação ou material educativo sobre saúde durante as consultas médicas. Os 

agregados com crianças pequenas ou doença crónicas foram, contudo, os que mais revelaram receber 

alguma informação por parte dos médicos assistentes. O mesmo acontece em relação a medicamentos 

receitados em que a informação transmitida é escassa, mesmo inexistente em alguns casos. 

Reúne consenso a afirmação de que o médico tem o dever de informar o seu paciente sobre as diversas 

formas possíveis de diagnosticar um problema de saúde, sobre tratamentos inovadores, cirurgias, 

medicamentos alternativos, entre outros, tal como é reconhecida a importância de o clínico se informar 

adequadamente sobre todo o historial de saúde do doente que acompanha. 

A realidade destas famílias parece mostrar, contudo, que o envolvimento dos doentes nas opções sobre 

os cuidados ou tratamentos prestados é exercido apenas ocasionalmente, embora estes o desejem ser 

em todas as situações, e especialmente nas que consideram de maior importância. 

Este desejo de ser envolvido e informado não se traduz necessariamente em querer assumir a 

responsabilidade por uma decisão, sendo que metade dos entrevistados (agregados C, D, e F) prefere 

deixar as decisões sobre o que é melhor para a sua saúde nas mãos do médico. 

As situações de excepção, em que todos os indivíduos admitem poder decidir por si próprios, são: 

-  Questões relacionadas com prevenção primária; 

- Situações de doença de menor gravidade, que podem resolver-se com recurso à auto-

medicação ou ao conselho de farmacêutico; 

-  Decisões sobre os momentos e o intervalo de tempo entre consultas; 

- Situações que possam ter resposta através das medicinas alternativas ou de natureza 

psicológica; 

- Situações nas quais o médico mostra desinteresse ou desiste de procurar alternativas de 

tratamento. 
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3.2 Informação 

Todos os entrevistados atribuíram bastante importância à disponibilização de informação de saúde, 

embora nem todos se sintam satisfeitos com a actualmente existente: ou porque é insuficiente e pouco 

acessível ou porque é confusa, muito técnica e difícil de compreender. 

Embora quase todos tenham admitido recorrer à internet para procurar informação sobre saúde em 

geral ou sobre o seu estado de saúde em particular (exceptuando o casal na “4ªidade” que recorre aos 

filhos), este recurso não dispensa o aconselhamento médico, que foi considerada a fonte mais credível. 

Ou seja, parece verificar-se um certo padrão quando há necessidade de obter uma determinada 

informação sobre saúde: primeiro procura-se na internet possíveis respostas às questões e dúvidas, 

posteriormente consulta-se o médico mas já com “algum conhecimento prévio”. 

As fontes “certificadas”, como a literatura médica ou científica, sítios de universidades ou entidades 

ligadas ao Ministério da Saúde, foram referidas como fontes de confiança por dois entrevistados. Em 

alguns casos, as associações de doentes foram igualmente apontadas. 

Informação sobre saúde comportamental, prevenção ou educação seria muito bem recebida pelos 

entrevistados, sendo que se observa uma abertura para a utilização do formato digital na sua 

disponibilização: internet, email, telefone, mensagens escritas telemóvel, havendo também algumas 

referências à necessidade de comunicar para massas: em televisão, muppies em locais públicos, em 

transportes colectivos. 

 

3.2.1 Informação sobre médicos e serviços de saúde 

Quando questionados sobre a importância da divulgação de informação sobre os serviços de saúde e 

sobre os médicos, as respostas foram unânimes: 

a) Todos os entrevistados consideraram muito importante haver divulgação sobre as unidades de 

saúde e sobre os hospitais. Essa informação deveria cobrir os seguintes temas: 

a. Qualidade de atendimento (resultados de estudos e avaliações de qualidade). 

b. Indicadores operacionais: taxas de sucesso, de óbitos, produtividade, e outros. 

c. Classificação global e comparativa por especialidade e respectivos rankings 

d. Informação sobre tempos de espera, para marcação de consultas e para atendimento. 

e. Informação sobre os médicos em serviço, por especialidade. 

f. Funcionamento dos “bancos”. 

g. Possibilidade de contacto e de marcação de consultas através da internet. 

Este conjunto de informação deveria ser divulgado nos “sítios” de cada instituição e do 

Ministério da Saúde. 
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b) Grande parte considera muito importante a divulgação de informação sobre os médicos, 

embora para dois indivíduos seja apenas relativamente importante. As informações que os 

entrevistados gostariam de saber sobre os médicos são: 

a. Informações académicas: local de formação, grau e especialização; formações 

complementares. 

b. Experiência profissional, tempo de prática, locais onde trabalhou. 

c. Ranking de médicos por especialidade. 

Este conjunto de informação deveria ser divulgado nos “sítios” de cada instituição e do 

Ministério da Saúde e, ainda, afixado nos próprios locais. 

 

3.3 O papel do cidadão na saúde: responsabilidades percepcionadas 

Quando questionados sobre as responsabilidades do cidadão em termos de saúde, a maior parte das 

respostas incide em questões de comportamento e prevenção: “ter cuidados com a alimentação”; 

“fazer exercício físico”; “descansar”; “não abusar ou não cometer excessos”; “beber muita água”. 

É também uma obrigação do cidadão, segundo os entrevistados, ter atenção aos sintomas e saber 

quando procurar um médico. A responsabilidade pela marcação das consultas de rotina e check-up‟s, e 

por manter em dia o calendário de vacinação, por exemplo, não deverá ficar nas mãos dos médicos. 

Por estas razões, é reconhecido que o cidadão deve ter uma postura mais activa face à sua saúde, 

procurando estar informado e fazendo uma utilização racional dos serviços de saúde. 

Dois indivíduos referiram ainda como um dever do cidadão manifestar opinião sobre os serviços de 

saúde utilizados, o que poderá concretizar-se através da resposta periódica a inquéritos ou da pertença 

a painel de cidadãos constituído para esse fim. 

 

3.4 Os direitos do cidadão 

Actualmente, o acesso adequado a cuidados de saúde é o direito reconhecido como mais prioritário 

pelos entrevistados:  

“Tenho direito a acompanhamento médico” 

“Tenho todos os direitos: tratamento, internamento…sinto que estou completamente 

protegido” 

Outros direitos assumidos por alguns entrevistados: 

- a ser atendido com prontidão 
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- a ser tratado com eficácia, quer técnica quer humanamente 

- a não ser discriminado 

Há quem considere, contudo, que o acesso aos cuidados de saúde está ameaçado, quer pelos 

encerramentos de unidades de saúde e serviços de urgência, quer pela demora na obtenção de 

consultas, sobretudo, as de especialidade. 

Quanto aos direitos que estes indivíduos gostariam de ver exercitados no sistema de saúde português, 

as referências incidiram espontaneamente nos seguintes aspectos: 

 Direito de escolher o médico e de escolher o serviço ou o hospital onde ser atendido. Estas 

ideias surgem com dois sentidos igualmente importantes: 

- escolher livremente dentro do Serviço Nacional de Saúde 

- escolher entre o sistema público ou privado, sem custos adicionais .  

“No particular deveria ter o direito a pagar apenas uma taxa  (como no sistema público) 

caso houvesse demonstração que o doente não tem meios financeiros para pagar no 

particular” 

“Poder consultar os serviços privados, mas suportado pelo público. Neste caso, deveria 

obrigar-se o privado a contribuir mais para a saúde, através de imposto especial de parte 

dos lucros.” 

 Direito a ter informação sobre a qualidade dos médicos e dos serviços de saúde 

 Direito a ter acesso ao processo clínico integral 

 Direito a conhecer de forma mais clara, precisa e alargada os “direitos que cada um tem” 

 Direito a ter rápido acesso aos últimos tratamentos experimentados em sistemas de saúde mais 

desenvolvidos 

 Direito a um diagnóstico mais precoce  

 Direito de optar entre medicamentos de marca ou genéricos 

 Direito a um atendimento mais rápido (“actualmente, é grande a demora para se conseguir 

uma consulta”) 

 Direito a atendimento imediato nos centros de saúde, sobretudo em situações agudas 

(“deveríamos ter o direito a consultas de urgência sem ter de ir para o centro de saúde à hora 

a que a nossa médica de família pode atender”) 
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 Direito a que as regras de prioridade sejam exercidas correctamente, quer pelos cidadãos quer 

pelos profissionais (“entramos no campo do civismo de cada um, que por vezes e infelizmente, 

parece que já nem existe”) 

 Direito de recorrer a prestadores internacionais para viabilizar tratamentos 

 Direito a participar nas políticas de saúde através de partidos políticos, associações de doentes 

ou outras instituições sociais 

Após todas estas referências espontâneas, convidámos os entrevistados a escolher de entre um 

conjunto de aspectos numa tentativa de hierarquizar os direitos mais valorizados. Os seis seguintes 

foram os mais apontados, com destaque para os dois primeiros: 

 Poder escolher o serviço de saúde ou o hospital onde ser atendido 

 Respeito pelas suas preferências e necessidades 

 Igualdade de tratamento em todos os pontos do sistema de saúde 

 Garantia de continuidade de cuidados 

 Ter informação sobre o desempenho e os níveis de qualidade dos serviços de saúde 

 Poder avaliar os médicos e os serviços de saúde 

 

Na salvaguarda dos direitos do cidadão em saúde, as prioridades do Ministério da Saúde, segundo os 

entrevistados, deverão ser as seguintes: 

 Distribuição racional dos profissionais de saúde ( “todos deveriam ter médico de família”) 

 Garantia de igualdade de tratamento 

 Redução dos tempos de espera 

 Disponibilização de informação sobre médicos e hospitais e possibilidade de escolha 

 Informatização dos processos clínicos, tornando-os de fácil consulta pelo titular 

 Criação de instituição para controlo da qualidade técnica e humana (relacional); ex: “criação 

de grupo de inspectores dos serviços de saúde” 

 Estímulo à participação cívica, através de avaliações, sugestões, reclamações 

 Prevenção e educação comportamental e alimentar 

 Melhoria das acessibilidades 

 Dar a conhecer os mecanismos de defesa dos direitos do cidadão em saúde 

 Prémios de boas práticas 
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3.5 Escolha de cenários futuros: TOP 3 

Perante cinco cenários possíveis de prestação de cuidados de saúde, remetidos para um futuro 

próximo, as respostas permitiram destacar os seguintes, pela ordem indicada: 

1º  Os cidadãos terão acesso a informação sobre o desempenho dos médicos, dos serviços de 

saúde e dos hospitais em qualquer ponto do país. Os cidadãos poderão escolher livremente 

em função desta informação. 

2º Todos os cidadãos terão um cartão electrónico onde ficará registada toda a sua informação 

clínica. Deste modo, será mais fácil consultar vários médicos e serviços, sem ter de repetir 

vezes sem conta a mesma informação ou os mesmos exames. 

3º  O telefone passará a ser muito mais utilizado como forma de obter informação e 

aconselhamento sobre questões de saúde. Desta forma, só haver necessidade de uma consulta 

presencial quando for realmente necessário, havendo também a possibilidade de este contacto 

telefónico poder ser feito para um especialista em qualquer parte do país ou mesmo do 

mundo. 

De fora, ficariam, para já, na opinião dos entrevistados, i) a telemedicina e ii) a imediatez de acesso a 

consultas, caso se perdesse a garantia de seguimento pelo mesmo médico.  

 

3.6 Formas de participação na saúde colectiva 

Embora nem todos os entrevistados se tivessem mostrado sensibilizados para a importância de 

contribuírem para melhores níveis de saúde, numa perspectiva colectiva, recolheram-se alguns 

aspectos considerados relevantes para alguns entrevistados: 

 Participar na definição e/ou na aprovação de políticas de saúde… 

…através de organizações cívicas e de pressão, de associações de doentes ou outras instituições 

públicas ou privadas. 

 Colaborar em campanhas associadas à saúde. 

 Trazer o tema da saúde para área do lazer: através de jogos, concursos, torneios, campeonatos. 

 Ter formação em cuidados de saúde nas escolas, universidades e nas empresas. 

 Participar em colóquios, debates, e outros relacionados a saúde, em geral. 
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3.7 Comentários soltos 

 

 “Se todas as pessoas que alguma vez ficaram insatisfeitas com o serviço prestado, fizessem 

reclamação, por escrito, e não deixassem cair em saco roto, estes serviços estariam bem melhores” 

(…) Parece que as pessoas são mais bem atendidas quando estão zangadas do que quando tentam ser 

simpáticas.” 

 “ Todos nós somos responsáveis por nós e pelos outros "com conta peso e medida". Se todos nós 

colaborarmos tudo se pode tornar muito melhor.” 

“Seria bom que cada um considerasse que os seus vícios, abusos ou comportamentos de risco para a 

saúde têm um custo económico, financeiro e afectivo para todos os outros, familiares ou cidadãos em 

geral, sem que estes tenham tido qualquer poder de decisão sobre a matéria” 

“Deveria criar-se o Dossier do Cidadão em Saúde (direitos e responsabilidades) e formarem-se 

„novos cidadãos em saúde‟” 

“Os portugueses estão pouco sensibilizados para a defesa dos seus direitos (só se mexem quando 

estão aflitos…)” 
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4. GUIÃO 

 

Warm-Up 

 

 Explicação do objectivo da entrevista 

 Introdução ao tema 

 

Questões Prévias 

 

 Constituição do agregado familiar 

 

Nº pessoas:_____ 

Idades: ______     ______     ______     ______     ______ 

  

 

 Local de residência: ______________________ 

 

 Utilização Serviço Público ou Privado 

O agregado utiliza principalmente o serviço nacional de saúde   

O agregado utiliza principalmente o sistema de saúde privado   

Ambos os casos        

 

 Seguro de saúde:  Sim  Não  

 

 Última ida a um serviço de saúde ou médico 

 

Idade da pessoa:________ 

Motivo:_________________________________________________________________________ 

 

 Frequência aproximada de visita ao médico: __________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Relação com médico(s) e envolvimento nas decisões 

 

 Avaliação da disponibilidade e tempo concedidos pelo médico assistente para responder a questões 

 O que satisfaz mais e o que satisfaz menos nas respostas/ informação dadas 

 O que deveria acontecer para que a disponibilidade e o nível de respostas do seu médico fosse de 

inteiro agrado 

 

 Regularidade e tipo de informação recebidos 

- Informação sobre o seu estado de saúde 

- Material educativo  

- Informação sobre medicamentos receitados 

 

 Grau de envolvimento, pelo médico, nas decisões sobre os cuidados, os tratamentos ou os exames 

prescritos 

 Grau de concordância com cada uma das seguintes frases: 

(Concorda totalmente//Concorda//Discorda//Discorda totalmente) 

a) É muito importante que o meu médico saiba tudo sobre o meu historial médico 

b) Quando existe mais do que uma forma de tratar um problema de saúde, eu devo ser 

informado sobre cada uma delas  

c) Prefiro que seja sempre o meu médico a decidir o que é melhor para a minha saúde  

d) Em algumas questões de saúde, gosto de ser eu a decidir entre as várias possibilidades de 

escolha  
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 Em que situações ou circunstâncias é essencial ser envolvido pelo médico nas decisões 

relacionadas com a sua saúde  

 Tipo de questões de saúde em que prefere decidir por si próprio, sem interferência do médico 

 Tipo de questões de saúde em que prefere deixar a decisão ao cuidado do médico 

 

Informação de saúde 

 

 Que tipo de informação gostaria de receber sobre saúde ou sobre o seu estado de saúde e em que 

formatos 

 Até que ponto têm actualmente informação suficiente para a tomada de decisão sobre os cuidados ou 

os tratamentos disponíveis 

 O que mais agrada e o que mais desagrada na informação disponível 

 Onde é mais provável encontrar informação sobre saúde e sobre novos tratamentos 

 Que fontes de informação costumam utilizar para procurar informação sobre saúde 

Após espontâneo, avaliar de forma sugerida fontes possíveis de obtenção de informação: 

 Médico de clínica geral ou de família 

 Junto do médico especialista 

 Através de amigos ou familiares 

 Em programas de televisão 

 Em revistas ou jornais 

 Na internet 

 Através de publicidade  

 Junto do farmacêutico 

 Junto de associações de doentes 

 Linhas telefónicas de saúde 

 Identificar fontes de informação mais credíveis 

 

Informação sobre médicos instituições e saúde 

 Importância atribuída à divulgação de informação sobre os médicos para que pudesse escolher 

 Que tipo de informação gostaria de ter disponível sobre os médicos e onde é que essa informação 

deveria ser divulgada 

 Importância atribuída à divulgação de informação sobre as unidades de saúde e os hospitais para que 

pudesse escolher  

 Que tipo de informação gostaria de ter disponível sobre as unidades de saúde e os hospitais e onde é 

que essa informação deveria ser divulgada 

 

Direitos e responsabilidades do cidadão 

 Quais deverão ser as responsabilidades do cidadão na gestão da sua própria saúde 

 Em que situações ou circunstâncias gostaria de ter tido mais controlo ou mais autonomia sobre 

questões relacionadas com a sua saúde 

 Que direitos sente que tem actualmente no sistema de saúde 

 Que direitos pensa que lhe deveriam ser dados 

 (sugerir) Dos aspectos que se seguem, quais os mais importantes enquanto direitos a exercer no 

sistema de saúde 

 Poder escolher o serviço de saúde ou o hospital onde ser atendido  

 Ter acesso ao processo clínico 

 Ter informação sobre o desempenho e os níveis de qualidade dos serviços de saúde e 

hospitais 

 Poder recusar um tratamento ou dar consentimento informado 

 Poder avaliar os médicos, serviços e hospitais 

 Poder participar, através de representação, na decisão sobre decisões estratégicas e 

políticas de saúde 

 Igualdade de tratamento em todos os pontos do sistema de saúde 

 Respeito pelas preferências e necessidades individuais  

 Garantia de continuidade de cuidados 
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 Se o sistema de saúde português investisse mais esforços na implementação de um mecanismo de 

protecção dos direitos dos cidadãos em saúde, quais deveriam ser as prioridades 

 O que deveria ser feito para assegurar esses direitos em saúde; Que entidades deveriam implementar 

e fiscalizar esses mecanismos de defesa dos direitos 

 

 De que formas pode e deve o cidadão participar nas questões e decisões relacionadas quer com a sua 

saúde quer com a saúde colectiva  

 Explorar importância atribuída às associações de doentes 

 

Cenários 

 

 Avaliar interesse por cenários. Identificar TOP 3. 

 

Cenário 

a) 

Os cidadãos terão acesso a informação sobre o desempenho dos médicos, dos 

serviços de saúde e dos hospitais em qualquer ponto do país. Os cidadãos poderão 

escolher livremente em função desta informação. 

Cenário 

b) 

Todos os cidadãos terão um cartão electrónico onde ficará registada toda a sua 

informação clínica. Deste modo, será mais fácil consultar vários médicos e 

serviços, sem ter de repetir vezes sem conta a mesma informação ou os mesmos 

exames. 

Cenário 

c) 

Os cidadãos poderão ser diagnosticados e tratados com a ajuda da Telemedicina. 

Isto significa que poderão comunicar com o seu médico através de telefone e/ou 

vídeo. 

Cenário 

d) 

Os cidadãos poderão marcar uma consulta médica de forma muito mais rápida e 

imediata sem que seja necessário estar dependente da disponibilidade do seu 

médico habitual. 

Cenário 

e) 

O telefone passará a ser muito mais utilizado como forma de obter informação e 

aconselhamento sobre questões de saúde. Desta forma, só haver necessidade de 

uma consulta presencial quando for realmente necessário, havendo também a 

possibilidade de este contacto telefónico poder ser feito para um especialista em 

qualquer parte do país ou mesmo do mundo. 

 

 

 Outros comentários sobre o tema da cidadania, dos direitos e das responsabilidades do cidadão na 

saúde. 

 

Agradecer a colaboração. 

 


