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EDITORIAL

CORPORATIVISMO
PERNICIOSO
Não há matéria que tanto excite a
acusação de corporativismo que
quando se fala de informação e posse do processo clínico.
Defraudados no voyeurismo hoje de
regra logo se levantam as harpias dos
direitos dos doentes contra o passadismo paternalista dos médicos que
pretendem guardar para si os segredos aparentemente extorquidos aos
incautos e menorizados pacientes.
O debate passa-se, normalmente, no
plano dos direitos advogando as boas
consciências que toda a informação
é pertença dos doentes logo devendo ser disponibilizada de imediato,
na sua totalidade e sem intermediação ou tratamento.
Por detrás de tão piedosas exigências esconde-se não quantas vezes
mais que a vontade de conceder direitos uma militante luta contra o
que é identificado como privilégio
dos conhecidos abusadores – os
médicos.
Não negando o direito dos doentes
a terem acesso a todos os dados
relevantes colhidos durante o seu
processo clínico do diagnóstico à
terapêutica, temos defendido a previsão sistemática de intermediação
de médico da confiança do doente
para que tal se concretize. De facto,
só um médico pode proceder a uma
leitura crítica de um processo que
outro elaborou, expurgando-o de
dados irrelevantes, observações que
posteriormente se revelaram infundadas enfim, de tudo aquilo que o
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constituindo não é pertença do doente mas traduz a propriedade intelectual do médico.
Abandonar tal prática ou radicalizar
as formas de acesso conduziria a
uma situação igualmente extrema de
medicina defensiva, aquela em que o
médico temendo a utilização contra si daquilo que escreve no processo o deforma de modo a dar um
retrato adequado da sua acção em
caso de conflito.
No exercício da Medicina, mais que
em muitas outras actividades humanas, a desconfiança e os mecanismos
que tal gera são caminho garantido
para a ineficiência, para o erro ou
mesmo para a tragédia. O excesso
de garantismo, que pode aplacar
consciências irritadiças, não comporta habitualmente nada de bom para
quem se julgando protegido é, na
realidade, vítima das formas mais hipócritas de abandono.
Se alguma dúvida ainda restasse que
o segredo médico e a sua preservação são do exclusivo interesse do
doente e garante da sua defesa perante a Sociedade e a atracção desta para a discriminação, a leitura da
excelente tese da Professora Maria do
Céu Rueff recentemente publicada
é de molde a resolver em definitivo
tal dilema a mentes mais aflitas.
Quando a esta realidade se soma a
modernidade de processos desmaterializados circulando ou apenas sedeados no vácuo informático as coisas complicam-se de forma atroz.

Como se o ímpeto modernizador
obrigasse a fazer tábua rasa de todos os mecanismos de defesa consolidados pelo tempo, inventam-se
novas formas de acesso e manipulação argumentando-se que toda a segurança se consegue com a «password» e traçabilidade do utilizador.
Já vi de tudo nesta matéria. Até a
proposta feita com ar sério por um
alto responsável da União Europeia
de que qualquer cidadão tivesse o
direito de mandar apagar, ou mesmo alterar, elementos contidos no
chip do seu cartão de saúde. Perguntei-me e perguntei como se processariam as questões de responsabilidade criminal ou cível de um médico cujas anotações tivessem sido
mandadas apagar ou alterar pelo
doente que mais tarde o processasse. A resposta não foi de molde a
deixar-me tranquilo.
Depois de participar, normalmente
de forma silenciosa e expectante em
múltiplas iniciativas no âmbito do que
hoje se denomina de e-health, continuo a considerar que as potenciais
vantagens, inegáveis, do seu desenvolvimento se perderão numa vivida ou subterrânea oposição dos médicos se não acautelados aspectos
medulares do exercício da medicina.
Fiquei mais tranquilo esta semana
quando num fórum a partir de Bruxelas de meia dúzia de peritos e responsáveis políticos e organizacionais
dos dois lados do Atlântico me foi
garantido, único representante de
médicos presente, que se tinha inte-
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riorizado a ideia da necessidade de
caminhar com os médicos atentos à
sua forma de ver as coisas.

gurança a estupefacção foi geral e,
mais gravemente, aparentemente
genuína.

Não fiquei ainda convicto que todos os «brinquedos» que afanosamente se pretendem criar sejam
pensados para uso dos médicos. Em
muitos casos fica-nos a legítima dúvida que mais não são que instrumentos pensados e desenhados com o
único objectivo de controlar pelos
administradores um dos últimos redutos de liberdade profissional – a
medicina.

Acontece que há vários anos que a
Ordem vem chamando a atenção
dos sucessivos Governos para a fragilidade de segurança das receitas,
infelizmente confirmada por algumas
fraudes milionárias que a polícia por
vezes vai detectando. Querer continuar a desmaterializar receitas e
agora documentos da maior relevância na profilaxia do crime como os
certificados de óbito sem instituir a
banalíssima assinatura electrónica
associada ao cartão profissional é
em nossa opinião negligência criminosa.

Na nossa aldeia igualmente, com os
costumeiros tropeços, se vai fazendo o caminho. Diz-se que ainda antes do processo clínico electrónico
se avançará para a desmaterialização
do certificado de óbito.
O curiosos na questão é que numa
primeira versão se pensara que o
nome e número de cédula a funcionar como password seriam suficientes para garantir a segurança. Quando a Ordem chamou a atenção para
o facto incontornável das banalíssimas vinhetas exporem publica e
notoriamente tais elementos de se-

Não estamos a falar de nada de
transcendente. Estamos a falar de
algo que a Espanha, começando mais
tarde, já implementou e que na nossa Justiça é de uso diário.
Esta resistência em reservar para os
médicos o controlo da informação
e a responsabilidade pela sua utilização, traduzida em actos próprios da
profissão como seja emitir receituário ou atestar a doença ou o óbito,

nada tema a ver com direitos dos
doentes ou fantasmas de outros grupos profissionais mas com pura e
simples insensatez, desleixo, ou pior
ainda, inconfessados interesses.
É bom que em momentos em que
se procura explicar o inexplicável
nos lembremos que o que o Estado
paga por uma receita é bem maior
que cinquenta euros e que o papel
em que é emitido tal ordem de pagamento não tem marca de água ou
filete de segurança...
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Estágio no estrangeiro – uma
experiência rural em Espanha
Tiago Villanueva
Médico Interno de Medicina Geral e
Familiar, USF AlphaMouro, Rio de
Mouro
Estágios no estrangeiro
A realização de um estágio no estrangeiro durante o internato de Medicina
Geral e Familiar é actualmente uma experiência opcional, e que parte habitualmente da iniciativa e da motivação
do interno.
As oportunidades para realizar estágios no estrangeiro, sobretudo observcionais, incluem o programa Hipókrates, que prevê o intercâmbio de médicos internos e orientadores de Medicina Geral e Familiar no espaço Europeu, programas curtos de intercâmbio
organizados pelas associações de internos de Medicina Geral e Familiar
de vários países Europeus, para além
dos muitos estágios que se acabam por
ser realizados através sobretudo de
contactos pessoais.
Eu tive a oportunidade de realizar um
curto estágio no centro de Saúde de
Buitrago del Lozoya, em Madrid, Espanha, de 16 a 22 de Novembro de 2009,
tendo o meu tutor sido o Dr Juan Gérvas.
Porquê Buitrago del Lozoya?
Eu escolhi realizar um estágio neste
Centro de Saúde em Espanha sobretudo por duas razões.
Em primeiro lugar, pelo contacto pessoal com o orientador de estágio, que
apresenta altas credenciais técnicas, científicas e humanas, sendo sobretudo
visíveis o seu elevado número de publicações e a sua experiência com a
organização dos Seminários de Inovação em Cuidados de Saúde Primários.2
Segundo, devido ao prestígio do Centro de Saúde de Buitrago de Lozoya,
que tem recebido ao longo dos últi-
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mos anos internos e médicos de família oriundos de Andorra, Argentina,
Brasil e Espanha. O centro de saúde
de Buitrago de Lozoya, é normalmente
muito requisitado por internos de Medicina Geral e Familiar Espanhóis, que
têm regra geral, de realizar um estágio
obrigatório de medicina rural durante
o seu internato.3
Noções geográficas sobre
Buitrago del Lozoya
Buitrago del Lozoya é uma pequena
localidade com cerca de 2000 habitantes e que pertence à Comunidade Autónoma de Madrid (Comunidad de
Madrid), a cerca de 74 km a norte de
Madrid-cidade. O Centro de Saúde de
Buitrago del Lozoya atende uma comunidade composta por cerca de quarenta pequenas localidades localizadas
na região da Comunidade Autónoma
de Madrid chamada Sierra Norte, que
conta com cerca de 5000 habitantes.
O Dr Juan Gérvas é responsável por
três extensões do centro de saúde, nomeadamente em Garganta de los Montes (500 habitantes no Inverno e aproximadamente 1000 no Verão), El
Cuadrón (20 habitantes no Inverno e
cerca de 200 habitantes no Verão) e
Canencia de la Sierra (700 habitantes
no Inverno e aproximadamente 1500
no Verão).
Trabalho clínico
Existe consulta de Medicina Geral e
Familiar de segunda a sexta-feira, das
9h até por volta das 13h-14h, conforme o número de doentes. À segunda
feira realiza consulta na extensão de
Garganta de los Montes, à terça e quarta-feira em Canencia de la Sierra, à
quinta em Garganta de los Montes e
El Cuadrón e à sexta-feira novamente
em Canencia de la Sierra.
O Dr Juan Gérvas realiza consulta sem
o apoio de enfermeiros e administrati-

vos, e por opção própria (por não estar satisfeito com uma aplicação informática que considera muito defeituosa e que prejudica mais do que ajuda
na toma de decisões), não utiliza computadores na consulta. Não dispõe de
marcação por agenda, e portanto a ordem pela qual são atendidos na consulta é da responsabilidade dos próprios utentes, que se auto-organizam
consoante a sua hora de chegada.
Durante a consulta, o orientador de
estágio ia-me chamando a atenção
para assuntos que iam surgindo no âmbito da consulta, e pedia-me para eu
anotar para se discutir e comentar posteriormente. Destaco alguns dos temas
que foram levantados ao longo da semana: prescrição induzida por especialistas hospitalares, importância dos
desenhos na consulta, consulta sagrada, exames de pré-operatório, relação
entre os cuidados de saúde primários
e secundários, ética da ignorância, intromissão na autonomia do doente, e
interpretação da doença por parte do
doente.
De forma a aumentar a sua capacidade resolutiva, o Dr Juan Gérvas realiza
diariamente e no momento pequena
cirurgia na consulta, bem como crioterapia.
Em quase todos os dias de consulta
houve ainda lugar para um a dois domicílios, que eram realizados depois do
período de consulta.A sua mala de domicílios encontra-se altamente equipada, e inclui morfina (que emprega no
acompanhamento aos doentes terminais), utilização de ímanes para remoção de corpos estranhos metálicos no
olho, espelho duplo para observação
de úlceras de pressão em doentes acamados, espelho para laringoscopias, e
equipamento de pequena cirurgia.
Trabalho Académico
O estágio não se esgotou com os perí-
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odos de consulta., mas incluiu também
dois dias de aulas na Escuela Nacional
de Sanidad em Madrid-cidade, pertencente ao Instituto Carlos III, onde o Dr
Juan Gérvas dá aulas de Saúde Internacional integradas no Mestrado em
Saúde Internacional.
Assim sendo, tive a oportunidade de
assistir às duas aulas que ele deu dias
16 e 17 de Novembro, das 16-20h, em
que participam alunos com antecedentes profissionais muito diversos (médicos, enfermeiros, parteiras, farmacêuticos, advogados, etc...) provenientes de
todo o mundo.
Com um estilo inconfundível de dar
aulas, que mistura perguntas, provocações e piadas, abordou temas como a
importância da prevenção, a lei dos cuidados inversos, recursos sanitários, sistemas de pagamento e incentivos dos
médicos, prevenção quaternária, e diferenças entre os cuidados primários
e os cuidados especializados. Falou de
múltiplos autores, livros, artigos e organizações que sugere que os alunos
investiguem e tomem conhecimento, e
vai falando um pouco de si, clarificando que está ali para contagiar os alunos com uma doença chamada «cepticémia», e transmitir inquietudes. Quer
que os alunos tomem contacto com
ideias novas que desafiem tudo aquilo
que aprenderam e que tomam por verdadeiro, mas que acima de tudo sejam
críticos e formem a sua própria opinião baseando-se no melhor fundamento científico. Uma das mensagens
mais importantes que transmitiu foi a
importância do conhecimento enquanto recurso de saúde no alívio do sofrimento e na ajuda a uma morte com
dignidade.
No dia 18 de Novembro, acompanhei
o orientador de estágio em nova viagem a Madrid-cidade, desta vez para
participar num fórum sobre ética das
medidas para a protecção da população contra a gripe A, e que teve lugar
na sede da Ordem dos Médicos Espanhola, a Organización Médica Colegial (OMC).4 O Dr Juan Gérvas foi um
dos oradores, e divulgou posteriormente um texto que resume a sua apresentação nessse dia.5

Nos outros dias, as tardes eram preenchidas com trabalho de leitura (fornecida pelo orientador) de revistas, artigos e livros. Enfatizou muito que eu
lesse boletins farmacoterapêuticos independentes como o boletim Infac
(www.osanet.euskadi.net/cevime/es) ou
o boletim CADIME (www.easp.es).
Trabalho comunitário
O orientador de estágio mantém relações estreitas com os principais
agentes comunitários da zona, nomeadamente os farmacêuticos, os professores e os presidentes das Câmaras dos municípios em que trabalha.
A relação com os presidentes das Câmaras é particularmente interessante
e informal, tendo em vista a discussão de assuntos relativos aos seus
utentes.
Conclusão
A oportunidade de estagiar com uma
figura de proa da Medicina Geral e
Familiar mundial como o Dr Juan
Gérvas foi uma oportunidade única,
fascinante, irrepetível e inspiradora,
e que possibilitou
o contacto com
uma forma substancialmente diferente de pensar e
exercer a medicina, alicerçada na
importância de ser
céptico, ter espírito crítico e ter
inquietudes. Além
disso, este estágio
teve um bónus,
que foi contactar
com áreas que
saem fora do âmbito da clínica,
mas que têm muito interesse para o
médico de família e
podem enriquecer
muito a sua prática, como o mundo
da saúde internacional e da organização dos serviços de
saúde.

Referências:
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2 – Villanueva, T, Gérvas, J, Minué, S.
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(SICSP), Revista Portuguesa de Clínica
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3 – Serrano, E. Rotación rural. AMF
2009;5(3):181-186
4 – Las medidas adoptadas en torno
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éticas y de eficácia: http://www.
actasanitaria.com/actasanitaria/
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Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Fevereiro 2010

7

OPINIÃO

O Professor Juvenal Esteves
Homenagem de gratidão ao seu ser e estar
Aureliano da Fonseca*
Decorre este ano o centenário do nascimento do Professor Doutor Juvenal
Alvarez Esteves (12 de Junho de 1909),
pessoa com nome na Medicina portuguesa, por ter sido despertador de
consciências e de realizações que perduram. E sendo certo ninguém poder
dar o que não tem, o que Juvenal Esteves foi teve fundamento nos seus ancestrais e em desenvolvidos interesses
nos campos da cultura, com destaque
para diversificadas artes plásticas, pintura e escultura, também as fonéticas
música e canto, e as literárias prosa e
poesia. Concomitantemente, pelo estudo e reflexão das ciências da vida,
consciencializou conceitos essenciais.
Assim vemos os alicerces da personalidade de Juvenal Esteves, a deverem
ser dissecados por indispensável exigência sobretudo para quem se dedique à Dermatologia em Portugal.
Para esta intenção, a recuar no tempo,
reconheçamos que o desenvolvimento das capacidades de qualquer pessoa, sendo resultante da convergência
da trilogia: disposição, ambiente e oportunidade, iremos descortinar estas condições.
Sob esta pensar, em Juvenal Esteves
destaca-se, em primeiro lugar, o amalgamento no seu ser das potencialidades
dos pais, oriundos da Galiza de onde
emigraram pela ânsia de valoração humana. E essa ansiedade sentiu-a Juvenal Esteves expressivamente no círculo paternal apontada nas palavras que
se resumem: Meu pai, entendendo subordinar-se o triunfo a amarras da
cultura, por ela se interessou no acessível à classe social a que pertencia, e
transmitiu-ma desde as primeiras letras, em educação formativa, lendo-me
ou aconselhando-me a ler os escritos
poéticos de Ana de Castro Osóriol, as
ficções de Júlio Verne2, peripécias de
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Sherlock Holmes3, aventuras de Dom
Quixote4, romances imaginativos de
Emílio Salgari5 e outros que devorava
com entusiasmo.
Em consequência das ideias paternas
incutidas, considere-se, de seguida, a
referência de Juvenal Esteves ao calcorrear pelo distante trajecto da casa de
seus pais, na Ribeira Grande, sopé da
Catedral de Lisboa, para o Liceu de
Passos Manuel, sendo que nesse trajecto havendo pequenas livrarias muitas vezes nelas entrou pela curiosidade de ver o que se escrevia; e nesse
recordar mencionou com expressiva
saudade os singelos cartazes nas paredes das esquinas a chamarem a atenção para a vida artística da cidade, a
destacar espectáculos de teatro, de
música ou exposições que o atraíam
para o seu tempo disponível. E realça
de igual modo o mérito da maioria dos
professores no Liceu, incitadores ao
estudo e à cultura geral reflectida. Como exemplos menciona o escritor e
poeta João de Barros (1881-1960), o
dramaturgo e cineasta Leitão de Barros (1896-1967) e António Pereira
Forjaz (1893-1972), que veio a ser catedrático de Química e a exercer elevadas funções oficiais.
A deambular em tais climas das ideias
e do conhecimento e sendo na época
relativamente fácil o convívio entre
quem tivesse interesses equivalentes,
tornaram-se possíveis as oportunidades para atenuar a insatisfação pelo
saber que na sua alma de adolescente
se manifestava.
Desde cedo, o que se lhe deparasse, sobretudo Obras de Arte, não o atraía apenas pelo existir mas na medida de lhe
possibilitar entender o que estava no
abstracto ou na realidade e no propósito do artista. E deleitava-se a saborear
as sensações que a obra despertava.
Juvenal revela-se, em consequência,
atento espectador a querer integrar-

se no diversificado leque das pessoas
que lhe podiam valorar os seus empenhos, atitude genericamente aceite
dado que, por obediência às intenções
se mostrava disponível para acompanhar os interesses de quem com ele
estivesse e por inata intuição sabia beneficiar das circunstâncias.
A despeito do seu procedimento atento, Juvenal Esteves, por modo de ser,
não transparecia facilmente a sua personalidade, características e capacidades, a evidenciar-se reservado, o que
lhe permitia dar melhor atenção ao que
via e ouvia.
Havendo nesse tempo frequente tertúlias dedicadas às letras e às artes, sempre que possível Juvenal lá estava, primeiro como observador e mais tarde
com prudência interrogando a propósito para seu melhor esclarecimento mas
também para se tornar mais aceite no
meio. Entre as personalidades habitualmente presentes destacava-se
Orlando Ribeiro, geógrafo e historiador6 e Mário Chicó, historiador de arte7,
com os quais firmou amizade, facilitada
até pela proximidade de idades, a tornarem-se companheiros atentos.
Embora cedo manifestasse empatia
para qualquer manifestação artística,
a pintura mais o fascinou, sobretudo o
impressionismo onde, como apontamos, tentava descortinar os fundamentos da obra realizada, complementada
com o que do artista se sabia, a aquilatar-se do valor real, figurativo ou oculto, daquilo que na tela estava desenhado ou pintado.
Na concepção surrealista, Juvenal
Esteves foi seduzido por Amadeo de
Souza Cardoso8 quando nele descortinou originalidade na energia geoclimática da sua terra amarantina. Também Dórdio Gomes9 o prendeu, supõese pelo poder expressivo do seu neorealismo, com cores carregadas e sombrias em geometrismo inteligível. Ou-

OPINIÃO
tro foco de atracção foi Aspad Szenes10,
cuja arte, no dizer de Juvenal Esteves
transpõe-se com eliminação do real
imediato e desperta para panoramas
sempre mais diáfanos no horizonte.
Na arte abstracta Juvenal Esteves encontrou similitude no que via com o
seu sentir emocional e em tal condição foi cativado à arte de Columbano11.
Com efeito, no claro-escuro ou luminosidade que o pintor destaca da sombra, a favorecer a sua imaginação, interroga-se como seria o homem e o
que seria o pintor, e da relação entre
os dois, a resposta encontrada na sua
evolução artística está na afirmação de
que Columbano é a cultura de Lisboa
na transposição da realidade.
A marcada ansiedade em conhecer o
que se ocultava na personalidade dos
artistas levou Juvenal Esteves a procurar ver o que em cada um existir e, em
consequência, a visitar museus dispersos por Portugal, também uma capela, sacristia ou qualquer outro lugar
onde descobria haver certa obra digna de admiração e estudo.
Pela mesma intenção foi a Madrid, distintos lugares da Espanha, Paris, Londres ou Nova York, e outras terras, a
trazer na memoria o que vira, motivadora de reflexões na serenidade da sua
casa ou na companhia de amigos.
Apreciava também a prataria, sacra ou
de ostentação e, como sempre, procurava informações acerca da eventual

história daquilo que apreciava.
No seu enlevo, em dado tempo destacou-se a Música, ouvida sobretudo em
residências privadas onde se realizavam
sessões musicais a principiarem pelo
princípio da noite e a terminarem por
vezes bem tarde, a ouvirem-se os melhores discos de românticos e pós-românticos, em quase religiosidade, e a
regressar a casa «sob o clima inebriante
do belo apreciado e sentido».
Algumas vezes deslocou-se furtivamente, sobretudo em fim de semana, a Paris, Milão ou Roma para ouvir, no devido lugar, uma ópera que lhe tonificasse o viver.
Terá sido a precoce observação e
deleitamento sobretudo da pintura,
quando representativa de certa pessoa, a despertar em Juvenal o desvendar das características da personalidade retratada, nos valores anímicos,
acaso evidenciados na expressão morfofisiológica da pele, a chama-Io ao estudo da Dermatologia, dentro do conhecida máxima popular «ser a pele
espelho do organismo ou até da alma».
Foi nesse tempo distante de 1940 que
conheci Juvenal Esteves quando, a querer encontrar caminho na Medicina, no
campo para o qual me queria envolver, a visitar em Lisboa as unidades
hospitalares de Dermatologia, primeiramente no Hospital do Desterro, fui
simpaticamente recebido pelo seu director, Dr. Luís Sá Penella, estando a

seu lado Juvenal Esteves, seu interno12,
a observar-me atentamente.
A dever conhecer outros Serviços de
Dermatologia, fui tempo depois ao Hospital dos Capuchos onde logo encontrei dois condiscípulo da Faculdade a
frequentarem outros Serviços clínicos
nesse Hospital, e dois outros conhecidos no meio militar quando estive na
Escola Prática de Infantaria, em Mafra,
e pelos quais nutri simpatia.
A falar com o Director desse Serviço, o
Dr. Manuel Caeiro Carrasco, e a saber
dedicado ao estudo das doenças então
denominadas Venéreas, matéria que me
interessava, passei a dividir-me pelos
dois Serviços com autorização dos respectivos directores, desdobramento a
não poder perdurar, em breve mais me
fixei no Hospital dos Capuchos.
A razão de ir a Lisboa resultou do desejo de conhecer a Dermatologia em Portugal porque, a viver-se a Guerra Mundial, não havia para onde ir fora do país.
Decorrido pouco tempo de estar no
Hospital dos Capuchos, tornando-se
vago o lugar de interno, veio ocupá-lo
o Dr. Francisco Norton Brandão13; e
de imediato ficando também vago o
lugar de assistente, nele se integrou o
Dr. Juvenal Esteves, vindo do Hospital
do Desterro.
Desde logo se estabeleceu entre os três
apertada unidade de estudo e de convívio a motivar laços de amizade que
perduraram até o fim!

Parceria
Hotel muito simpático no Baixo Alentejo, com 30 quartos, lindos arranjos interiores
e exteriores, num ambiente interessante e bonito, gostava de estudar com médicos
e profissionais do ramo a possibilidade de converter uma parte ou o total das instalações
para fins medicinais

(Centro de reabilitação, ou semelhante)
Agradecemos respostas para reabilitacao.msd@gmail.com
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Mesmo quando, em dado momento,
nos separamos, por exigência dos caminhos de cada um, sempre os três
próximo estivemos em convivência
pela identidade e necessidade de algumas funções oficiais. Estão nesta menção a implantação dos Postos Clínicos
da denominada Federação das Caixas
de Previdência para a qual Juvenal Esteves e eu fomos chamados a colaborar; e posteriormente a fazermos parte do Conselho de Medicina da mesma Federação; também na Luta Antivenérea, no Porto e em Lisboa, onde
com Norton Brandão tivemos o encargo de criar e desenvolver diversificadas acções nos Dispensários de Higiene Social das duas cidades, a terem
eco pelas acções realizadas e amplos
resultados conseguidos; também nas
Leis Abolicionista e Proibicionista da
Prostituição; igualmente na Luta contra a Tinha em que ambos (eu e Juvenal
Esteves), cada um a seu modo organizamos Brigadas Móveis de Tratamento
pelas terras endémica; e também em
Sessões de Fins de Semana Clínicos
para médicos da Clínica Geral realizados por terras do Norte; e na estruturação de reuniões da Sociedade Portuguesa de Dermatologia.
Antes de continuar, é momento para
referir que, durante os anos por mim
vividos em Lisboa ou quando, posteriormente, em funções mensalmente nos
encontrávamos, sempre Juvenal Esteves
programava nos tempos livres visitas
determinada sala de certo Museu ou
exposição artística de pintura, escultura e até de tapeçaria, muitas vezes
também com a companhia de Norton
Brandão. E vindo ao Porto Juvenal Esteves sugeria idas a locais dispersos pela
cidade do seu conhecimento, ou eu lhes
indicava, tais como obras do notável
pintor Henrique Medina, fundações
António de Almeida e Cupertino de
Miranda, certas igrejas; ou a terras próximas como Braga, e Amarante em visita ao Museu do já aludido Amadeo
de Souza Cardoso.
Identicamente visitámos obras de arte
quando estivemos no 1º Congresso
Hispano-Português (Valência – 1946);
VII Congresso de Dermatologistas e
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Sifiligrafos de Língua Françesa (Bruxelas – 1949); 10º Congresso Internacional de Dermatologia (Londres –
1952), 7º Congresso Ibero-LatinoAmericano de Dermatologista (Caracas, Venezuela – 1971); e mais diversos lugares ou circunstâncias.
Outra particularidade incomum de
Juvenal estava na sua residência em
Lisboa, limitado e aconchegado andar
na Rua da Emenda, a ser pequenino
museu selecto onde com a sua mulher
Maria Isabel o dia a dia era nutrido no
melhor bem-estar. E o singular estava
no facto de, até na trivial refeição na
intimidade, cada objecto ou peça de
momentânea utilidade era escolhido
adequadamente à ocasião, porque, dizia, a beleza devia ser apreciada, sentida e vivida em todos os momentos. Sob
esta ideia, da mais modesta faca da
manteiga à chávena de café e às loiças
da faiança mais delicada, tudo se dispunha na pequena mesa redonda sobre adorno de apropriada toalha escolhida a preceito, não faltando um
recipiente de cristal do qual se destacava uma ou mais flores a aromatizar
o ambiente. E no espaço envolvente
apenas de destacavam dois quadros
acertados ao local, de vez em quando
substituídos por outros acaso figurativos. E algumas pequenas peças de prata
ou de cristal destacavam-se no estreito aparador com tampo de mármore.
No escritório, entre diversos interesses, chamava a atenção um cavalete
de madeira onde se expunha um quadro, de vez em quando substituído por
outro ou tela para manter a curiosidade, que se perderia se o tempo de exposição perdurasse para além da atracção.
O viver de Juvenal Esteves era, pelo
apontado, em tudo requintado. Acrescenta-se, como mais um exemplo, o hábito de, sempre que possível, almoçar
com colegas ou amigos no mais excelente e antigo restaurante de Lisboa, o
Tavares Rico, na Rua da Misericórdia,
pois considerava ser a elegância também cultura.
Terá interesse recordar o clima dermatológico em Lisboa naquela época.
Antes, porém, impõe-se referir que, até

à definição pela Ordem dos Médicos das
especialidades em Medicina em 1943,
qualquer médico considerava-se especialista quando, a seu critério, a certa
matéria se dedicava. Só nos Hospitais
Civis de Lisboa havia normas definidas
para quem nos Hospitais pretendesse
trabalhar, a distinguirem-se, como foi
antes citado, três categorias: interno, assistente e director de Serviço, sob exigência de provas adequadas, funções
modestamente remuneradas mas a atraírem por motivarem reputação.
A perspectivar a dermatologia em Lisboa naquela época, merece destaque
D. Tomaz de Mello Breyner (Conde
Mafra), nascido em Lisboa em 1866.
Após cursar Medicina na Escola Médico-Cirúrgica foi para Paris com a ideia
de se dedicar à Neurologia. Conhecendo ocasionalmente Alfred Fournier14,
logo se interessou pelo estudo da Sífilis, doença infecciosa dominante que
muito inferiorizava e matava. Regressado a Lisboa, logo pensou na organização de uma consulta onde pudesse
ser útil, intenção difícil a despeito da
sua categoria e prestígio social, só conseguida decorridos anos no Hospital
do Desterro, sendo as camas, roupas
e até as vestes para os doentes por ele
fornecidas ou por amigos.
Após seu falecimento (1933), seguiuse-lhe Luís Sá Penella vindo de clínicas alemãs onde adquiriu preparação
básica15. De imediato lançou-se ao projecto de conseguir instalações a permitirem-lhe aplicar os conhecimentos
adquiridos. Evidenciados em pouco
tempo bons resultado, e sentindo a
necessidade de divulgar a patologia
cutânea, empunhou-se na instituição
da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia a ter a primeira
sessão em 28 de Novembro de 1942.
Tinha Sá Penella apenas 66 anos quando faleceu em plena expansão de projectos com repercussão no meio médico, podendo dizer-se ter sido ele
quem, pela preparação anátomo-clínica, possibilitou melhor e amplo conhecimento da Patologia Cutânea e consequente projecção em todas as áreas
da Medicina.
Outro pólo dermatológico com expres-
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siva reputação surgiu no Hospital de
Santa Marta16 pelo Dr. João Alberto de
Morais Cardoso17, nas dependências da
Clínica Médica por concessão do seu
director, a tornar-se rapidamente importante atracção para estudantes de
Medicina e médicos entusiasmados
com o método de pormenorização semiológica e consequente apreciação
crítica da história da doença e da pessoa, condições fundamentais naquele
tempo para a apreciação global do
doente dermopático.
Manuel Caeiro Carrasco (1899-1968)
foi outra personalidade com mérito.
Após o curso de Medicina longo tempo esteve em Paris no Serviço de Jeanselme. Regressado, logo tomou a direcção do Serviço de Dermatologia do
Hospital de Santo António dos Capuchos a reorganizar em novos moldes.
Todos os Serviços mencionados foram
semente germinadora de se pensar na
institucionalização do ensino universitário da Dermatologia e logo ocasionalmente estavam criadas circunstâncias
favoráveis. Com efeito, avançada a construção em Lisboa do Hospital de Santa
Maria18, a ser ao mesmo tempo Faculdade de Medicina, evidenciou-se a necessidade desse ensino ser estabelecido e,
para o efeito, foi aberto concurso para
um professor de Dermatologia que a
Faculdade queria fosse o Dr. Morais
Cardoso, dada a sua prestigiosa categoria profissional e humana e a simpatia
adquirida no meio universitário.
Imprevistamente o plano alterou-se com
a apresentação a provas, além do Dr.
Morais Cardoso, também os Drs. Caeiro
Carrasco e Ferreira Marques19. Desaparecendo, nestas circunstâncias, o consenso entre os professores da Faculdade, nenhum concorrente foi aprovado.
Tal facto foi, para Juvenal Esteves, o
culminar da segunda condição da referida trilogia, o ambiente, a abrir-se a
porta da oportunidade.
Com efeito, perante o acontecimento e
estando em destaque Juvenal Esteves,
três professores, na época dos mais

prestigiados na Faculdade (Fernando da
Fonseca de Propedêutica médica, Pulido
Valente de Clínica Médica e Reynaldo
dos Santos de Clínica Cirúrgica), persuadiram Juvenal a preparar-se para
concorrer à Universidade (1946).
Logo Juvenal foi para Zurique (1947)
para a Clínica do Professor Guido Miescher20 onde esteve dois anos a preparar a tese que lhe permitiu dar satisfação ao que lhe foi sugerdo, provas de
doutoramento e concomitantemente
de agregação, realizadas em 1950, a
tornar-se o primeiro professor de Dermatologia da Universidade de Lisboa
por direito.
De imediato estruturou o ensino segundo padrão próprio, em pormenores dissonante do modelo usual, pelo
que foi por vezes dificil de entender
na metodologia e propósitos. Com efeito, em certos temas ou campos poderá dizer-se, figurativamente, Juvenal
Esteves mostrava impor-se a todas as
dificuldades, humanas e administrativas, umas vezes da fantasia para a possível realidade e, outras vezes, parecendo contrariar a realidade estar vivendo imaginária utopia, de qualquer
modo nas duas situações porventura
em reflectida dúvida na busca do mais
acertado e cautelosamente a ultrapassar naturais obstáculos. Esta ficção terá
sido, todavia, útil para o despertar do
acomodado e trilharem-se progressivas ideias e correlativas acções ajustadas ao tempo que se visionava para a
nova Europa pós Guerra Mundial e
aos progressos técnicos resultantes.
A realidade foi a abertura no Hospital
de Santa Maria, em 1953, do primeiro
Serviço Universitário de Dermatologia
em Portugal modelarmente apetrechado para os objectivos do ensino e de
investigação a partir de rigorosa acção clínica humanística.
O realizado terá tido reflexo na posterior institucionalização da pedagogia
dermatológica na Faculdade de Medicina do Porto e Hospital de S. João, sob
a minha responsabilidade em 1955; e é

de crer também na clínica universitária
de Coimbra, em 1965 pelo Professor
Poiares Baptista. E foi sem dúvida pelos
dermatologistas saídos destas três unidades universitárias que surgiram Serviços de Dermatologia sucessivamente
por diversos hospitais do pais e até em
Clínicas particulares, todos a ter na sua
essência, sem o saberem, um pouco do
projecto de Juvenal Esteves.
Foi Juvenal Esteves um pensador de
ideias e estruturador de acções que
corriam à frente dele, a exigir, como já
apontamos, atitudes distintas do conformado modo de viver dos portugueses, a despeito de despertarem movimentos controversos.
Vale a pena a lerem-se os pensamentos, concepções, opiniões, propósitos
e intenções apontados por Juvenal Esteves nos Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e em dispersas revistas e até na imprensa diária,
leitura a fazer-se sob serena e profunda reflexão para se descobrirem formulações práticas relevantes de valor
cultural.
Identicamente merecem apreço os seus
livros: «Memória do Tempo», a ser um
passeio pela Baixa Lisboeta com comentários a factos do local; a volumosa obra «Dermatologia», com a colaboração de Guerra Rodrigo, Poiares
Baptista e Marques Gomes; também de
«Micologia Médica» com a Gustavo
Nobre e Júlia Cabrita, e por fim «Anamnese, Memória e História»*; de carácter autobiográfico, a merecer apreciação pelo muito e belo que nele se lê.
A despeito do seu desejo de entender
a vida de modo amplo no seu meio, e
até global pelo mundo envolvente, era
possível vê-lo descuidadamente fechado em si próprio, atitude natural e
temperamental, de longe vindo, de certeza da infância ê pela família por inconsciente defesa e de protecção no
meio que, embora não agressivo, era
diferente das raízes. Por outro lado, o
modo reservado possibilitava-o melhor
penetrar no conhecimento de quem

* No livro que me foi oferecido por Juvenal Esteves, lê-se «Ao Aureliano da Fonseca uma “História” na maior parte vivida e sentida em comum e recordada
num abraço»
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com ele ou a seu lado estava, atitude
sobretudo presente no segundo tempo da vida. Em quem, porém, encontrasse identidade de interesses culturais e humanos, descontraia-se, tornando-se acessível e afável sem restrições.
Jubilou-se Juvenal Esteves em 1979 mas
não parou a sua actividade, na oportunidade a apontar ideias e princípios
de vida em sentido amplo.
Juvenal Esteves era, paradoxalmente,
um idealista e romântico, ligado ao
passado e dele dependente mas
respeitador, a olhar o futuro com nostálgica pena de o ver gastar-se e já não
poder viver o tempo avizinhado, que
previa ser maravilhoso em possibilidades científicas e consequente valorização humana e social.
A porventura contradição da personalidade de Juvenal Esteves deverá ser
entendida na boa e franca intencionalidade. As suas realizações, a parecerem egocêntricas, eram em verdade
opostas ao que delas se pensava. Juvenal Esteves queria sobretudo ser útil
à sua missão e ao país, e sob este pensar, fiel às suas ideias, defendi-as firmemente de quem as contrariasse.
Dispersou-se Juvenal Esteves por certo demais pelas áreas da cultura artística, mas certo é desse modo encontrou satisfação no viver, e valorizou o
que fazia e até o convívio de quem o
sabia acompanhar.

Surpreenderá dizer-se que Juvenal
Esteves, não obstante as características humanas, talentos e expressivos
êxitos profissionais e sociais, era um
insatisfeito que dissimulava. E terá sido
o querer encobrir e superar a sua insatisfação inquieta o motivo da quase
sôfrega dispersão pelos diversas expressões do saber e até diversificados
locais onde esteve.
E será também de admitir o seu comportamento, sobretudo para consigo
próprio, ter estado relacionado com a
leitura, e até certo ponto adopção, do
Naturalismo Científico, conceito doutrinário filosófico surgido em França
na segunda metade do século XIX a
recusar qualquer princípio transcendental e, consequentemente, a admitir
como única realidade a Natureza, em
conceitos que para uns são díspares e
para outros se entrelaçam, daí resultando a integração da arte, sobretudo
da pintura nos princípios da doutrina,
e por arrastamento todos os seus modelos até a literatura.
No sim e não que se veja ou se queira
ver no perfil humano e social de Juvenal Esteves e nos conceitos é indiscutível, a despeito de algum exagero de
comportamento afirmativo, em cada
momento ter estado onde era preciso
e necessário a provocar a Dermatologia do nosso meio para o futuro e em
expansão. E sofreu não ter tido possi-

1. Ana de Castro Osório (1872-1935), escritora portuguesa de
literatura infantil.
2. Júlio Verne (1828-1905), escritor francês.
3 Sherlock Holmes, personagem de ficção criada pelo médico e
escritor britânico Arthur Conan Doyle (1859-1930).
4. Dom Quichote, obra do romancista castelhano Miguel de
Cervantes (1547-1616).
5. Emílio Salgari (1862-1911), escritor italiano.
6. Orlando Ribeiro (1911-1997), professor da Universidade de Lisboa e, em certo tempo, leitor de português
na Sorbonne (Universidade de Paris).
7. Mário Tavares Chicó (1905-1966), também professor da Faculdade de Letras de Lisboa com grande currículo literário e artístico.
8. Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918), de Amarante, primeiramente dedicado à Arquitectura, em Paris interessou-se pela pintura.
9. Simão César Dórdio Gomes (1890-1976), de Arraiolos com
formação na Academia das Belas-Artes de Lisboa.
10. Aspad Szenes (1897-1985), nascido na Hungria, pintor e artista
gráfico a viver em Paris, marido de Maria Helena Vieira da Silva,
nascida em Lisboa a viver em Paris (1908-1992), pintora de renome,
também autora de uma série de ilustrações para crianças.
11. Columbano Bordalo Pinheiro, nascido em Almada (1857-1929),
pintor por intuição mas não libertado da «penumbra» que na sua vida
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bilidades de realizar todos os projectos idealizados, pelo tempo fugidio e
limitadas recursos, e algumas dificuldades que a inveja produz. Por tais
condições e pelo esforço em ultrapassar os obstáculos de circunstância mais
mérito tem o conseguido.
A ter de terminar a visão da personalidade e vida de Juvenal Esteves é dolorosa verdade sabermos que, a caminhar para o seu fim, teve muito sofrimento e tristeza, a partir do falecimento da sua mulher Maria Isabel, pessoa
que, como já um dia escrevemos, «era
a outra pessoa dele próprio», até talvez a sua segunda alma. Mas também
pelo profundo desgosto de não ter filhos e perdida a imaginária esperança
de um deles ser médico e dermatologista, porventura a dar continuidade
ao que ele pudera ter feito e ser. Por
fim, o estabelecimento de surdez galopante e total, com reduzida família a
seu lado.
Assim passou Juvenal para o outro lado
da vida e do tempo em 17 de Junho
de 1996.
A apreciação da sua vivência na nossa
realidade contemporânea leva-nos a
não o esquecer e sermos agradecidos.
E seja-me permitido, a querer representar todos quantos com ele estiveram em cada local, daqui para o seu
intemporal lhe envie um abraço de
saudade e gratidão.

existia em consequência de ideais de juventude frustrada.
12. Interno, nome dada ao médico recém-formado que, desejando
valorizar-se na prática clínica e por ela adquirir prestígio e nome, solicitava a sua aceitação em meio hospitalar, a disponibilizar todo o tempo
de dia e muitas vezes pela noite fora sem qualquer remuneração. Só
após 1918 foi possível estabelecer-se regime de concursos subordinado a vagas e com provas públicas, por três anos, e com remuneração
quase simbólica. Idêntica exigência era devida para a categoria de assistente e director. Paralelamente, naquele tempo, havia médicos estagiários, voluntariamente aceites pelo director do Serviço e sem qualquer
beneficio remuneratório, os quais, porque o número de internos era
insuficiente em todos os Serviços, as suas actividades eram manifestamente salientes.
13. Francisco Norton Brandão (1914-1998), com doutoramento
seguiu-se a Juvenal Esteves após a sua jubilação na Faculdade de Medicina de Lisboa e no Hospital de Santa Maria, a manter e desenvolver o
rumo do ensino e da Clínica.
14. Jean Alfred Fournier (1832-1914), primeiro professor titular de
Dermatologia da Universidade de Paris.
15. Luis Sá Penella (1889-1955), nas clínicas dermatológicas de
Ferdinand Zinsser (1865-1952) em Colónia, de Erich Hoffman (18681959) em Bonna, e de Karl Herxheimer (1861-1942) em Francfurte.
16. Santa Marta (Hospital Escolar de), na rua de Santa Marta, nele
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desde 1910 a parte clínica da Faculdade de Medicina de Lisboa, a
suspender-se para a Faculdade com a inauguração do Hospital de
Santa Maria.
17. João Alberto de Morais Cardoso (1894-1958), adquiriu a sua
preparação dermatológica em Breslau (Alemanha) na Clínica Universitária de Joseph Jadassohn (1863-1936).
18. Hospital de Santa Maria, a ser inaugurado em 27 de Abril de
1953.
19. João Ferreira Marques (1906-1979), após o curso médico em
Lisboa, logo foi frequentar clínicas dermatológicas em Paris, Estrasburgo,
Zuri-que e Viena, a fixar-se em Berlim. Surgindo a Guerra Mundial (1939)
retomando a Lisboa na oportunidade concorre à Faculdade de Medicina. Sendo que Ferreira Marques era pessoa insatisfeita e de dificil
convívio, não aceitando o desaire de não ser admitido, por se considerar o mais competente, emigrou para a Etiópia e tempo depois para a
Argentina, a conseguir instalar-se na Universidade de Mendonza. Pouco depois, pelo contínuo desa-justamento, foi para Lewisville, nos Estados Unidos, onde faleceu.
20. Guido Miescher (1887-1961), adquirindo profunda formação
dermatológica germânica em Munique, e também francesa obtida em
Paris, foi atraído a Zurique, onde encontrou possibilidades para criar
um centro clínico e de investígação modelar durante muitos anos na

vanguarda. Miescher, embora tivesse nascido em Nápoles, a sua origem
familiar estava na Basileia. Dotado de fina capacidade critica, impressionava apreciá-lo a observar qualquer doente. Minuciosamente analisava
a expressão dermopática, a procurar conhecê-Ia desde os primeiros
sinais, e paralelamente com a apreciação das queixas fisicas e psicológicas. Tudo era comentado nos seus ínfimos pormenores com as dúvidas
que lhe surgiam, em atitude rigorosamente cumprida sob a afirmação
consciente de que nenhuma medicação deve ser indicada sem que se
tenha podido ter o diagnóstico honestamente possível. Tal procedimento terá tido sem duvida importância em Juvenal Esteves e na prática dos seus procedimentos. A tese de Juvenal com o título «Sur
l’histopathologie des épithéliomes de Ia peau» foi publicada na Suécia
na Acta Dermato-Venereolog., XXXIV, Suplem.31 (1954); e em Portugal, intitulada «Acerca da Histopatologia dos Epiteliomas cutâneos»,
nos Arquivos de Patologia. XXII (1950).
*Professor aposentado de Dermatolôgia da Faculdade de Medicina do
Porto.
Palestra na Reunião da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, no
Hotel Santa Eulália em Albufeira (Algarve), no dia 8 de Novembro de
2009.

A minha Homenagem ao Dr. Horácio Flores
Há muitos anos, quando iniciei o estágio de cirurgia no final do meu curso,
tive o prazer de conhecer o Dr. Horácio Flores, assistente no serviço do Prof.
Celestino da Costa. Era um médico cativante na sua simpatia, sabedoria e ...
ironia no atendimento dos mais novos. Assistentes assim convidam a ser médicos com respeito e sem temor a quem nos ensina. Passou a ser para mim
uma referência como Homem, como Cirurgião e como Amigo.
No decorrer dos tempos vim a saber
que este jovem médico tinha amadurecido os seus conhecimentos e práticas
e, quando se esperava dele uma Carreira Universitária, de certeza ao seu
alcance, optou por exercer a sua prática e o seu saber num Hospital dito
Distrital ou Periférico ou seja Beja.
Assim se iniciou a colonização da periferia dos grandes centros por gente de
cultura e saber atraindo outros para
esta grande aventura e ousadia de estender a formação pós graduada a todos os Hospitais gerais e assim foi o
início das Carreiras Médicas em todos
os Hospitais. Hoje trata-se ou deve-se
tratar tão bem um doente num Hospital periférico como nos grandes centros.
Quando em 1968 o Ministério da Saúde abre vagas noutros Hospitais o Dr.
Flores já lá estava e estava bem e a

ensinar. Tornou-se aliciante fazer a prática médica nestes Hospitais e o processo era irreversível. As Carreiras Médicas eram já uma bela realidade e a geografia do saber já estava enraizada nas
periferias.
O Dr. Flores formou médicos de alta
qualidade pela sua grande exigência
nos bons métodos e boas práticas não
descurando os novos conhecimentos
e o crescimento vertiginoso de novas
tecnologias criando novas exigências
e responsabilidade na qualidade e gestão do risco.
Foi uma referência na cirurgia portuguesa da época já que praticava em Beja
toda a cirurgia que se praticava nos
grandes centros deste Portugal. Era um
Homem de cultura acompanhando as
novidades e as exigências técnicas com
crítica fina que deixava transparecer
nos seus discursos que espero se pos-

sam editar para novas leituras.
Quando convidado, por se lhe reconhecer mérito, alinhou sempre na formação de Sociedades Científicas como
a Sociedade Médica dos Hospitais da
Zona Sul e Sociedade Portuguesa de
Cirurgia tendo feito parte das primeiras Direcções eleitas. Manteve sempre
uma postura discreta e quando lhe permitiam que aparecesse impressionava
com a sua postura perante a vida e
perante a profissão.
Deixa saudades e sendo «a saudade o
que resta dum grande amor», penso que
o Dr. Flores leva com Ele saudades do
Hospital que tão bem serviu e tanto
amou.
Como seu amigo só tardiamente soube da sua morte, morreu discreto assim como sempre viveu.
Luís Machado Luciano
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Episódios Fugazes de Lucidez

Já fomos à lua, já lançámos bombas atómicas matando de uma penada dezenas de milhares de seres humanos, já clonámos animais e até talvez homens...
mas tanto como as descobertas científicas que me deixam estarrecido e
maravilhado, sempre me fascinou, o poder espantoso das palavras.
Escolha-se um acto horrendo, deixese que uma criança o descreva, e, na
crueza singela com que o faz, o acto
nada perderá de horrível. Coloque-se
o mesmo acto nas mãos de um advogado talentoso e com o «dom da palavra», e, ele burilará a linguagem suprimindo-lhe as arestas que ferem e que
chocam, arrendondará as frases agudas e cortantes, e, como por magia, o
nosso horror transformar-se-á em aceitação, talvez até em aquiescência...
Este poder modelador espantoso das
palavras, atinge o sublime na literatura mas tem aplicação em todas as profissões e artes.
Através dele: – o pintor mediocre mas
imaginativo e fluente, consegue convencer-nos não só de que os borratões
e gatafunhos com que pintou a tela
são arte, mas que o facto disso se não
nos tornar imediatamente evidente, se
deve à nossa tacanhez e falta de espiritualidade... o colega persuassivo consegue que a eficácia placebo do medicamento quase supere a eficácia farmacológica, e às vezes até acertar na cura
quando errou o diagnóstico e a terapêutica o sacerdote eloquente (seja de
que credo fôr) consegue trocar bens
presentes por bens futuros e do outro
mundo e os nossos políticos desonestos, hábeis e sagazes (tríade em vias
de extinção) conseguem não só vender-nos gato por lebre como provarnos as vantagens de cozinharmos e paparmos o «bichano»...
É o que vai acontecer com a saúde
que apesar de em queda acentuada é
das poucas coisas que ainda funciona
razoavelmente no nosso Estado, dito
de Direito. Sendo a saúde tendencialmente gratuita só pode obviamente
representar uma despesa para o pagador final que é o contribuinte. Não se
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percebe, mesmo que se possua uma
imaginação fecunda, como é que privatizando-a, isto é, interpondo entre o
utilizador e o pagador uma entidade
que a explore arrecadando lucros, os
custos podem diminuir. É evidente para
qualquer indivíduo cerebrado, mesmo
para aqueles em que a inteligência contribui escassa ou irrelevantemente para
o peso da sua extremidade cefálica, que
aos custos que houver somar-se-ão os
ganhos que a entidade exploradora fizer seus, e o custo final, é o que resultar da adição das parcelas...
Contradirão os defensores que haverá melhor gestão, racionalização dos
custos... mas isso tanto é possível agora como depois, tanto no que é público, como no que é privado.
Mas há muito que os grupos parasitários, despóticos e rapaces, que detêm o
verdadeiro poder e que da sombra dos
bastidores, dirigem a aparente autonomia política e mediática, elegeram a doença como mais um alvo a sugar e portanto isso acontecerá inexoravelmente,
como fica sobejamente provado pelo
estado lamentável a que chegámos, conduzidos qual rebanho, pelos nossos políticos, os mesmos com poucas excepções desde há vinte ou trinta anos.
Esbanjou-se o dinheiro do país em estádios e expos, mordomias e enormes
falcatruas. Destruíu-se o tecido produtivo a troco dos milhões de Bruxelas
que desapareceram sem rasto e sem
benefícios em bolsos sem fundo. Criaram-se entidades supervisoras pagas
principescamente para impedir os cartéis e limitar a usura e elas falharam
redondamente. Fizeram-se negócios ruinosos para o erário público e a candura virginal com que todos estes responsáveis afirmam a sua inocência contunde com a nossa boa fé... que raio, nós

bem vemos pela maneira elegante como seguram e exibem a Montblanc,
opondo o polegar aos outros dedos...
que eles até são primatas.
Alteraram-se as regras de aposentação
aos portugueses em fim de carreira, ou
até depois da reforma, o que em linguagem jurídica se chama incumprimento
do contrato e em portugês vernáculo
roubo... Alteraram-se as leis laborais a
favor dos nossos grandes empresários
precarizando-se o emprego e mutilando-se a esperança.
O cidadão ingénuo que acreditou que
o Estado ainda é o guardião do direito
e da honradez e lá depositou o seu aforro, viu-se esbulhado pela alteração das
regras, e para cúmulo recebeu uma
carta do IGCP a informar que o não
foram... tanta desfaçatez constituiu na
minha opinião, um ardil táctico (estes
indivíduos versados nas coisas do dinheiro e da usura não são ingénuos nem
susceptíveis de cometerem erros crassos), para gerar desconfiança e induzir
a mudança das poupanças para BPN,
BPP... cujo epílogo foi a farsa, ou antes
o drama que foi pegarem em enormes
verbas do contribuinte e dá-Ias não às
vitímas (estas perderam definitivamente o seu dinheiro) mas aos ladrões...
Ultimamente tornei-me atreito a episódios de clarividência, estado em que
deduzi o supracitado, e também que
há uma relação directa entre certas palavras que perpassam cada vez com
mais frequência nos meios de comunicação, se fixam nas mentes, criam vulto: – Eutanásia, morte digna, encarniçamento teraupêutico, testamento vital, coitadinho para este infeliz, era melhor morrer... E, no reverso da mesma
moeda privatização da saúde, contenção de custos, salas de cuidados continuados... a passo e passo procurar-
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se-á atingir o ideal, que é o cidadão
morrer de um ataque de alegria, no
dia em que passar à aposentação.
A miséria atinge um quinto da população, o desemprego alastra como a
peste nas cidades medievais, de forma
avassaladora, mas apesar disso qual
Arauto da Boa Nova o Senhor Primeiro-Ministro vem todos os dias dar-nos
as boas notícias cheias de superlativos: – inaugurou o maior do mundo,
fez melhor que todos os seus antecessores isolados ou juntos...
O Senhor Engenheiro não percebe nem
tem nenhum amigo verdadeiro que lhe
diga que já não é convincente mas
apenas... repetitivo...
Por contingências da vida e inerência da
natureza humana o rol de actos que podem denominar-se de altruistas são na
minha opinião, notoriamente escassos:
– O cruzado ia pelo céu;
– O navegante ia pela fama, pela fortuna
e pela baforada adrenérgica da aventura;
– O próprio homem bomba talvez se faça
explodir por Alá e pelas setenta virgens.
Só os nossos políticos e alguns dos
nossos colegas o fazem exclusivamente pelos outros: eis a essência do altruismo, diria mesmo, a essência de um
«altruísmo excessivo».
Foi norteada pelo altruísmo que uma
senhora da nossa política procedeu à
elaboração do IMI pelas regras CIMI,
onde por razões ecológicas, ambientais
e outras igualmente meritórias se penaliza menos o palacete com piscina,
campo de ténis e dois hectáres de relvado do que a casita dos subúrbios com
quintalinho envasável e garagem individual. O Decreto-Lei que regula a aplicação deste imposto, também chamado sinistramente de Imposto Municipal sobre Incautos, constitui uma pequena obra prima do terror, sem recurso ao sobrenatural.

Foi também norteados pelo altruísmo e
pelo dever pátrio que os colegas do Ministério da Saúde procederam à elaboração da lista de prioridades de vacinação em relação à gripe pelo vírus H1N1.
Se a gripe fosse a pandemia trágica que
nos anunciaram e não o embuste que
parece que foi, teriam conseguido eliminar de uma vez por todas muitos
velhos e grande parte dos doentes crónicos mais graves, que se agarram à
vida como as lapas às rochas da rebentação, arrastando o país para o abismo do défice e da insolvência.
E, foi devido ao maior e melhor dos
altruísmos que o Senhor Primeiro-Ministro se fez vacinar sob os holofotes
mediáticos em primeiríssimo lugar. O
Senhor Primeiro-Ministro para quem
a gripe teria representado dois espirros e uma tossezinha, bem sabe com a
sagacidade que o caracteriza, como os
portugueses lamentariam a sua indisponibilidade para vir às horas do jantar
dar as boas notícias.
Reparei que o Senhor Primeiro-Ministro suava. Seria do calor das luzes, da
«síndrome da sudorese altruística já
descrita por Hipócrates» ou do medo
da picadinha?
Os Senhores Deputados ou Senadores
(termo que preferem) que há já alguns
anos nos deram uma prova soberba do
muito altruísmo que Ihes rege e enforma
os actos, ao aprovarem para si mesmos,
direito à reforma por inteiro ao fim de
quatro anos de carreira contributiva,
deram-nos mais um exemplo da sua
muita abnegação ao encimarem a lista
de prioridades de vacinação.
As prisões regurgitam de pobres diabos,
drogados, pequenos deliquentes e até de
pessoas de bem, enquanto os facínoras,
os padrinhos (sem os códigos de honra
de Dom Corleone) se passeiam entre
nós, nos exibem a sua riqueza numa os-

tentação impúdica de novos ricos e fazem sentir aos nossos filhos, que nós seus
pais, não passamos de falhados...
O meu ego pretende que as afirmações
que fiz resultam do uso de uma inteligência ainda razoável e de um acúmulo de
sabedoria, mas admito estar redondamente enganado. Dos aspectos macroscópicos da velhice estamos todos abundantemente informados e muitos de nós
fartos... mas no seio dos tecidos, onde a
morte e as adaptações celulares à isquemia coexistem ainda não sabemos tudo,
e, portanto admito que estes episódios
fugazes de lucidez se devam à produção
de alguma substância química que induza um delírio coerente ou incoerente.
E neste país à beira mar, cheio de sol
graças ao bom clima e cheio de sucesso e de progresso graças à boa governação, grassa o desânimo, um desânimo viscoso e palpável, que deixa nos
rostos traços indeléveis de tristeza,
como nós médicos, nos habituámos a
ver nos doentes terminais que perderam a esperança e sabem que a morte
é o fim definitivo e inexorável.
E têm razão nesta perda de esperança,
porque a desfaçatez ignóbil com que Ihes
mentem, esta alteração constante e unilateral dos contratos depois do cidadão
ter cumprido a sua quota parte, sob o
pretexto de maior justiça, de maior
sustentabilidade, disto ou daquilo... blá,
blá, blá... significa o que no fundo todos
sabem, que chegou ao fim o Estado de
direito e que o refrão da velha canção,
recuperou toda a sua actualidade: – Eles
comem tudo, eles comem tudo...
Agora até nos podem acenar com vantagens, mas em breve, nós médicos,
faremos também parte da ementa.
João Miguel Nunes «Rocha»
Assistente Hospitalar Graduado
de Oftalmologia
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VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DOS VALORES
ou

COMO OS VALORES SÃO RELATIVOS, EMBORA NÃO O DEVESSEM
SER, POIS DEVERIAM SER UNIVERSAIS E PERENES
Há mais de um quarto de século (uma eternidade para os tempos que correm), visitando Marraquexe, sucedeu um episódio que me fez meditar sobre a
importância de alguns valores, entre nós a «passar de moda», subvalorizados,
mas que ainda muito significavam (e, apesar dos anos passados, ainda significam)
numa sociedade que, embora próxima em termos geográficos da nossa sociedade ocidental consumista, foi, e é, muito diferente em termos de costumes.

Estando nos «souks», naquela imensa
balbúrdia de movimento, gente, comércio, vozes, cores, cheiros, um vendedor de carteiras e cintos insistia em
vender-me alguma da sua mercadoria.
Estando necessitado de um cinto, acabei por comprar um, negociando da
forma habitual daquelas paragens, ou
seja, um pedido de cem merecia uma
oferta de dez, acabando por ficar por
cinquenta ou menos, depois de muita
conversa, e ficando nós, compradores,
com a sensação que poderíamos ainda comprar mais barato, muitas vezes
uma diferença de valor ridículo em relação ao nosso estatuto económico.
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Mas, como entramos naquele jogo, como qualquer jogo, não queremos perder. No dia seguinte, querendo avaliar
o meu negócio da véspera, e sendo
abordado por outro vendedor de cintos, perguntei quanto custava o cinto
que me pareceu igual ao que comprara na véspera (e que, na verdade, na
altura, considerava igualzinho). Duzentos, responde-me o vendedor, não baixando dos cem apesar de muita insistência. – Comprei ontem um igual por
cinquenta, disse-lhe eu, finalmente. –
Não pode ser. Era mesmo igual? E
olhou-me nos olhos, fixando-mos. –
Igualzinho, respondi-lhe, convencido. E
falava verdade, os meus olhos não mentiam, como ele constatou (e que experiência eles têm...). Passado cerca de
duas horas minha Mulher e eu, naquela confusão, fomos rodeados por mais
de meia dúzia de vendedores de cintos, perguntando, o que tinha estado
comigo duas horas antes, aos outros:
– Quem ontem vendeu a este senhor
um cinto destes por cinquenta? E apresentava-lhes o cinto. – Fui eu, respondeu imediatamente outro, que reconheci como sendo o que na véspera me
tinha vendido o cinto. Mas não é igual.
A fivela é diferente! Algo assustado (e
a minha Mulher ainda mais), reconheci o erro involuntário (que mais tarde

confirmei), e o equivoco esclareceu-se.
Fiquei a pensar que a venda de um
cinto daqueles àquele preço motivava
uma quebra no acordo entre eles estabelecido, falta gravíssima na sua ética comercial, valor supremo naquela
sociedade daquele tempo. E essa falta,
não respeitando um valor espiritual fundamental, a honra da palavra, justificava, apesar de em termos absolutos
não ser um grande valor material, o
trabalho de procurar e juntar os outros vendedores e fazer uma acareação (pois tinha sido reconhecido que
eu efectivamente tinha falado verdade), para se esclarecer a situação e,
eventualmente, tirar as respectivas consequências.
A honra da palavra, a palavra de honra, foi um valor fundamental que me
foi transmitido na minha educação, e
que tenho procurado sempre seguir,
por vezes com prejuízo material. Não
é necessário escrever, basta a palavra, quando se está esclarecido e se
faz um acordo. Mas todos os dias vemos, na nossa sociedade materialista,
consumista e hedonista, a honra ser
«arrastada na lama», muitas vezes por
quem deveria dar o exemplo. A honra, em tempos passados, era um valor
que por vezes ultrapassava até o valor vida, pois muitos morreram (em
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duelos, por exemplo) para o defender, e outros mataram para o salvaguardar (lembremo-nos das mortes
que provocaram os pais ou os irmãos
das mulheres que foram desonradas,
e dos que se suicidaram por não honrar compromissos).
Hoje, felizmente, prezamos mais o valor vida. A vida é hoje, na nossa sociedade, talvez o nosso valor mais importante. Como são também importantes
a verdade, a justiça, a paz e o amor,
em sentido lato. Mas, o morrer por um
ideal, morrer pela pátria, morrer por
amor, como morrer pela honra, dificilmente se enquadra nos nossos actuais
padrões éticos. Apesar de, em outras
sociedades, ainda haver «kamikasi» e
bombistas suicidas. A própria amizade, como a lealdade, a honestidade, o
respeito e a humildade, em tempos também, como a honra, valores supremos
(Egas Moniz foi apenas um dos muitos
exemplos conhecidos), estão hoje diferentemente balizados conforme os

contextos, excepto talvez na juventude, em que, para muitos, é justificável
mentir para salvar um amigo, não falando já do amor romântico, que tudo
ultrapassa (quantos Romeus e Julietas,
e damas das camélias, existiram?). Os
valores inerentes ao «Deus, Pátria, Família» que, durante muitos anos prevaleceram, estão actualmente com novas
dimensões e novos equilibrios entre si.
E os valores da verdade, liberdade,
igualdade e fraternidade (este último
com bastantes reticências ainda), da democracia, do ecumenismo, tomam uma
dimensão e uma perspectiva que equacionam o nosso modo de viver. Mas a
saúde, o bem estar material, a qualidade de vida, o desenvolvimento económico e sócio-cultural, são também valores hoje fundamentais na nossa forma de vida. Cada vez mais os valores
espirituais e materiais têm que estar
equilibrados.
Mas, infelizmente, quando falamos de
valores, ainda há muitos abusos e dis-

torções. E, muitas vezes com sinal contrário ao que até agora tem sido, há
muitos desequilibrios, quer em termos
absolutos, quer em termos relativos. Os
valores devem ser universais e perenes, embora, às vezes, com conflitos entre si dificeis de resolver, que uma educação cívica e ética, para além das circunstâncias, ajudarão a ultrapassar. As
religiões, os costumes, às vezes ajudam,
outras desajudam. E se, no evoluir da
História da Humanidade, muito se avançou, com muita coragem, muito há ainda para progredir, para equilibrar, para
sedimentar. E, há que relembrá-lo sempre, os valores universais que justificam direitos condicionam também deveres. E o espírito de sacrifício, hoje
tão secundarizado, tem, nas proporções
devidas, que ser reabilitado, para defendermos e lutarmos por os nossos
ideais e objectivos. Segundo os princípios éticos fundamentais. Com coragem, perseverança, confiança, esperança e fé.
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Eutanásia

Reconhecer a verdade como verdade, e ao mesmo tempo como erro; viver os contrários, não os aceitando; sentir tudo de todas as maneiras, e não ser nada, no fim,
senão o entendimento de tudo [...]. – Fernando Pessoa, O Caminho da Serpente

De entre aquilo a que se convencionou
chamar temas fracturantes, a eutanásia é talvez aquele que mais interrogações e polémicas levanta.
A questão da morte executada a pedido do doente pelo médico ou eutanásia activa remete-nos para uma questão que nos transcende enquanto profissionais, formatados para uma cultura da vida.
Com a morte, sem dúvida que termina
um universo cultural especifico, e
irrepetivel para aquele ser humano em
particular, que se depositou nas nossas mãos estando doente, convocando-nos a com ele fazer um percurso
enquanto profissionais, de qualidade de
vida, ou de preparação para a morte,
de forma fisiológica, natural, suave, sem
agitação ou sofrimento, sem abreviamento ou intervenção exterior.
Esta é a perspectiva ideal que qualquer profissional de saúde deseja independentemente de considerar ou
não como indiscutível a absoluta sacralidade da vida.
Viver, envelhecer e morrer com dignidade
é numa sociedade de direito democrático o objectivo de todos os cidadãos;
a dignidade de todos os cidadão está,
aliás, consagrada na C.R.P, mas natu-
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ralmente que o significado de dignidade é diferente para os vários actores
sociais.
Por isso não se poderão eliminar como
por magia todas as dúvidas que possam suscitar esta questão, face a uma
legislação mais ou menos permissiva,
em domínio tão sensível.
Apresentar dúvidas e controvérsias é
também contribuir para um debate
cada vez mais urgente. O filme do realizador espanhol Alejandro Amenábar
«Mar Adentro», conta a história de um
tetraplégico Ramon Sampedro, que durante anos desejou a morte, solicitando-a às instancias judiciais do seu pais
(Espanha), dado não o poder fazer autonomamente.
Colocando várias questões éticas ligadas ao direito à vida, interroga-nos sobre o reconhecimento de um mesmo
direito à morte.
Afinal, o que é morrer dignamente? O
que leva alguém a desejar a própria morte? Qual deverá ser a atitude de quem
o rodeia e ama perante tal pedido?
Tentar demonstrar-lhe por actos e palavras que o corpo ainda que limitado,
é parte de uma unidade biológica indissociável de um espírito pensante,
imaginativo quiçá brilhante e poderoso? Que tal corpo faz parte de um
todo indissociável e único, também ele
amado, apreciado, pela inteligência e
imaginação?
Ou ceder e apoiar o seu pedido e contribuir à margem ou não da lei para o
sucesso dos seus ímpetos, estando a
respeitar um dos princípios da bioetica. que nos diz que a doutrina da dignidade humana está subjacente ao principio da autonomia da pessoa, que é
capaz de deliberar sobre os seus objectivos e agir de tal modo que será
tanto mais autónomo quanto mais e
melhor for capaz de modo voluntário,
de se autodeterminar em termos inte-

lectuais e afectivos.
Mas onde se insere então o respeito
pela autonomia como uma realidade da
prática medica actual? Autonomia essa
que decorre da doutrina de respeito
pela dignidade humana, que recusa a
utilização do homem como um simples
meio, significando ainda independência
em relação a controlos externos e actuação segundo escolha própria.
Como é que a sociedade pode actuar?
Sem ser pela criminalização directa,
sabendo que alguns paises europeus
gozam de legislação no sentido de permitir a interrupção da vida a pedido
do doente, desde que lúcido e autónoma na sua vontade?
Como poderá a sociedade ser capaz
de se valorizar num sistema onde o
individuo é progressivamente invadido pela concepção de que a autonomia individual é a matriz civilizacional
que nos comanda, e o indivíduo o centro do mundo? Como recriar uma civilização mais humanitária perspectivada
como diz Gabriel Marcel na realização
plena do ser humano no plano da comunhão com os outros1.
Na nossa matriz civilizacional, europeia,
existe uma exigência de cuidado que
se retrata na interpelação do rosto do
outro, como expressa Lévinas, afimando que o outro é anterior ao eu. O ser
humano toma consciência de si no seu
relacionamento com os outros, de
modo que a intersubjetividade constitui uma dimensão da própria subjetividade2.
A resposta poderá ser cultivar na prática esta perspectiva de autonomia
como sinónimo de liberdade, mas dentro do respeito integral à ideia autonomista apreendida como respeito pelo
outro, isto é atribuir ao ser humano
autónomo a capacidade em dar-se as
suas próprias leis sim, mas compartilhálas com os seus semelhantes como afir-
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ma Schramm3. É nessa partilha de decisões que envolvem os outros, que
está a edificação da personalidade.
Por isso quando alguém deseja morrer como solução para o seu problema, por falta de autoestima, por se sentir estigmatizado, sofrendo como afirma Scambler de estigma interno, que
o próprio sente mesmo sem a estigmatizaçao se verificar na prática (externo)4, aquele que socialmente se autoexclue terá de ser confrontado no
sentido positivo com esse fenómeno,
discutindo intelectualmente em parceira com outros figurantes sociais, como
a família, a comunidade, o psiquiatra,
os amigos.
Será uma forma de recolocar a questão do desejo de morrer num nível de
entendimento superior, dialógico. Mesmo sofrendo de estigma externo reconhecendo nós que a sociedade civil é
cruel, criada para o sucesso, onde o eu
predomina face ao nós, é importante,
discutir esses fenómenos em parceria
com o paciente, atribuindo dignidade a
quem é realmente excluído.
Se um doente sofrendo de AIDS, for
discriminado no seu local de trabalho,
quer a sociedade civil, como o medico, o jurista, a família e o próprio doente enquanto sujeito de direitos, capaz de decidir por si próprio, devem
mobilizar-se energicamente contra a
exclusão.
O doente, tetraplégico ou sofrendo de
outra «tetraplegia mental», tal como o
doente com Aids, poderá motivar a
mesma estigmatização tanto interna,
como externa, numa sociedade onde
o belo é a meta.
Mas o doente de AIDS mobiliza-se,
movimenta-se, actua, até à morte pela
vida, com dignidade, com metas mais
elevados, como no excelente filme Filadélfia, em prol do respeito pela dignidade humana.
O manietado pelo infortúnio como
Sampedro, poderá ter a mesma força,
o mesmo protagonismo, se devidamente enquadrado e apoiado.
Nos domínios onde se afloram as margens de um bem básico como a vida
humana, deparamo-nos com «conflitos
de identidade desintegrantes».

Sobre a questão da eutanásia e do suicídio pode a morte ser encarada como
uma forma de cuidado? Na verdade,
uma «ajuda no morrer» tem vindo a
ganhar força através dos defensores de
(Hilfe zum Sterben), uma «ajuda para
morrer, com consagração legislativa
nos Países Baixos, Bélgica, ou Luxemburgo, ou Estado norte-americano de
Oregon».
Mobilizam-se relatos que se podem
expressar nas palavras de Sampedro
– «Viver é um direito, não uma obrigação».
Em Portugal o livro Ajudas-me a morrer, de Laura Santos Ferreira diz-nos: a
morte é uma infelicidade, mas é-o acima de tudo por pôr termo a uma vida
biográfica e não meramente biológica.
Estado de alma
Algumas considerações serão necessárias nessa discussão. Primeiramente
impõe-se a clarificação conceitual, num
tempo em que práticas legítimas de cessação de cuidados são, indevidamente
entendidas como casos de eutanásia.
Entendemos eutanásia como um
«conjunto de acções (eutanásia activa) ou omissões (eutanásia passiva),
praticadas por outrem que não o afectado, em regra profissional(is) de saúde visando praticar a morte, a seu pedido ou não, sendo esta conduta determinada pelos simples respeito pela
autonomia ou por, no caso, se verificarem determinadas indicações como a
dor ou o sofrimento, de moribundo ou
doente incurável»; (embora alguns autores considerem como verdadeira
apenas a eutanásia activa).
O suicídio em termos jurídico-penais
deixou de ser criminalizado. No século XVIII, críticas contra a punição encontram-se em autores como Montesquieu, Voltaire e Rousseau, embora a
sua defesa persista em Kant na Metafísica dos Costumes:que nos diz o «[o]
homem não pode alienar a sua personalidade enquanto estejam em causa deveres..., enquanto viva»;
Já o incitamento ou ajuda ao suicídio
continua a integrar o Código Penal.
Quanto à eutanásia no nosso Código
Penal, os artigos 134.º/1 (homicídio a

pedido da vítima) diz expressamente
«Quem matar outra pessoa, determinada por pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito é punido com pena de prisão até 3 anos»; e
o art, 133.º (homicídio privilegiado), remete-nos ao contrário do preceito anterior, para a eutanásia involuntária:
«Quem matar outra pessoa dominado
por uma compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de
relevante valor social ou moral, que
diminuam sensivelmente a sua culpa,
é punido com pena de prisão de 1 a 5
anos». Este preceito não cobre, os casos em que a acção é determinada por
motivo de eugenismo ou de racismo.
Mesmo questões como a eutanásia e o
suicídio, não fogem ao controlo, da
Convenção Europeia dos Direitos do
Homem e actividade decisória do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Através de um conjunto de resoluções e recomendações, vai-se ainda influenciando a conformação das
legislações nacionais.
No confronto argumentativo, desenhase a procura de soluções, colocando
na balança princípios, ensaiando caminhos, onde se cruzam leituras constitucionais e possibilidades decisórias,
sujeitas a uma panóplia de limites.
A mobilização da sociedade civil com
acções envolvendo médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, bioeticistas, associações, será um outro
componente a integrar nesta decisão.
Não é o caminho que é difícil, é o difícil
que é o caminho ( Nietzsche)
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OUVINDO

Ouvimos a Senhora Ministra da Saúde dizer que tem ouvido as «organizações
mais representativas da classe médica» nalgumas das decisões tomadas. Ficámos
contentes, é importante que quem tem de decidir queira e saiba ouvir aqueles
que conhecem o assunto em causa, sobretudo os que nele trabalham diariamente há muitos anos, que o vivem por dentro no seu dia a dia, que dele fazem parte
integrante e incontornável. No caso da Saúde, os Médicos, sem dúvida.

Mas ficámos baralhados com o superlativo usado. É claro que não poderá
falar com todos os colegas – sendo
médica – e tenha por isso de recorrer
às organizações representativas da
classe para recolher uma opinião que
traduza a da maioria, mas quais são
«as mais representativas»? A Ordem
deverá ser uma delas, com certeza, mas
uma dúvida nos atormenta: seria? Pelo
que tem vindo a lume, não temos a
certeza. Mas admitamos que sim, pelo
menos em parte das decisões.
Uma coisa são as organizações que por
lei têm de ser ouvidas, outra as organizações que existem e que representam o sentir da classe e traduzem as
suas opiniões. E que por isso devem
ser ouvidas também. Interessante, esta
subtil diferença semântica na nossa língua entre «ter de» e «dever».
«Mais representativas» porquê? Por lei?
Por maior número de associados? Pela
melhor qualidade intelectual ou técnica
dos seus associados, ou porque estes têm
mais conhecimentos e maior vivência
profissional? Porque lidam com mais
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doentes e conhecem melhor os problemas intrínsecos dos hospitais? Porquê?
Sem discutir que os que tenham de
ser ouvidos o sejam, a verdade é que
surpreende, por exemplo, que em assuntos envolvendo as carreiras médicas hospitalares a Associação, precisamente, dos Médicos de Carreira Hospitalar não seja tida nem achada. Quer
dizer, não tenha sido ouvida, apesar de
compreender vários milhares de associados e se focar sobretudo na área
em discussão. E seja, sem dúvida, a «organização representativa da classe»
que mais se tem batido pelas carreiras
médicas hospitalares, postas em perigo de extinção. Preocupação vivida e
traduzida intensamente por nós e que,
finalmente, foi corporizada agora por
um ministro da saúde, médico (por
acaso… ou talvez não).
A verdade é que a Ministra da Saúde
ouve quem quiser. Temos de aceitar
isso. Tem essa prerrogativa, como também tem a responsabilidade de decidir e pelo que for decidido. Neste aspecto, quando muito, poderá invocar
solidariamente a daqueles que ouviu.
Ouvimos a Senhora Ministra reconhecer que os hospitais-empresas têm vindo a ser abandonados pelos médicos
mais velhos e experientes, com as consequências negativas que daí advêm
para a formação dos mais jovens. E que
é preciso fazer alguma coisa para suster e, se possível, reverter essa situação. Nós já há muito que vimos sistematicamente dizendo o mesmo, com o
acordo de quase todos os colegas e
sem, aparentemente, sermos ouvidos
pelos decisores políticos.
Mas esta realidade teve uma origem, não

surgiu do nada, e isso também nós temos vindo a dizer. Ela derivou das alterações administrativas que geraram os
hospitais EPE, e sobretudo da maneira
como foram aplicadas no terreno: levaram a uma desierarquização hospitalar
generalizada e sistemática, com a desestruturação dos Serviços, e foram estas que «empurraram» os mais graduados para fora desses hospitais públicos.
Não foram só «mais velhos e experientes» que saíram: foram formadores.
Já era de prever, e dissemo-lo repetidamente. Ter os mais graduados e competentes a trabalhar chefiados pelos
outros, não tem futuro; e foi ao que
levou o ignorar as carreiras médicas
dentro dos hospitais.
Na verdade os hospitais EPE, na exacta medida em que foram planeados e
estão a ser geridos, são incompatíveis
com as carreiras médicas hospitalares.
Como o Ministério da Saúde parece
ter percebido agora que essas carreiras são uma mais-valia, criou umas novas, mas fora dos hospitais, é claro. Só
podia ser. Foi uma maneira de ter as
duas coisas: umas carreiras médicas,
exteriores aos hospitais e que dão uns
diplomas, e os hospitais-empresas, onde
esses diplomas terão a repercussão que
as respectivas administrações quiserem. E nas quotas que entenderem.
Preenchidas pelos mesmos critérios
com que agora preenchem tudo: político-administrativos. Que é o que na
realidade torna carreiras e hospitais
EPE verdadeiramente incompatíveis.
Mas há uma tentativa de coarctar, pelo
menos quantitativamente, a discricionariedade das administrações EPE: o
contrato colectivo de trabalho, nego-
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ciado pelos sindicatos, como é natural, e só válido para quem neles estiver inscrito. A interface legal entre as
novas carreiras hospitalares e os hospitais parece, assim, vir a ser esse acordo, o que levanta desde logo algumas
dúvidas. Para entrar nas carreiras médicas tem de se estar inscrito num sindicato? Quer dizer, para ocupar uma
categoria num hospital tem de se estar incluído no contrato colectivo de
trabalho? E quem tiver um contrato
individual? E quem tiver um contrato
colectivo e depois sair do sindicato que
o subscreveu? A carreira médica hospitalar implica pagar para a Ordem e
pagar para um sindicato?
Todos estes problemas – de que se fala
aqui muito superficialmente porque
não se sabe na realidade o que está a
ser discutido, e entre quem – só surgiram porque houve uma mudança administrativa que não os previu. Se tivessem sido atempadamente previstos,
teriam levado por certo a uma refor-

ma administrativa que não esta que foi
feita, nem da forma como o foi. Antes
dela não havia problemas significativos ou insolúveis na estruturação clínica dos hospitais, na progressão por
conhecimentos, experiência e provas
dadas, nas chefias qualificadas, na formação pós-graduada, na qualidade da
medicina praticada, e eles surgiram. Há
que combater a causa, não tentar atamancar as consequências, no que é
apenas uma fuga para a frente. Para
tentar manter, afinal, uma mudança que
este ano deu mil e quinhentos milhões
de euros de prejuízo, mais 30% ainda
que no ano passado… E insiste-se!
Os próprios administradores estão, agora, preocupados. Pelo desastre financeiro, e porque eventualmente começaram
a perceber que os médicos têm um
papel capital também nos resultados
económico-financeiros das instituições.
É que é a boa medicina que fica mais
barata, os bons resultados clínicos pagam. Pagam directamente, para além de

deixarem os «clientes» satisfeitos e os
profissionais mais realizados e com mais
entusiasmo para trabalharem mais e
melhor no seu hospital.
Por isso apostar-se – como temos ouvido dizer – na quantidade dos médicos existentes, sem se assegurar a qualidade da sua formação, pode ser mais
um erro trágico, com maus resultados
e de muito difícil correcção, mesmo a
longo prazo. Aumentar o número para,
pelas leis do mercado, diminuir o pagamento a cada um, é um cálculo primário, só possível para quem não quiser ouvir que um número excessivo
de médicos, muitos deles formados à
pressa (pode-se dizer doutra maneira,
com os novos cursos de medicina que
se anunciam?...), conduzirá forçosamente a muitos mal preparados, com
as consequência negativas previsíveis
para a saúde nacional e para o seu
custo, este a aumentar com a qualidade daquela a baixar. Agravando mais
ainda o que já acontece agora, aliás.

Admissão na Competência de Hidrologia Médica
O Conselho Nacional Executivo decidiu homologar os critérios de admissão na Competência em Hidrologia Médica. Passamos a publicar os
respectivos termos:
De 1 de Fevereiro de 2010 a 30 de Abril de 2010 poder-se-ão propor à admissão
para obtenção da Competência em Hidrologia Medica, pela Ordem dos Médicos
Os Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos que sejam portadores do titulo de especialista ou equivalente
e tenham frequentado e adquirido:
1 – Curso de Hidrologia das Universidades Portuguesas ou equivalentes.
2 – Mestrado em Hidrologia ou Curso de Estudos Superiores pós-graduação que venha a ser implementado pela Ordem dos
Médicos ou Instituto Universitário.
• Para tal, os interessados deverão entregar na Ordem dos Médicos: pedido de admissão para obtenção da competência de
Hidrologia Medica; documento de aceitação do médico orientador (obrigatoriamente portador do titulo da competência);
o plano de estágios a realizar.
• Este estágio de pratica clínica de 24 meses de serviço efectivo de consultas e seguimento de Termalistas deve ser exercido
num ou em vários estabelecimentos termais, como Médico adjunto, auxiliar ou estagiário, com uma carga horária de, pelo
menos, 20 horas/ semana.
• Declaração do Director Clínico da aceitação do estágio de prática clínica. Este estágio poderá ser realizado em mais do
que um Estabelecimento Termal desde que sejam dirigidos por Médicos Hidrologistas.
• Durante o período de estágio deverão desenvolver um projecto de investigação clínica ou experimental, no âmbito da
Hidrologia Médica, a defender, num período de 6 meses, após a conclusão do estágio.
• Após a conclusão do estágio o candidato à obtenção do título deverá requerer a titularidade entregando:
1. Requerimento
2. Curriculum Vitae
3. Relatório do estágio confirmado pelo orientador
4. Relatório do Projecto de Investigação
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Um erro histórico: mais um Curso
de Medicina em Portugal

Contrariamente à posição do Governo, e sobretudo num País em grave
crise financeira (e não só…), será efectivamente um erro histórico a criação
de mais uma Faculdade de Medicina. E
elas são já em demasia…
Se se entende que os Cursos de Medicina ditos «tradicionais» são maus, que
se modifiquem. Mas isso não pode justificar, por si só, a criação de novos
Cursos.
Parecendo obcecado pela ideia da inovação, o Governo tende a esquecer a
realidade e que, há já alguns anos atrás,
uma Comissão Internacional (cuja opinião subscrevemos), veio afirmar que
a Portugal bastavam as 5 Faculdades
de Medicina existentes.
Novos Cursos não deixarão de exigir
pessoal Docente devidamente qualifi-

cado (próprio às Instituições e não obtido por parcerias ou por empréstimos…), que, mesmo admitindo a sua
existência e qualidade, não poderão ser
financeiramente rentáveis face a um
número reduzido de alunos.
Um excessivo aumento de vagas para
compensar o «esquecimento» de sucessivos Governos em seguir a recomendação feita em 1976, de que seria
necessário actualizar o «Numerus
Clausus» (face à evolução demográfica,
à idade da Reforma, ao Sistema de Saúde, etc.), será contra-producente, pois,
futuramente, teremos Médicos em excesso, face á capacidade e necessidades do País.
Se ter Médicos a menos é mau para as
populações, pior será ter Médicos a
mais. Não é útil ao País o surgir do
desemprego Medico (como aconteceu
em Itália e também em Espanha) ou
passarmos a ter também «Médicos de
pé descalço», (como na antiga União
Soviética). Isso não melhoraria a qualidade, mais aumentaria sim, os custos
com a Saúde. Isto não é seguramente
uma «tese de defesa Corporativa», mas
acima de tudo um desejo concreto de
defesa dos Direito á Saúde das Pessoas.
Não é possível desconhecer que o Curso de Medicina é o mais caro de todos
os Cursos Superiores e nem sequer se
limita aos 6 anos de Curso, pois, na pratica, prolonga-se sempre por mais 4 a 6

anos, pela necessidade de Especialização.
Se a idade da Reforma passar de novo
para os 70 anos, se o Sistema de Saúde mudar, permitindo liberdade a
Doentes e a Médicos (estas pagos de
acordo com o seu esforço e trabalho),
então até já teremos Médicos a mais!
Falar em Medicina gratuita é pura demagogia, pois todos sabem que a Saúde custa dinheiro… e muito, e cada vez
mais... O importante é pagar quando
se está saudável para não ter de pagar
quando se está doente e fragilizado.
Só um Sistema Nacional de Seguro de
Saúde, universal (preferencialmente independente do OGE), para o qual todos contribuam proporcionalmente
aos seus recursos e do qual todos usufruam de acordo com o esforço que
fizeram, será uma solução socialmente
justa e eficaz.
Mas, o mais importante, para já, é mudar a forma de acesso aos Cursos de
Medicina, tomando sobretudo em consideração as «Vocações» e não apenas
as «Médias». Por isso, há muito, sugerimos, como condição prévia de acesso, «trabalho voluntário efectivo no Ensino Secundário, acompanhado por
uma média razoável, e terminando em
provas de admissão para as vagas existentes (correspondentes não só á capacidade formativa das Instituições,
mas também às necessidades das Pessoas, sãs ou doentes…).
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«Audere est facere»

O lema em latim «Audere est facere»,
que significa «Ousar é fazer», parece um
bom mote para a equipe que tem nas
mãos a urgente e há muito esperada revisão do Código de Nomenclatura de Actos Médicos (CNAM) da Ordem dos Médicos (OM), na especialidade que exerço, a Ginecologia/Obstetrícia. Este código é usado pelas seguradoras e outros
subsistemas de saúde ou individualmente pelos médicos, e serve de base aos
honorários auferidos pelos profissionais
em actividade liberal, ou seja, fora do
âmbito hospitalar público ou sob gestão de parcerias público-privadas. Estes
últimos têm adoptado outros referenciais
para financiamento dos actos médicos
não dependentes desta tabela. Na área
da Ginecologia/Obstetrícia, o código não
teve alterações desde os anos noventa
(?), e todos sabemos que nestes últimos
quinze anos, ocorreram grandes mudanças, não só as dependentes do avanço
tecnológico possibilitando novas formas
de diagnóstico e tratamento, como as
que resultam de novos paradigmas de
referência de boa praxis em Saúde, como
é o caso da Medicina baseada na Evidência e suas recomendações. Pessoalmente a exercer actividade privada nos últimos três anos, quando antes estava em
exclusividade num hospital público, não
posso deixar de testemunhar a desadequação da tabela em vigor na minha área
de actuação, a Ginecologia geral. Um aspecto evidente é o hiato temporal: devido à inexistência de actualizações sucessivas, a tabela em vigor surge fora de
contexto e fixada no passado. Uma viagem no tempo. Entretanto, o improviso
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e a adaptação às indefinições e lacunas
existentes tem sido um osso duro de
roer, não só por não se justificar (existem sistemas detalhados de codificação
de procedimentos que se poderiam
adaptar), como por obrigar a uma deflação ou inflação inevitável dos actos realizados sem haver uniformização de critérios inter pares. É óbvio que isto não é
bom para nenhum dos actores envolvidos (médicos, doentes e sistemas financiadores), nem para o colégio da OM que
nos representa.
Mas passo a exemplificar, referindo alguns problemas mais flagrantes.
1. A inexistência de códigos para actos correntes, como é o caso da excisão
de Pólipos do endométrio por via endoscópica. Na prática isto origina uma
substituição por código alternativo
que, no exemplo dado podem ser vários, da «curetagem» ou «aspiração»
uterinas até à «miomectomia», com
valores de financiamento bem diferentes. Depois tem que se explicar aos
pacientes e justificar aos subsistemas,
a razão porque consta no documento
para financiamento um acto diferente
do que se vai realizar. Aliás, na via de
abordagem transcervical e transvaginal
as lacunas são muitas, basta relembrar
a laqueação tubária, os tratamentos sobre o endométrio ou a hidrolaparoscopia transvaginal. Outra ausência importante é a histerectomía vaginal com
assistência laparoscópica.
2. Patologias importantes e com tratamento cirúrgico especifico que justificam
uma referência própria, como é o caso
da Endometriose nas suas diferentes formas ou da Doença Inflamatória Pélvica,
são ignoradas. Na área do Pavimento
pélvico, as técnicas de correcção referidas são sumárias, não constando uma
cirurgia fundamental como a sacropexia,
e havendo um grande saco indefinido
sob a designação de «ligamentopexia».
Não são contempladas técnicas que recorrem ao uso de próteses.
3. Os valores relativos de K, que traduzem a complexidade dos actos médicos,
terão que ser revistos tendo em conta,
não somente a dificuldade técnica e riscos do acto em si, mas no meu entender, tentando defender ou, pelo menos,
não penalizar o que a boa prática reco-

menda. Por exemplo, no caso das
histerectomías, as recomendações actuais recolocam a via vaginal como a via
de eleição nas doenças benignas a ponderar primeiro que as alternativas. Na
prática, e por causa do baixo valor de K
atribuído à histerectomía vaginal (menos 40 K do que a histerectomía abdominal), ao segundo ajudante necessário
e presença fundamental neste tipo de
cirurgia, é recusado pagamento por alguns seguros ou o montante a receber
é irrisório nos restantes.Também no que
se refere à cirurgia endoscópica, paradigma actual de qualidade para grande
número de intervenções quer por via
laparoscópica, quer histeroscópica, a ausência de códigos diferenciados origina
em muitos casos um sub financiamento
dos actos mais complexos. Isto porque
existem subsistemas que não aceitam o
acréscimo de 20 % para a cirurgia endoscópica e que somente adicionam, por
exemplo, o código de «Laparoscopia» ou
«Histeroscopia» qualquer que seja a cirurgia executada por essas vias. Lição a
retirar da actual tabela: penaliza-se a cirurgia vaginal e a cirurgia endoscópica.
Outra lacuna importante é atribuir à
intervenção de miomectomia um código único, ou seja, sempre o mesmo qualquer que seja a via ou técnica usadas, e
o tipo de mioma. Assim o valor de K
atribuído à miomectomia de tumor
intersticial com reconstrução uterina e
técnicas de controlo da hemostase, é
semelhante ao da extracção de pequeno mioma pediculado intracavitário por
histeroscopia. Ou comparativamente
com outras cirurgias é igual ao valor
das intervenções sobre os anexos como
a quistectomia, por exemplo.
Termino reforçando a mensagem do título, e para a equipe responsável pela
actualização do CNAM na área da Ginecologia/Obstetrícia, deixo um pedido
sob a forma de um novo lema: «Usque
Conabor» ou «Esforçar-me-ei mais»!
Nota: Da leitura duma crónica deliciosa
publicada no jornal Diário Económico de
13.2.2010, de Lucy Kellaway intitulada «O meu
novo lema: Nomina Rutrum Rutrum» (um
exclusivo Financial Times), retirei o título e o
desafio final deste texto.
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«Doravante»
«… a mudança é uma questão de vontade ... a cooperação gera mais valor do
que a competição, ao contrário do que se tem suposto nos últimos 20 anos
…» (sic.) Guilherme de Oliveira Martins (in «JL», Fevereiro/2010)

A situação da saúde em Portugal é cada
vez mais preocupante. Dos profissionais, aos doentes, dos políticos aos gestores, aquilo que seria de início apenas uma vaga impressão dos mais lúcidos observadores e especialistas na
matéria, transformou-se presentemente
numa certeza que recolhe uma rara
unanimidade.
De um modelo marcadamente hospitalocentrico promovido compreensivelmente a seguir à Revolução de Abril
de 1974, optou-se mais recentemente
por tentar compensar este histórico
«erro» estratégico, promovendo uma
profunda reforma do sector que se iniciou por uma reorganização dos Cuidados de Saúde Primários. Não contesto tal decisão, até porque fui sempre um defensor convicto da ideia segundo a qual uma das principais condições para garantir o adequado funcionamento dos Cuidados Secundários é precisamente o prévio bom funcionamento dos Cuidados Primários.
Contudo, a presente realidade da rede
hospitalar pública exige, também ela,
uma profunda e urgente Reforma. Com
o notório envelhecimento da classe
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médica e com a saída impressionante
de especialistas (quer por aposentação
ou reforma, quer para encetarem outros projectos profissionais noutras
unidades sob gestão privada ou mesmo pública), alguns Serviços não têm
já «massa crítica» para poderem funcionar adequadamente, e muitos outros, criados à revelia da lei vigente
aquando das gestões SA, nunca deveriam sequer ter existido.
Na sua verdadeira essência, a existência de um Serviço deveria supor a conjunção de várias condições prévias, designadamente, estar inserido num Plano de índole nacional e regional consequente com as reais necessidades, ter
uma «massa crítica adequada» (n.º de
doentes e profissionais, condições logísticas e técnicas suficientes), e ser um
centro de formação pós-graduada e de
investigação clínica.
Não apenas, como me parece que esteve presente na sua génese, a corporização da tentativa de assim isolar mais
facilmente um suposto responsável (na
óptica míope de então) pelo crescimento vertiginoso dos gastos, sobretudo na
rubrica dos medicamentos imprescindíveis ao controlo das doenças
ditas emergentes, mas também na área
da inovação tecnológica e terapêutica.
Existem presentemente muitos exemplos que ilustram de forma assaz eloquente esta triste realidade, havendo
a necessidade imperiosa de adoptar
medidas corajosas de racionalização e
de moralização, se não nos queremos
deparar um destes dias com roturas
assistências de enorme impacto em
importantes sectores da população, e
até na própria Saúde Pública.
Digo isto por experiência própria e por
profunda convicção nas reflexões que
tenho feito ao longo de mais de um
quarto de século de vida clínica, e que

tenho tido a oportunidade de partilhar com inúmeros colegas das mais
variadas especialidades e nos mais diversos «foruns».
Esta candente Reforma deve supor, para
além de um estudo aturado e isento
da realidade presente e futura, uma
planificação escalonada no tempo, dado
que, se é mau haver carência de meios
humanos qualificados, tenho também
a convicção sincera de que não sei se
ainda não será pior a sua produção
deliberadamente excedentária com
intuitos mais ou menos ocultos!
A recente criação de um número manifestamente desproporcionado de cursos de Medicina, não deveria nunca
supor o surgimento a prazo de uma
situação idêntica à que se passa actualmente com a classe de Enfermagem
onde, pela via do nefasto desequilíbrio
entre a oferta e a procura, muitos destes profissionais encontram-se em situações verdadeiramente indignas de
precariedade social e económica, logo
desmotivados e revoltados com as injustiças do sistema. Na realidade, voltou-se antes a fomentar o duplo emprego, o que é um inegável retrocesso,
até por este ser um factor decisivo que
condiciona a produtividade de uns e a
falta de oportunidade de emprego de
outros.
As Faculdades não devem pois existir
em função de nefastos interesses meramente corporativos ou como automático reflexo de uma qualquer conjuntura
politiqueira mais ou menos efémera e
pouco fundamentada, e muito menos
ainda, como pretensos centros de excelência didáctica e científica, mas na realidade travestidos no papel de simples
«fábrica» de desempregados ou de assalariados mal remunerados e acríticos,
logo, simples frustrados no imediato e
profundamente revoltados a prazo!
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Devem antes, isso sim, corresponder à
síntese difícil, mas eminentemente necessária, entre a legítima vontade individual de realização pessoal e profissional, e as previsíveis necessidades efectivas da sociedade.
Convém não esquecer que a experiência adquirida e partilhada é fundamental para a designada «massa crítica» já referida, e que só esta pode conduzir à competência e realização profissional. Por outro lado, tal como é
consensual, profissionais desmotivados
e frustrados jamais prestarão os cuidados clínicos necessários com o almejado atributo de humanidade, realidade que infelizmente já vai rareando
nos nossos dias, igualmente com repercussões muito negativas nos doentes
e na sua relação com os profissionais
do sector e com as instituições, logo,
com o próprio sistema em si. Em vez
disso, serão eles próprios os grandes
promotores da denominada «medicina defensiva» que, como é bem sabido, é muito mais onerosa e ineficiente.
Hoje em dia, assiste-se quotidianamente ao degradante espectáculo de empresas privadas supostamente especializadas em recursos humanos aliciarem
a contratação de médicos como se tratasse de um mero leilão de cariz futebolístico, e de elementos bastante menos
experientes e qualificados auferirem
vencimentos muito superiores a outros
que sempre deram um exemplo de dedicação ao SNS e que souberam percorrer com coerência o demorado e
exigente caminho das Carreiras Médicas, criando-se pois situações de manifesta desigualdade e injustiça que
estão actualmente a minar de uma forma fatal e irreversível todo o sistema.
Não serão pois os arautos de tal pérfido e vil sistema, os tais que hoje oferecem «generosamente» honorários de
«80», que ambicionam num futuro não
muito longínquo dar apenas «8» pelo
mesmíssimo trabalho, quando na realidade o seu valor correcto e justo se
situaria algures no meio destas duas
importâncias? Quem estará então a
lucrar com aquilo que é presentemente
uma das principais causas do défice
das instituições hospitalares, logo da

eventual próxima ruína do próprio sistema?
E o que dizer da qualidade dos internatos de especialidade dos médicos que
são cada vez mais vezes aliciados para
o trabalho extenuante das urgências,
completamente desinseridos do âmago daquilo que deveriam efectivamente estar a estudar e investigar, distantes dos seus hospitais e serviços de origem, desgarrados de uma salutar e quase inexistente prática clínica decorrente da integração em equipas homogéneas e devidamente hierarquizadas na
base da competência e experiência profissional? É este o modelo com que se
pretende a alegada profissionalização
dos Serviços de Urgência? Não será
antes um sinal da anacrónica eternização da mediocridade em detrimento
da almejada qualidade?
É pois esta a situação que está a hipotecar de forma irreversível a sustentabilidade do muito que foi conseguido
através da criação, primeiro das Carreiras Médicas e depois do SNS, realidades que tanto beneficiaram as populações e constituíram para muitas
gerações de médicos um motivo de
redobrado orgulho, reflexo do seu
empenhamento e competência.
Sem estes valores, tudo será diferente
para pior, com reflexos muito negativos, não só para os doentes, mas também ao nível financeiro, sendo pois fundamental para todos que tal tendência se inverta, dado que apenas com a
mobilização sem reservas dos profissionais se pode ter uma medicina de qualidade e humanizada, sendo certo que
só esta permite simultaneamente a genuína realização dos primeiros e a satisfação dos segundos.
É assim, neste quadro que, por vezes,
como tantas vezes aconteceu na nossa história colectiva, ou na nossa vida
privada, alguns simples episódios, ou
mesmo, aquilo que noutros contextos
poderia não passar de um mero equívoco, pela sua elevada carga simbólica
num determinado período de maior
vulnerabilidade psicológica como o
que atravessamos, acaba por assumir
uma decisiva relevância, qual reflexo
«freudiano» de inconfessáveis fantasmas

ou recalcamentos mais ou menos inconscientes.
Refiro-me concretamente à mais que
infeliz expressão «Doravante designados Trabalhadores Médicos» que repetidamente se pode ler na legislação
recentemente publicada a propósito
da reformulação do articulado legal referente às novas Carreiras Médicas.
Se há coisas que podem mudar, e outras que é imperioso alterar, há também as que, precisamente pela sua carga simbólica decorrente de um património histórico milenar de que todos
somos herdeiros e do qual nos devemos legitimamente orgulhar, não deveriam nunca ser modificados sob pretexto algum. Uma dessas coisas é certamente a designação do nosso inolvidável mister, na tradição de respeito
que é inteiramente devido aos nossos
venerandos Mestres, o primeiro dos
quais o célebre autor do documento
que todos juramos cumprir no início
da nossa vida profissional.
MÉDICO é aquilo que sou, é aquilo
que todos somos, e a condição de trabalhador é uma denominação tão genérica e transversal, que se torna perfeitamente desadequada e supérflua
neste contexto. A não ser que alguém
pretenda passar a designar todas as
restantes profissões, ofícios e funções
da mesma forma. E assim, passaríamos
a ter o Trabalhador Presidente da República, o Trabalhador Primeiro-Ministro, o Trabalhador Cardeal Patriarca, o
Trabalhador Gestor Hospitalar, o Trabalhador Coveiro do Cemitério Municipal, e todo o restante rol quase infindável que a sociedade ou a nossa mais
ou menos fértil imaginação conseguir
arranjar… Ridículo. Mais, INADMISSIVEL!!!
Antes preferia constatar que, DORAVANTE, os mais genuínos preceitos da
Ética e a da Deontologia Civilizacionais
passassem a ser o referencial da conduta profissional e relacional, não só
dos Médicos, mas também dos Governantes, dos Empresários, dos Sindicalistas, dos Membros das diversas Ordens Profissionais, no fundo, de Todos
e Cada Um dos Cidadãos desta «Aldeia Global». Seria seguramente uma
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igualitarização muito mais nobre e elevada do que a que tristemente ficou
sentenciada no Diário da República
deste «País à beira mar plantado», onde,
segundo reza a sábia lenda milenar, habitaria um «povo que não se governa
nem se deixa governar».
Quão mais motivante não teria sido,
para aqueles «Velhos do Restelo» que
ainda teimam «quixotescamente» em
não abandonar o moribundo SNS e
em acreditar genuinamente nas enormes virtudes das Carreiras Médicas,
verificar que DORAVANTE deixariam de existir os abutres dos intermediários que tão nefastamente parasitam o sistema. Que os Serviços passariam a ter as condições devidas para
a formação dos médicos e para a assistência mais adequada e humanizada
dos doentes. Que as progressões pas-

sar-se-iam a fazer com base numa avaliação isenta, inter-pares, das competências profissionais de cada um. Que
os salários deixariam de ser fomentadores de gritantes injustiças, mas
antes exemplarmente recompensadores de uma voluntária entrega a tão
exigente e desgastante missão e com
uma variável decorrente da produtividade, da assiduidade e da qualidade do desempenho individual avaliadas periodicamente.
Que DORAVANTE os médicos deixariam de ser equiparados a meros funcionários «mangas-de-alpaca» e desconfiadamente olhados como eternos desrespeitadores de horários rígida e absurdamente estabelecidos, alegadamente em proveito próprio e à revelia
do interesse primordial dos doentes,
mas antes considerados nas suas reco-

nhecidas idiossincrasias, a começar pelos próprios elementos da Classe e acabar nos políticos, passando pela complexa teia de burocratas que gravitam
em torno das instituições, muitas vezes sem que se saiba verdadeiramente
qual a importância efectiva das funções
que desempenham para o melhor tratamento dos doentes.
Que DORAVANTE não iria existir jamais carência ou excesso de médicos
ou serviços, e que todos os cidadãos
poderiam ter os cuidados de saúde necessários com a proximidade possível.
Finalmente, que DORAVANTE jamais
alguém se lembraria sequer de imaginar apelidar a nossa profissão com outro epíteto que não o que Hipócrates
utilizou nos seus sábios e intemporais
escritos.
DORAVANTE …

Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da opinião dos profissionais de
todo o país, agradecemos a colaboração de todos os médicos que desejem partilhar as suas opiniões,
experiências ou ideias com os colegas, através do envio de artigos para publicação na Revista da
Ordem dos Médicos. Os artigos devem ser acompanhados de uma fotografia do autor (tipo passe) e
poderão ser enviados para os contactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou
respectivo e-mail).
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CULTURA

O Segredo Médico como garantia
de Não-Discriminação
Foi recentemente lançada a obra de Maria do Céu
Rueff intitulada ‘O Segredo Médico como garantia

Livros

de Não-Discriminação’. Trata-se de um estudo de
caso em direito da medicina que corresponde à dissertação de doutoramento em Direito, Ciências Jurídico-Criminais, apresentada na Faculdade de Di-

reito da Universidade Lusíada de Lisboa, em Dezembro de 2006 pela autora.
Prefaciado por João Lobo Antunes, este
livro «propõe uma definição que me
parece esclarecer bem a natureza e os
objectivos deste novo saber jurídico»
que é o Direito Médico. Trata-se, nas
palavras da autora, do «conjunto de
normas do ordenamento jurídico que
disciplinam as relações que se estabelecem entre o profissional de saúde,
particularmente o médico, mas incluindo ainda as instituições de saúde ou
Hospitais, e o doente, bem como as
normas que regulam o exercício e a
profissão da medicina». Referindo a
profissão médica como sendo muito
abrangente, João Lobo Antunes diz ainda a propósito desta obra: «é do domínio da profissão médica a prevenção dos estados mórbidos, a definição
de medidas de higiene e de aconselhamento prudente dos hábitos mais sadios, e até, com a explosão da medicina molecular, a predição de doenças
que o genoma contém escondidas, e o
desenho, que não será já mera utopia,
de uma medicina personalizada. Tudo
isto, e o desenvolvimento da tecnologia,
tornaram a prática médica contemporânea cada vez mais complexa, arriscada e perigosa, num contexto social
e económico sempre irrequieto.Assim
a medicina vai tomando rumos que
desafiam conceitos fundadores da éti-

ca e do profissionalismo médico e,
igualmente, jurisprudência sedimentada
ao longo de décadas». Referindo o florescimento do Direito Médico que decorre também em virtude «dos conflitos crescentes que vão emergindo no
exercício profissional, a necessidade da
clarificação dos contornos legais da sua
actuação, e a complexidade da jurisprudência atinente» é preconizado no prefácio que «os médicos devem olhar para estes novos especialistas como aliados e não como adversários», e prossegue a propósito da autora: «Maria
do Céu Rueff tem certamente uma preparação invulgar neste campo a que
se dedicou com tenacidade e entusiasmo, e com rigor e escrúpulo académico
exemplares. Desde o início terá percebido que não poderia escrever sobre
segredo médico sem conhecer os médicos, sem ouvir o testemunho da sua
perplexidade em relação a matérias
como as que constituíram o objecto
da sua tese, eliminando, assim me parece, qualquer liminar juízo valorativo,
mas indo ao seu encontro no cenário
real da sua prática. E, ao mesmo tempo, nunca perdendo de vista a história
de um ofício ancestral e o processo
evolutivo que se estende a uma modernidade que cada dia se apresenta
em novos figurinos».

«Na sua obra, a autora viajou no tempo até Hipócrates e à sua escola, e analisa em pormenor os preceitos coligidos num juramento provávelmente
apócrifo, hoje objecto de imaginativas
desconstruções que permitem acolher
práticas que provavelmente Hipócrates
repudiaria, embora muitos questionem
a interpretação literal de um código
que aparentemente contradizia práticas do tempo. Na tradução que propõe do código hipocrático, a autora
traduz a regra que é objecto do seu
estudo do seguinte modo:‘Tudo o que
eu possa ver ou ouvir; durante o tratamento ou fora dele, respeitante ao
doente, que não deva ser divulgado,
eu conservarei em segredo e não direi
a ninguém’. É claro que o sentido daquilo que ‘não deve ser divulgado’ é
precisamente o cerne do problema que
é matéria da sua investigação.
O guardar segredo é, certamente, parte de um contrato moral implícito, mas
é também uma necessidade operativa,
pois a anamnese é, ainda hoje – e não
é previsível que venha a ser diferente
no futuro –, o mais, importante passo
para o diagnóstico. «Listen to the patient», ensinava, Sir William Osler, pai
da Medicina Clínica. Requer, assim, informação completa e verdadeira (…)
e, não raramente, a confissão de seRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Fevereiro 2010
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gredos que o próprio considera poderem afectar o juízo que o médico dele
faz, correndo o risco de o abaixar para
posição inferior, no que deve ser um
encontro em plano igual, olhos nos
olhos, de duas dignidades. Ninguém caracterizou melhor tal encontro que o
clínico francês, para mim anónimo, que
o definiu como ‘une confidence qui rejoint libremment une:conscience’.»
João Lobo Antunes termina o prefácio
desta forma: «Maria do Céu Rueff é
digna do nosso profundo reconhecimento, e esta obra constitui certamente
um marco na literatura sobre o segredo médico».
Resumo da obra, formulado pela
autora
«O segredo médico faz parte do método médico. Método médico e ética
médica confundem-se por vezes no
mesmo comportamento – é o caso jus-
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tamente do
segredo. O
tratamento
igualitário e a
não discriminação em função da doença constituem mandamentos do Juramento de
Hipócrates, a
par do segredo médico.
Com o passar
dos séculos,
as instituições sociais
foram deixando de basearse na prática
de juramentos mas a disciplina ínsita
no Juramento
de Hipócrates e escritos
da sua escola
encontrou
suporte normativo de cariz deontológico e jurídico e assim se mantém na
nossa contemporaneidade.
Quando há epidemias graves interpõem-se, por vezes, políticas de saúde
pública que podem fazer perigar a relação médico-doente. Não é o caso da
pandemia do HIV/Sida. O que é novo,
na situação desta, é o facto de deflagrar
na era dos Direitos Humanos, quando
já não é «politicamente» possível ditar
a exclusão dos doentes, como ocorreu no passado.
A decretação da morte civil dos doentes, que aconteceu com a lepra e a peste, não é admissível e a forma de proteger as pessoas não infectadas é respeitar os direitos humanos das pessoas já infectadas («paradoxo da sida»).
Tudo aconselha o acolhimento total dos
portadores do vírus na sociedade e no
sistema de saúde, bem como o respeito absoluto pela sua dignidade, através da garantia do segredo médico, res-

peito pelo princípio da igualdade e inerente tratamento não discriminatório
em função da doença.
Há que criar mecanismos jurídicos que
protejam as pessoas da discriminação
e do medo da discriminação, de forma
a não se verificar o seu afastamento
do sistema de saúde. Há, ainda, que
não retirar às pessoas portadoras do
vírus os meios que lhe permitam continuar a viver com a dignidade devida
a todos os seres humanos.
Entre esses mecanismos encontra-se a
tutela penal da violação de segredo
(art.º 195º do Cód. Penal), cujo tipo
prevê o comportamento que venha a
traduzir-se em quebra não justificada
de segredo médico e respectiva incriminação.
Propõe-se, por outro lado, a clarificação das causas de justificação penal e respectivos pressupostos, no
caso de quebra de segredo, para que
se tornem mais determináveis, tanto
para o médico, como para o juiz,
eventuais possibilidades de revelação
não consentida de informação protegida.
A definição dos contornos da figura
do médico com dupla responsabilidade (art.º 97° do Cód. De Deontologia
da Ordem dos Médicos – actual artigo 118° do Regulamento n.° 14/2009,
de 13 de Janeiro), e submissão do profissional de saúde que se encontrar em
tal situação aos preceitos do Cód.
Deontológico médico, nomeadamente
em matéria de segredo, não podendo
aceitar que esses preceitos sejam postos em causa, constituem uma forma
eficaz de não discriminação no âmbito
laboral, bem como de não exclusão no
acesso ao emprego. A existência de fichas diferenciadas – ficha clínica e ficha de aptidão – e limitação da sua
acessibilidade relativamente a terceiros á relação médica serve ainda o desiderato de garantia do sigilo e protecção da dignidade e integridade das
pessoas.
Propomos o enquadramento sistemático de todas estas questões num Direito da Medicina com ligação aos Direitos Humanos, com método próprio
jurídico-médico.»
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O ninho
É do azul que parto
Para o percurso único da poesia
Do azul do mar imenso
Do azul intenso
Que banha o meu país
E a minha fantasia
E segue solitário até ao Infinito.
Passo pelo roxo da saudade
Nos lírios imortais de van Gogh
Mistura de óleo e eternidade
De espanto e grito.
Passo, depois, no amarelo vivo
Dos girassóis de Julho em Portugal
E brindo à vida, ao amor cativo
Único. Intemporal.
Navego no vermelho. Lume e fogo
Aurora boreal do meu percurso
Em que me perco e quase afogo
E desço à terra, ao castanho baço
Força telúrica a lembrar o curso
Do passado e do presente, num abraço.
Continuo no preto. Tinta-da-china.
Ou numa nuvem carregada de água
Na viuvez duma tarde chuvosa.
Liberto-me no branco em que assisto
À neve, à cal, aos vestidos de noiva
À bata da escola de menina
E paro p’ra pensar. Duvidosa.

Que importa se o teu olhar
É verde ou dourado
Bordado de Sol ou de luar
Que importa se o teu sorriso
É um poente
Tinto de promessas quase a naufragar

Se este poema é um caminho
Tecido de arco-íris e de asas
Onde me aventuro e ouso
E todas as cores do mundo
São o ninho
Em que eu repouso
Ofélia Bomba
Médica psiquiatra, Portugal 2009
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Algumas pistas de leitura
para «As palavras em jogo»
A editora Padrões Culturais lançou recentemente mais uma obra do escritor, jornalista e poeta
José do Carmo Francisco. Neste livro visitam-se
trinta entrevistas, assinalando as três décadas de
jornalismo do autor.
Carlos Pinhão, inesquecível jornalista,
está presente nas memórias de Joaquim
Pessoa e de Mário Jorge.A Covilhã vive
na memória de Alçada Baptista e E.M.
Melo e Castro. A paixão da Rádio está
em Matos Maia e a da TV em José
Quitério.
As bicicletas de Álvaro Cunhal são as
clandestinas bicicletas que deram a volta ao País e terminaram na capa do
livro «Até amanhã camaradas» enquanto as bicicletas de Lídia Jorge são
as da desordem que um tio semeava a
pedalar a sua «Deka» quando o avô
esperava dele atenção e comércio. Já
Dinis Machado recorda Alfredo Trindade e o tempo em que se era de um
clube por causa do ciclismo.
O Grupo Desportivo de Chaves liga
Eduardo Guerra Carneiro (cujo pai Edgar Carneiro ajudou a fundar o Clube) a Francisco José Viegas que entre
1968 e 1980 viveu na rua do Estádio
em Chaves percebendo de imediato
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que o Chaves era muito mais do que
uma equipa de futebol.
O Atlético Clube de Portugal liga Dinis Machado que foi descoberto na
areia da Caparica e chegou a treinar
na reserva do Atlético porque era habilidoso e rápido a Luís Filipe Maçarico com a memória do Carnaval da subida à primeira divisão mas também
das 900 famílias que o Atlético perdeu
por causa da Ponte em 1966. David
Mourão Ferreira faz a ponte entre o
Atlético e o Casa Pia, gosta dos dois
clubes.
A Académica está em José Fernandes
Fafe quando, embaixador português em
Buenos Aires, recebeu um telefonema
de Mandes Silva a convidar Maradona
a vir para Coimbra como está em José
Manuel Mendes que andou a estudar
na Lusa Atenas com Toni – o mesmo
Toni que acamaradava com José Nuno
Martins,Vieira Nunes, Rui Rodrigues e
Gervásio.
A violência que Américo
Guerreiro de Sousa conheceu de perto em
Sheffield quando lá foi
professor é vista por
Daniel Sampaio como
expressão livre de revoltas caladas. Já Eduardo
Nery não pensou em
vandalismo quando criou
a decoração em azulejos
da Estação do Metro do
Campo Grande.

África está presente em Carlos Mendes, Clara Pinto Correia, Fausto, José
Duarte ou Mia Couto.
Os Açores estão presentes nas memórias de Mário Jorge que nasceu em Ponta Delgada.
A voz das mulheres, plural e intensa,
surge em Rita Ferro, Lídia Jorge, Helena Marques e Clara Pinto Correia.
O Alentejo surge em Nicolau Saião que
tem 4 filhos futebolistas e em Urbano
Tavares Rodrigues que junta à entrevistas uma crónica sobre Miguel Serrano – o ás do Atlético de Moura.
Os desportistas são apenas três:
António Roquete viaja até aos Jogos
Olímpicos de 1928, Mário Jorge, campeão pelo Sporting em 1979/80 e
1981/82, olha duas décadas de futebol nos seus 577 jogos com a camisola do Sporting e Francisco dos Santos
(1878-1930) não pode ser entrevistado mas é recordado como o primeiro
português a jogar no futebol italiano.

HISTÓRIAS da HISTÓRIA

Breve história do Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos
1ª. Parte – António J.D. Martins Coelho
Ex-Director do Serviço de Pneumologia
– H. São João

2ª. Parte – Fernando J.S.S. Barata
Director de Serviço – Serviço de Pneumologia
do Centro Hospitalar de Coimbra

No XXIV CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA, a Mesa-Redonda sobre: «Avaliação do Internato de Especialidade» na qual o Dr. F. Barata se referiu ao Passado,
relativamente ao papel desempenhado pelo Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos, sugeriu-me a ideia de dar a conhecer a história do Colégio
de Pneumologia desde o seu início em 1978.
Fiz parte da Direcção do Colégio durante 15 anos consecutivos (1978 a
1993) tendo colaborado com muitos
Colegas que muito contribuíram para o
crescimento, credibilidade, desenvolvimento e estabilidade da Especialidade.
PRIMEIRA PARTE
Direcção do 1º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1978/1980)
Prof. Thomé Villar (Presidente)
Dr. António Júlio Dias Martins
Coelho
Dr. António Manuel Bessa Paes
Cardoso
Dr. Armando Guimarães Pinheiro
Dr. José Manuel Galvão Lucas
Dr. José Rebelo Valente Cabral
Prof. Dr. Ramiro Goulart de Ávila
A direcção do primeiro Colégio de
Pneumologia nomeada pela Conselho
Executivo da Ordem dos Médicos foi
presidida pelo Prof. Thomé Villar que,
com a sua vitalidade e eficácia, logo na
1ª.reunião, realizada em 11/11/1978,
traçou as directrizes orientadoras das
actividades a levar a cabo durante este
primeiro mandato, nomeadamente a
definição do Curriculum da Especialidade e da idoneidade dos Serviços e
ainda a regulamentação das provas de
avaliação dos candidatos ao exame de
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Especialidade da Ordem dos Médicos.
Criou as condições necessárias para a
actividade dos futuros Colégios de
Pneumologia, nomeadamente a avaliação prévia dos candidatos e a nomeação dos Júris de Exame final. Levantou
ainda questões pertinentes sobre o
âmbito de acção do Colégio e sobre
os limites da sua capacidade de decisão, como a ausência de carreira hospitalar para os Especialistas e, consequentemente, a discussão do planeamento da distribuição dos médicos
pneumologistas pelo País, tendo concluído que: «... não há conhecimento que,
quer na maioria dos Hospitais Centrais
quer Distritais, existam vagas para serem absorvidos os Especialistas que se vão
formando. Se não for resolvido o problema, corre-se mesmo o risco de não haver razão para a existência do Colégio e para a sua missão.»
Logo na 3ª. Reunião do Colégio de
Pneumologia (13/01/1979) foi proposta
a criação de Centros de Pneumologia,
que formariam os especialistas pela
Ordem dos Médicos e que consistiriam em dois Pólos: - Hospitalar e Ambulatório, tendo a respectiva Acta sido
elaborada nos seguintes termos:
«1º. – Pólo Hospitalar – num Hospital
Escolar ligado a uma Universidade, seria
constituído por Secções Básicas, onde o

candidato participaria em tempo integral
e teria possibilidades de se preparar de
forma actualizada, e outras Secções a
que teria acesso por períodos mais curtos a fim de se instruir em determinadas
técnicas necessárias à Especialidade.
a) As Secções Básicas seriam: –
Internamento (com patologia variada
da Especialidade); Técnicas Endoscópicas da Especialidade; Fisiopatologia
Respiratória; Cinesiterapia Respiratória e Ventiloterapia e Consulta Externa.
b) O candidato deveria ter acesso
aos seguintes Serviços: – Técnicas
radiológicas da Especialidade e Roentgenterapia, Imunologia, Anatomia Patológica, Radioisótopos, Cirurgia
Torácica, Cuidados Intensivos e Reanimação, Bacteriologia, Micologia e
Virologia.
NOTA: – As Secções Básicas estariam,
sempre que possível, reunidas em Serviços de Pneumologia, as outras poderiam
escolher-se entre outros Serviços do mesmo ou de outro Hospital, procurando sempre que fossem as mais qualificadas para
o fim em vista.
2º. – Pólo Ambulatório – Destinar-seia a dar uma visão da Especialidade pelo
prisma da Saúde Pública. Poderia localizar-se num Dispensário ou Centro de Saúde e deveria ter uma Consulta de Ambulatório válida, Assistência domiciliária, Es-
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tudo da Ventilação (Vitalógrafo),
Cinesiterapia e Ventiloterapia de manutenção, Radiologia (radioscopia, micro radiografia, radiografia standard e tomografia),
Técnicas simples de imunologia (provas
cutâneos), Aplicação e avaliação de programas de Saúde Pública da Especialidade (Rastreio, tratamento e prevenção com
técnicas comunitárias), etc.
Deveria haver uma estreita inter-relação
entre os dois pólos que se deveriam completar entre si para o funcionamento pleno da Especialidade. O pessoal de ambos
deveria também intercomunicar com a
maior naturalidade, organizando-se para
isso reuniões conjuntas para discussão de
casos e projectos de modo a que todos
os Especialistas, qualquer que fosse a
«Competência», seguissem uma linha de
pensamento comum devidamente trabalhada e construída por todos.
Estes Centros teriam por função prestar
os cuidados médicos da Especialidade do
mais alto nível possível (para evitar a saída de divisas com idas ao estrangeiro),
ensinar a Especialidade desde a pré-graduação até à formação de Especialistas e
sua reciclagem, e procurar fazer Investigação Clínica e, possivelmente, até Investigação Básica.
A figura jurídica do Centro de Pneumologia
deveria ser a de «non-profit organization»
sendo os seus lucros, a qualidade da medicina praticada e do ensino ministrado.
A gestão do Centro caberia eventualmente a um Órgão Colegial Coordenador.
Poderiam ainda ser criados dois tipos de
Centro: – Um junto das Universidades e
outro de âmbito Distrital, desde que obedecessem às condições previamente referidas.»
Entretanto a incapacidade do Prof.
Thomé Villar continuar a sua actividade, pelos problemas de saúde que levaram prematuramente ao seu falecimento em 1980, condicionaram um
interregno nas actividades do Colégio,
que só retomou a actividade num próximo mandato do C.N.E. da Ordem
dos Médicos para o triénio 1981/83,
tendo a Direcção do Colégio a seguinte constituição:
Direcção do 2º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1981/83)

Dr. Armando Guimarães Pinheiro
(Presidente)
Dr. António Júlio Dias Mar tins
Coelho
Dr. Celso Moreira Santos Chieira
Dr. Manuel Fontes Baganha
Prof. Dr. Manuel Freitas e Costa
Dr. Miguel Pedro Colares Iglésias
de Oliveira
Prof. Dr. Ramiro Goulart de Ávila
Durante este triénio, sob a presidência do Dr. Armando Guimarães Pinheiro
salientamos a elaboração, pela primeira vez, da listagem de Serviços idóneos
para a formação de Pneumologistas, a
primeira Revisão do Código de Nomenclatura proposta pelo Colégio de
Pneumologia, o qual, por não ter sido
levado em conta pelo C.N.E., levou a
que fosse exarado em Acta o seguinte
parecer: «...o Colégio de Pneumologia
tomou conhecimento, com desagrado e
estranheza, do novo Projecto do C.N.V.R.
de Actos Médicos (Tabelas) relacionados
com esta Especialidade. Embora consciente da sua função consultiva e não de
decisão, a Direcção deste Colégio entende que as divergências em relação à sua
proposta...são de notória relevância.».
Houve também, neste período, acaloradas discussões sobre a «insuficiente cobertura de Especialistas a nível
dos Hospitais Distritais», que levou à
apresentação de uma proposta ao
C.N.E no sentido de «...serem criadas
95 vagas necessárias à cobertura da Especialidade de Pneumologia ao nível dos
Hospitais Distritais», assim como sobre
a «obstrução aos estágios em Pneumologia para a Ordem dos Médicos,
o que motivou uma intervenção do
Dr. A. Sant’Anna Gandra, do Hospital
Eduardo Santos Silva, que enviou um
ofício dirigido ao Presidente do C.N.E.,
solicitando a «abertura de vagas para
o Internato voluntário da Especialidade».
Foi também neste triénio que se consumou a extinção do SLAT, o que também motivou troca de opiniões, tendo
em vista a capacidade do Serviços resultantes da sua extinção, poderem vir
a ter idoneidade para formarem Especialistas de Pneumologia.

Direcção do 3º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1984/86)
Prof. Dr. Ramiro Goulart de Ávila
(Presidente)
Dr. António Júlio Dias Martins
Coelho
Dr. António Manuel Bessa Paes
Cardoso
Dr. Celso Moreira Santos Chieira
Dr. Manuel Fontes Baganha
Prof. Dr. Manuel Freitas e Costa
Dr. Miguel Pedro Colares Iglésias de
Oliveira
Foi em 1985 que, pela primeira vez,
houve um Delegado português na Reunião da UEMS (Secção Monoespecializada de Pneumologia) realizada em
Stresa (Itália) durante o Congresso da
SEP (Societas Europea Pneumologica, antecessora da European Respiratory Society – E.R.S.), tendo-me sido atribuida
tal missão. Nesta Reunião participaram
ainda Delegados dos seguintes Países:
Grã-Bretanha (Presidente), Alemanha
Federal, Bélgica (Secretário), França, Dinamarca, Grécia, Holanda e Itália.
Durante este período foram recorrentes as declarações exaradas em Acta
sobre problemas relacionados com a
Revisão das Tabelas das Convenções,
com a criação da Especialidade de Imuno-Alergologia, além dos Relatórios
circunstanciados das Reuniões da UEMS
de 1986 (Paris) e 1987 (Amesterdão)
Direcção do 4º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1987/89)
Prof. Dr. Manuel Freitas e Costa
(Presidente)
Dr. António Júlio Dias Martins
Coelho
Dr. António Manuel Bessa Paes
Cardoso
Dr. Artur Diogo Teles de Araújo
Dr. Jaime Alvarez Piña
Dr. João Manuel Abreu Barreto
Dr. Manuel Fontes Baganha
Neste triénio houve várias situações que
mereceram relevância especial, como
uma nova Revisão do Código de Nomenclatura de Actos Médicos, pelo que, atendendo às críticas pertinentes de muitos
Colegas, nomeadamente dos membros
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da Direcção do Colégio, foi decidido nomear Comissões de Trabalho sectorizadas, constituídas por Pneumologistas especialmente dedicados às diversas áreas a avaliar o que, após a emissão de seu
parecer, permitiu à Direcção do Colégio elaborar um Relatório definitivo enviado ao C.N.E.. Foi também nessa
altura que alguns Pneumologistas foram
convocados pela Secretaria de Estado
da Administração de Saúde para fazerem parte duma Comissão com a finalidade da «construção de Tabelas de Ponderação para as Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica dos Hospitais».
Outro assunto que motivou o interesse
da Direcção do Colégio foi a discussão de uma proposta de organização de
uma Caderneta de Estágios para os candidatos ao Exame de Especialidade.
Foi também esta Direcção do Colégio
que, na sua primeira Reunião, propôs
a admissão no Colégio de Pneumologia
do Dr. Manuel Tavares Sousa Coelho,
Director do Serviço de Pneumologia
do Hospital Santa Marta, com o seguinte parecer: «...tendo uma actividade hospitalar integrada na Especialidade de
Pneumologia, sendo Chefe de Serviço de
Pneumologia dos Hospitais Civis desde
1976, exercendo funções de Direcção de
Serviço desde 1977 e pelo conhecimento
que a Direcção do Colégio tem da sua
actividade profissional e científica no âmbito da Especialidade, a Direcção do Colégio concorda com a sua admissão, desde
que esta se integre nos preceitos legais.».
Neste triénio o Colégio de Pneumologia
voltou a estar representado na Reunião Mono-especializada da UEMS,
desta vez realizada em Freiburg – RFA,
tendo sido novamente o representante português. A reunião foi muito dinâmica tendo sido abordados vários
assuntos da maior interesse no sentido de se harmonizar os métodos de
formação de Pneumologistas a nível da
União Europeia.
Direcção do 5º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1990/92)
Dr. João Manuel Abreu Barreto
(Presidente)
Dr. António Herculano Ramalho
Nunes de Almeida
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Dr.António José Garcia Segorbe Luís
Dr. António Júlio Dias Martins
Coelho
Dr. Artur Diogo Teles de Araújo
Dr. Raul Amaral Marques
Dr. Rui Manuel Pato
O Colégio de Pneumologia sob a direcção do Dr. Abreu Barreto teve um
inusitado acréscimo de actividade, especialmente no ano de 1991 em que
houve, pelo menos 6 reuniões de Direcção para preparação de um novo
«Curriculum da Especialidade de
Pneumologia», que obrigou a um trabalho intensivo de toda a Direcção do
Colégio, que se prolongou durante alguns meses e que constitui, ainda que
com pequenas alterações, o Curriculum
actualmente vigente.
Além da actividade normal do Colégio houve ainda reuniões com outras
especialidades, nomeadamente com
Imuno-Alergologia e outras convocadas pelo C.N.E. que contaram sempre
com a presença dinâmica do Dr.Abreu
Barreto.
As relações com a U.E.M.S. também
tiveram acentuado incremento tendo
sido proposto pela Direcção do Colégio para me manter como Delegado
Nacional durante todo este triénio e
que ainda se prolongou após a minha
saída da Direcção do Colégio. Foi um
período em que, das reuniões anuais
(Florença – 1991; Viena – 1992; Nice
– 1993; Bruxelas – 1994) saíram propostas para a criação dos Boards Europeus, a instituição da Caderneta de Estágio e sobre a Educação Médica Contínua, que seria o «embrião» da futura
Escola Europeia de Pneumologia.
Vale a pena recordar que a ideia inicial de criação dos «Boards Europeus»
gerou uma larga controvérsia no C.E.
da Ordem dos Médicos, tendo mesmo
o Conselho Nacional Executivo em
Reunião de 1991/Junho/20 decidido
que «punha sérias reservas no que respeita à criação dos Boards Europeus, considerando que o trabalho de harmonização
dos Curricula das diversas Especialidades
deve ser levado a cabo pelas Secções de
Especialidades e pelo Comité de
Harmonização da UEMS». Posterior-

mente, o Comité Permanente da UEMS
aprovou, por unanimidade, uma moção (4/Abril/1992) na qual: «declarava
as maiores reservas à criação dos «Boards
Europeus» ou entidades com funções análogas, com o objectivo de avaliação individual dos médicos a um nível pós-graduado; considerava do maior interesse a harmonização do Curriculum médico entre
entidades responsáveis nos diversos estados-membros da Comunidade; e afirmava a sua disponibilidade para colaborar com
a UEMS na criação de padrões homogéneos e níveis de formação a definir pelas
Secções de Especialidade da UEMS e considerar a sua ratificação, incremento e e
avaliação pelos Organismos Profissionais
representados no Comité Permanente».
A Secção Monoespecializada de Pneumologia foi, entretanto, encarregada
pela U.E.M.S. de criar, a partir de si,
um «Board Europeu» de Pneumologia,
constituído de acordo com os Estatutos e Normas de procedimento actuais da UEMS.
Os membros do Board deveriam ser
elementos de destaque representativos
das suas organizações pneumológicas
nacionais, profissionais e académicas.
Na profissão médica a Educação Médica Contínua é uma necessidade e uma
obrigação, devendo ser reconhecido
que, para o médico clínico, a aprendizagem é uma acção continuada ao longo de toda a sua carreira profissional,
iniciando-se com o treino médico básico, continuando com o ensino pós-graduado e finalmente com a Educação
Médica Contínua. Esta representa assim
uma obrigação profissional genuína para
cada médico.
Em Portugal a Educação Médica Contínua duma forma estruturada e oficializada, viveu da tradição das actividades de alguns Serviços, como os
Cursos Pós-Graduados da Faculdade de Medicina de Lisboa ou as Jornadas de Actualização Pneumológica
da Faculdade de Medicina de Coimbra, mas sem que, até então as Entidades Profissionais competentes –
Ordem dos Médicos, Ministério da
Educação e Sociedade Portuguesa de
Pneumologia tivessem assumido esse
obrigação.
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A um nível europeu, o Comité Permanente de Médicos da União Europeia
adoptou a «Declaração de Dublin»
(1982). Esta Declaração formula os
princípios básicos da Educação Médica
Contínua.
Foi assim, que na década de 90, a E.R.S.
instituiu a Escola Europeia de Pneumologia a que anos mais tarde, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia se associou através do trabalho profícuo e persistente dos Delegados Portugueses, que
me sucederam.
Com a eleição do C.N.E. da Ordem dos
Médicos em 1993 (Dr. Carlos Santana
Maia) foi criada uma Comissão Instala-

dora sob a direcção do Prof. Luís Cardoso de Oliveira que se manteve em funções até à tomada de posse da 1ª. Direcção eleita do Colégio de Pneumologia,
com a seguinte constituição:

SEGUNDA PARTE

comuns a várias especialidades, regulamento de sub-especialidades e outros um trabalho pioneiro e decisivo.
Continuemos então com a breve história do Colégio de Pneumologia

Inicio esta passagem de testemunho
com duas referências obrigatórias. Por
um lado do excelente trabalho, expresso em actas e nesta breve história superiormente descrita pelo Dr. Martins
Coelho, desenvolvido pelos colegas
que até 1993 estiveram nas várias Direcções do Colégio de Pneumologia.
Por outro lado do enorme prazer que
tive em secretariar até ao presente as
várias Direcções, do muito que aprendi com os vários Presidentes e com
todos os colegas que com as suas opiniões, pareceres, trabalho por vezes
intensivo, disponibilidade, contribuíram para um permanente enriquecimento do Colégio de Pneumologia.
Para globalmente se entender o papel
dos Colégios dentro da Ordem dos
Médicos, é obrigatório conhecer o regimento dos colégios e as sucessivas
recomendações do Conselho Nacional Executivo (CNE). Muitos colegas,
expressam ao colégio, preocupações
concretas que excedem a capacidade
de intervenção do próprio Colégio
como órgão consultivo do CNE. Apesar de algumas dificuldades, as sucessivas direcções orgulham-se de terem
realizado em domínios tão diversos
como programa de formação, idoneidades, código de nomenclatura e actos médicos, avaliação final do internato, caderneta do interno, competências específicas do colégio em áreas

Direcção do 6º. Colégio de Pneumologia
(Triénio 1993/96)
Prof. António José Segorbe-Luís
Dr. Fernando José S. Santos Barata
Dr. Jaime Alvarez Pina
Prof. José Agostinho Marques Lopes
Dr. José Ilídio Castro Ribeiro
Dr.ª. Maria da Graça Carmo Freitas
Dr. Orlando Yeep
Dr. Raul Amaral-Marques

6º Colégio de Pneumologia
Triénio 1994/1997 (constituição atrás
descrita)
Neste triénio, presidido pelo Dr. Rui
Melo Pato (Julho de 1994 a Julho de
1995); Dr. Raul Amaral Marques (Julho de 1995 a Julho de 1996) e Prof.
José Agostinho Lopes (Julho de 1996 a
Julho de 1997), uma referência retirada duma acta sobre o papel da Comissão Instaladora (Junho de 1993 a
Julho de 1994) …excelente trabalho
desenvolvido pela Comissão Instaladora
presidida pelo Prof. Luis Cardoso Oliveira,
sublinhando a disponibilidade, correcção,
elevada participação, contributo para o
diálogo e empenhamento de todos, na resolução para além das questões correntes, de graves problemas e que se saldou
por um profícuo trabalho de que se realça: a) Elaboração, discussão, aprovação e
envio ao CNE do Código de Nomenclatura e Actos Médicos. b) Calendarização e
preparação em colaboração com o CNE
do processo eleitoral que terminou com a
eleição da presente Direcção do Colégio.
c) Concurso de Admissão por Consenso.
d) Abordagem firme da problemática da
Cinesiterapia Respiratória e da ImunoAlergologia.

Dr. Renato Sotto-Mayor e Castro
Dr. Rui Melo Pato
Por solicitação expressa do presidente da Comissão Instaladora (Prof. Luís
Cardoso de Oliveira) ainda me mantive
como Delegado Nacional às Reuniões
Anuais da E.R.S. em 1993 (Florença) e
em 1994 (Bruxelas).
Terminou assim o primeiro ciclo de
quinze anos de vida do Colégio de
Pneumologia (Direcções nomeadas pelo
C.N.E.) e dá-se início ao segundo ciclo
de quinze anos (Direcções eleitas pelo
Colégio), tendo sido assim que passei o
testemunho ao Dr. Fernando Barata.
Deste triénio sublinhe-se o germinar
… da necessidade da criação de cursos e
estágios, de curta duração, pós-graduados,
temáticos, inter-hospitalares e inter-serviços, em colaboração estreita entre o Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória. Estes cursos e/ou estágios seriam passíveis de valorização específica (créditos), correspondendo assim ao
proposto no Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade e, no nosso caso
específico, abrangendo áreas importantes
do conhecimento pneumológico actual.
Também a constatação da existência
de actos complementares a várias especialidades e o reconhecimento das
competências das várias especialidades, gera sucessivas reuniões que terminam pela deliberação em consonância com o CNE: a) É da competência
exclusiva do Colégio em que o Médico está
inscrito o certificar que ele tem ou não
habilitações para efeitos de Convenção. b)
Deverá ser vedado a outro Colégio, que
não aquele em que o Médico se encontra
inscrito, a possibilidade de se passarem
pareceres ou certidões relativas à idoneidade dos Médicos…
Deste triénio registo ainda à nomeação de consultores científicos da área
pneumológica para a revista ‘Acta Médica’; a nomeação de vários júris de
titulação; a aprovação, já em 1995,
após várias reuniões do Regimento do
Colégio de Pneumologia. Esta versão
vai ser posteriormente alterada e adapRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Fevereiro 2010
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tada para responder a novas formas
de avaliação e programação bem como
aos novos documentos oriundos do
CNE. Por ultimo referência à elaboração e aprovação do programa de formação, publicado em DR 1996 e que
se vai manter como documento padrão
da formação durante mais de uma década.
A partir de 1995, como delegado nacional à Reuniões Anuais da ERS, é
nomeada a Drª Maria da Graça Freitas.
Direcção do 7º Colégio de Pneumologia
Triénio 1997/2000
Prof. António Segorbe Luís
Dr. António Simões Torres
Dr. Fernando José Barata
(Secretário)
Dr. João Moura e Sá
Dr. João Roque Dias
Prof. José Agostinho Marques
Dr. Luís Goes Pinheiro
Drª Maria da Graça Carmo Freitas
Dr. Raul Amaral Marques
Dr. Renato Sotto-Mayor
Este triénio, foi presidido de Julho de
1997 a Julho de 1998 pelo Prof. José
Agostinho Marques, de Julho de 1998
a Julho de 1999 pelo Prof. António Segorbe Luís e de Julho de 1999 a Julho
de 2000 pelo Dr. Raul Amaral Marques.
Para além do extenso expediente, nomeação de júris de avaliação, avaliação de idoneidades e concessão de
capacidades formativas, foi um triénio
marcado por um lado por um apoio e
incentivo ao desenvolvimento da pneumologia a nível dos hospitais distritais
e por outro lado por reuniões com o
CNE e com outras especialidades procurando definir as competências específicas da Alergologia, Oncologia e Cinesiterapia.
Sobre a alergologia refere-se em acta
… os pneumologistas não prescindem de
abordar todas as afecções respiratórias,
incluindo a asma brônquica, em todas as
suas vertentes diagnósticas e terapêuticas.
Sobre a Oncologia Pulmonar, retirei de
um documento aprovado por unanimidade e enviado para o CNE e para
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o conselho do medico interno … Sem
prejudicar a interdisciplinaridade, que caracteriza a abordagem diagnostica, terapêutica e o seguimento do doente oncológico, os doentes com cancro do pulmão
devem ser abordados prioritariamente por
pneumologistas com experiência nesta
área já que é o pneumologista que domina as múltiplas técnicas que conduzem
na maior parte dos casos ao diagnóstico
e estadiamento destes tumores, que realiza as técnicas diferenciadas da especialidade, nomeadamente endoscopia de intervenção. Em muitos locais é o pneumologista o melhor treinado e vocacionado para coordenar o tratamento deste doentes.
À semelhança de outros países europeus foi criada por proposta deste
Colégio de Pneumologia da Ordem
dos Médicos um estágio obrigatório em
Oncologia Pneumológica no âmbito
do Programa de Formação do Internato de Pneumologia que é hoje realizado em Serviços Idóneos da Especialidade.
Desde há anos que nos principais hospitais centrais, funcionam sectores de
Oncologia Pneumológica, sob a orientação
de vários pneumologistas com experiência reconhecida nesta área.
Mais adiante o documento refere que
… qualquer abordagem do cancro do
pulmão deverá contar sempre com os
pneumologistas. A multidisciplinaridade
pressupõe discussão conjunta e respeito
mútuo e não exclusões e interdições abusivas de um grupo sobre outro. Seja em
sede de decisão, quer integrados numa
Unidade de Oncologia dever-se-á contar
com o Pneumologista.
Direcção do 8º Colégio de Pneumologia
Triénio 2000/2003
Dr. Abel Afonso
Dr. António Romão
Dr. António Simões Torres
Dr. Fernando José Barata
(Secretário)
Prof. Francisco José Alves
Prof. Henrique Queiroga (Presidente)
Dr. Joaquim Pontes da Mata
Dr. Luís Goes Pinheiro
Drª Margarida Cancela de Abreu
Dr. Renato Sotto-Mayor

Por indicação do CNE, a presidência
deixou de ser rotativa, passando a ser
eleito entre os pares, o presidente para
o triénio. Eleito Prof. Henrique Queiroga.
Neste triénio para além do expediente regulamentou-se sobre a sub-especialidade de Medicina Intensiva e de
Pediatria Pneumológica.
Estabeleceu-se os critérios de avaliação e de concessão de idoneidade dos
Centros de Diagnóstico Pneumológico.
Durante várias reuniões foi discutido
a Tabela Nacional de Incapacidades.
Também neste período foram estabelecidos os critérios de atribuição de
idoneidade. Do documento destaco …
considerado com Idoneidade total, todo o
Serviço que reuna as condições necessárias à formação do Especialista de Pneumologia. Para além de um sector individualizado de Internamento, o Serviço Idóneo
deverá dispor, pelo menos, de equipamento
e recursos humanos capazes de assegurarem um ensino moderno da Fisiopatologia,
Endoscopia, Reabilitação, Alergologia,
Infecciologia e Oncologia que interessam
à Pneumologia. O Serviço deve estar enquadrado numa estrutura hospitalar que,
pelo número e nível de Serviços Especializados, permita o estudo multidisciplinar
do doente pneumológico, contribuindo assim para a Formação Integral do Especialista de Pneumologia. Mais se esclareceu
que a concessão em cada ano dos Serviços considerados Idóneos, resulta da avaliação das Comissões Regionais de Idoneidade com base em questionários dirigidos
aos Serviços e visita e estudo local das condições de funcionamento dos mesmos.
Direcção do 9º Colégio de Pneumologia
Triénio 2003/2006
Dr. Abel Afonso
Dr. António Simões Torres
Prof. Carlos Robalo Cordeiro
Dr. Fernando José Barata
(Secretário)
Prof. Francisco José Alves
Dr. Henrique Queiroga
Dr. José Miguel Carvalho
Drª Margarida Cancela de Abreu
Dr. Nelson Diogo
Dr. Renato Sotto-Mayor (Presidente)
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Deste triénio exaustivo, dedicado e dinâmico seleccionei a contribuição do
Colégio, presidido pelo Dr. Renato
Sotto-Mayor, para o regulamento dos
internatos médicos, regulamento geral
para o ano comum e tabela de actos
médicos. Neste triénio são elaborados
e enviados para o CNE, para aprovação, documentos tão importantes como a caderneta do interno ou o regulamento para a concessão de patrocínios científicos. Face a um número
crescente de pedidos para representação e nomeação de peritos médicos,
procurámos sempre uma resposta
atempada às múltiplas solicitações.Ainda neste triénio, em sucessivas reuniões, o colégio trabalha na revisão do
programa de formação que será completado no triénio seguinte segundo
um modelo do CNE e com a inclusão
do ano comum.
Pela primeira vez, a direcção convoca
a Assembleia Geral de todos os colegas inscritos no Colégio (08 de Maio
de 2006, pelas 17.30 horas, na Sede
da Secção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos). Nesta assembleia é divulgado, não só o trabalho do triénio
que merece a aprovação de todos os
presentes como todo um trabalho de
anos, desconhecido da maioria dos
colegas pneumologistas e que, em conjunto com o Dr. Martins Coelho, tentámos descrever nesta breve história.
Pela importância e relevância retirei
das actas deste triénio apenas partes
de dois documentos parcelares orientadores emitidos pelo Colégio:
Prestação do interno no serviço de
urgência. …em todo o Hospital que possua um número de especialistas em
Pneumologia suficiente para um apoio em
presença física ao Serviço de Urgência este
deverá ser o regime a adoptar. …os internos deverão cumprir o seu tempo de
urgência, em regime de presença física,
sob orientação do especialista. Recomenda-se que tal serviço seja prestado sempre que o Interno esteja a realizar estágios em Pneumologia. A prestação de urgência em regime de prevenção só poderá acontecer no último ano. O cumprimento de tal recomendação permitirá que o
interno cumpra os objectivos do Internato

Complementar e confirmará o Serviço com
Idoneidade e Capacidade Formativa.
Patologia respiratória do sono na formação do interno. …Patologia Respiratória do Sono, quer pela elevada prevalência, como pelas repercussões cardiovasculares ligadas à sonolência diurna excessiva, assume hoje crescente importância reconhecida por este Colégio de Especialidade de Pneumologia ao recomendar para
o Novo Programa de Formação em Pneumologia, um período de aquisição de saber e desempenho, nesta área específica
multidisciplinar. É parecer desta Direcção
do Colégio que os estudos do sono são
um momento num processo de abordagem complexo do doente com distúrbios
do sono e que todo o estudo destes doentes deve ser enquadrado numa abordagem técnico-científica global sob a coordenação e responsabilidade de um médico responsável com formação nesta área.
Direcção do 10º Colégio de Pneumologia
Triénio 2006/2009
Drª. Ana Maria Pereira Fernandes
Dr. António Conceição Antunes
Prof. Carlos Robalo Cordeiro
(Presidente)
Dr. Fernando José Barata
(Secretário)
Dr. João Abel Dantas Almeida Cardoso
Dr. João Manuel de Sousa Almeida
Dr. Marco Jorge Lieberman Costa
e Silva
Prof. Maria Cristina Bárbara
Caetano
Drª Maria Natália Ribeiro Taveira
Carvalho
Dr. Salvato Maciel de Castro Feijó
Sob a presidência do Prof. Carlos Robalo Cordeiro, este triénio caracteriza-se pela associação de uma intensa
actividade para responder às múltiplas
solicitações no domínio do pedido de
equivalência e nomeação de peritos, à
aprovação de documentos fundamentais relacionados com o internato de
pneumologia e sua avaliação, idoneidade e capacidade formativas, código
de nomenclatura e actos médicos.
No âmbito do internato de pneumologia e sua avaliação, destaque para a

aprovação pelo Colégio e posteriormente pelo Conselho Nacional Executivo do novo programa de formação em pneumologia. Trata-se de um
documento abrangendo o ano comum,
tempo do internato e sua avaliação.
Destaca-se os tempos de formação específica pneumológica:
Formação Específica Pneumológica – duração: 60 meses
Formação Geral: 30 meses
Estágio em Medicina Interna: 12
meses
(Inclui Medicina Intensiva: 4
meses)
Estágio em Pneumologia Geral: 12
meses
Estágio em Imagiologia Torácica :
2 meses
Estágio opcional: 4 meses
Ex: Infecciologia, Cardiologia,
Pediatria, Outra
Formação Pneumológica: 30 meses
Endoscopia Respiratória: 6 meses
Fisiopatologia Respiratória e Ventilação Não Invasiva: 4 meses
Patologia Sono: 3 meses
Reabilitação Respiratória: 2 meses
Alergologia Respiratória: 2 meses
Oncologia Pneumológica: 3 meses
Cirurgia Torácica: 2 meses
Cuidados de Saúde Primários: 2
meses
Estágio opcional: 6 meses
Preferencialmente com 4 meses em área de Investigação
No âmbito da avaliação de idoneidade
e capacidades formativas, foram realizadas neste triénio visitas a vários centros que solicitaram idoneidade e em
conjunto com o inquérito foram estabelecidos os serviços com idoneidade total e respectivas capacidades formativas.
Após várias reuniões com a presença
de representantes do colégio foi aprovado e enviado para publicação a versão actualizada do código de nomenclatura e actos médicos. Também já
publicado em DR se encontra o regulamento do orientador de formação.
Três últimos temas merecem referência. A) A criação de um site do colégio
de pneumologia no âmbito da Ordem
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Fevereiro 2010
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dos Médicos, onde foram colocados e
estarão em breve disponíveis para consulta os principais documentos elaborados e aprovados pelas várias direcções e que tiveram posterior aprovação do CNE. B) A grelha de avaliação
do internato de pneumologia para as
provas de avaliação final definidas nos
artigos 80º, 81º e 82º (curricular, prática e teórica) da Secção III da Portaria nº 183/2006 de 22 de Fevereiro
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de 2006. C) Divulgação do trabalho
do colégio de especialidade de pneumologia no congresso anual da sociedade portuguesa de pneumologia em
Dezembro de 2008.
Estamos em 2009. Comemoramos 30
anos do Colégio de Pneumologia.Tivemos
10 Direcções. Dois secretários – António
Martins Coelho nos 15 anos iniciais e
Fernando José Barata nos últimos 15 anos.

Elaborámos cerca de 160 actas. Concedemos cerca de três dezenas de equivalências. Nomeámos mais de quatro dezenas de peritos. Participámos activamente
na escola europeia de pneumologia. Elaborámos mais de duas dezenas de documentos fundamentais.
Obrigado a todos.
Julho de 2009.
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O Microclima de uma Consulta
A Consulta de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Marta
(H.C.L.) – 1969-1993
Preâmbulo
As honrosas e emocionantes homenagens que recebi durante as comemorações dos 30 anos (1999) e dos 40
anos (2009) da Consulta de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa
Marta levaram-me a procurar as razões do entusiasmo.
A Consulta de Cardiologia Pediátrica
foi por mim criada no Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Marta
no dia 24 de Outubro de 1969, numa
sexta-feira em que se cumpriam exactamente 40 anos da segunda-feira negra do histórico «crash» da Bolsa de
Nova Iorque. Só mais tarde, perante
obstáculos constantes e constrangimentos financeiros, compreendi o sentido premonitório daquela coincidência de datas.
Durante o período formativo apercebera-me de que a consulta era votada
ao desprezo: os doentes esperavam
horas e os médicos novatos (estágio
de licenciatura e internato geral) iam
para lá despachá-los, sem qualquer supervisão, substituindo os especialistas
que estavam a preparar concursos ou
a ganhar na privada. Houve uma excepção: o Dr. Carlos George, Director do
Serviço de Medicina do Hospital de
Santa Marta, onde estagiei quatro meses como voluntária para preparar o
concurso para o Internato Geral dos
H.C.L., em 1957. Num local exíguo,
sentados lado a lado, com dois doentes em frente, conseguiu ensinar-me e
deixar-me uma máxima que guardei
para toda a vida: «A Consulta é o
espelho do Serviço».
Durante os quatro anos de especialização nos EUA a atitude era idêntica
em relação às consultas, apesar da exclusividade e do tempo completo prolongadíssimo reinantes. Muito mais tarde tive a oportunidade de ver amigos
meus a fazer consultas de especialida-
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de, em hospitais de Londres, sem qualquer entusiasmo. Quero salientar que,
em Cardiologia Pediátrica, nunca tive
conhecimento da existência de arquivos nosológicos com base na casuística
da consulta externa, hoje denominada
ambulatório.
Enquanto fui Chefe de Serviço de Pediatria Médica dos H.C.L., no Serviço 2
(Director: Dr. Silva Nunes) do Hospital de D. Estefânia (1964-65) nunca
consegui autorização para uma Consulta de Cardiologia Pediátrica; via as
crianças cardíacas na Consulta de Pediatria e elaborava umas fichas de 12,5
x 8 cm que transportava comigo. Em
1966 fui exonerada a meu pedido e
encaminhei aquelas crianças para o
consultório privado ficando com …
30% de borlas.
Crianças e fichas voltaram a seguir-me,
agora para o Hospital de Santa Maria,
quando o Prof. Eduardo Coelho me
convidou, em 1968-69, para trabalhar
no Centro de Cardiologia do Instituto
de Alta Cultura.
Tudo se resolveu com a passagem do
Serviço de Medicina a Serviço de Cardiologia, no Hospital de Santa Marta
(Director: Prof. J. Moniz de Bettencourt)
e a minha reintegração como Chefe
de Serviço de Pediatria Médica dos
H.C.L., colocada nesse Serviço.
Esses anos de aparente agitação e a
análise das preciosas fichas levaramme a perceber que grande percentagem das crianças não precisaria de ser
internada e, para que a casuística nosológica fosse abrangente os diagnósticos, a classificação e o arquivo teriam
que partir do ambulatório. Foi isso que
nasceu no tal dia 24 de Outubro de
1969: uma consulta semanal específica, referenciada pelos médicos assistentes e supervisionada, com normas
de história e observação, exames complementares e relatórios no próprio

dia, esclarecimento dos pais, informação escrita para o médico assistente e
estabelecimento de uma base de dados artesanal, permanentemente actualizada (informatizada só a partir de
1989).
A Consulta de Cardiologia Pediátrica
realizou-se sempre à sexta-feira, sucessivamente em três locais que passo a
descrever.
Primeira localização
A primeira área foi onde tinha sido a
Clínica Médica Pediátrica do antigo
Hospital Escolar de Santa Marta, onde
eu me licenciara e onde acabou por
ficar, desde 1985, o sector de internamento da Cardiologia Pediátrica.
Os doentes entravam pelo portão da
Rua da Sociedade Farmacêutica, desciam a cerca e passavam a porta da
sala de espera, a última ao fundo. O
pessoal entrava pela porta central do
corredor do Serviço de Cardiologia.
Havia quatro gabinetes de observação
à direita e um gabinete de enfermagem ao fundo, à esquerda (para os
procedimentos burocráticos) além do
gabinete de electrocardiografia. Eram
umas boas instalações, utilizadas noutros dias para as Consultas de Cardiologia e Cirurgia Cardiotorácica.
O primeiro médico do Serviço de Cardiologia colocado durante uns meses
na Secção de Cardiologia Pediátrica foi
o Dr. Carlos Spencer Salomão. Depois
veio a Dr.ª Manuela Lima que permaneceu por ter optado pela nova carreira e, seguiram-se muitos outros. Eu
consultava umas crianças e ia aos outros gabinetes ouvir as histórias, corrigir os dados da observação e orientar. Valeu-me ter aprendido no Cook
County Hospital, de Chicago, com Benjamin Gasul, um mestre apaixonado
pela clínica: valorizava e fazia a correlação entre os dados clínicos, electro-
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cardiográficos e radiográficos com os
resultados hemodinâmicos e angiocardiográficos, garantindo a segurança dos
primeiros.
No final de cada consulta e, desde a
ficha n.º 1, eu ficava a fazer a estatística. Comprara três cadernos de argolas, com folhas de 18,5x11 cm e de
linhas próximas e aí registava na folha
de cada diagnóstico os dados da criança numa linha: n.º da ficha, nome da
criança, grau da doença e idade da primeira consulta. Um caderno para todas as cardiopatias congénitas, um para
as adquiridas e outro para as crianças
sem doença cardíaca, com um sector
especial para os sopros inocentes. Essa
prática foi seguida religiosamente enquanto estive ao activo e era efectuada por quem me substituía nas férias:
Dr.ª Manuela Lima, Dr. Alberto Agualusa e Dr. Sashicanta Kaku. Em qualquer época se podia saber quantos casos/ano de cada cardiopatia, doença
adquirida ou sopro inocente e as idades do rastreio. Assim foi possível palpar o pulso à qualidade dos cuidados
primários, implementar novas metodologias de rastreio e dar hipótese a todos os médicos que por lá passaram
de aprender a fazer pesquisa clínica e
elaborar algumas centenas de trabalhos científicos.
Foi nesse contexto que tivemos a visita
de um observador muito especial, o Prof.
Martins Correia que tinha regressado de
um estágio em Londres com a Dr.ª Jane
Somerville, na preparação da sua ida para
Angola onde seria Professor de Cardiologia da Universidade de Luanda. Ela recomendara-lhe a passagem por Santa
Marta. A sua vivência no meu gabinete
de consulta deixou-o estupefacto e foi
da frase que me disse que tirei o título
para este trabalho: «Esta Consulta
é um Microclima!».
Talvez no segundo ano consultei uma
criança a quem diagnostiquei comunicação interauricular de tipo «ostium
secundum», com indicação operatória
de baixo risco. Expliquei à mãe que a
criança tinha um buraco no coração
que precisava ser tapado. A mãe foi
para a sala de espera falar com o marido. Ora havia prognósticos operató-

rios muito diferentes para as várias localizações dos orifícios e tal corria nas
bocas da sala de espera – «os buracos
são mais perigosos que os canais ou os
apertos». A mãe voltou e declarou; «o
meu marido não autoriza.» – «Vá chamálo!» Sentamo-nos os quatro e eu declarei solenemente: «nesta consulta andam
mais de 400 crianças e sessenta têm um
buraco no coração mas… cada criança
tem o buraco em seu sítio!» «– Ah é?
Então eu assino já!» Foi o primeiro consentimento informado.
As crianças operadas no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, pelo Dr. Machado Macedo, aumentaram tanto que decidimos abrir uma consulta só para seguimento de operados, às terças-feiras.
Talvez no início de 1972 vieram ordens superiores para evacuar aquele
espaço, para obras e, lá foram as consultas para uma enorme cave devoluta,
no Serviço de Radiologia.
Segunda Localização
As instalações eram péssimas. Havia
uma entrada única, no claustro, para
uma grande sala de espera com muitos bancos; por um guarda-vento passava-se para o corredor que dava para
várias salas, todas interiores com pequenas frestas junto ao teto. No início
um espaço para enfermagem e arqui-

vo, depois uma primeira sala com duas
ou três secretárias e um divã; uma sala
enorme com cinco secretárias à volta
e vários divans e uma última sala para
dois médicos. A luz era artificial e não
havia climatização.
Passou a haver um médico supervisor
em cada sala, ficando eu na maior a
fazer consulta e a ouvir as outras quatro consultas, em simultâneo. Só numa
ocasião encontrei vantagem nesta promiscuidade. Na secretária frente à minha estava um excelente Interno de
Cardiologia em início de estágio. Chamaram-lhe a Glòrinha com a mãe. Era
uma criança de sete anos com síndrome
de Williams e as características «Cocktail party manners». Ele começou a fazer perguntas à mãe e a Glòrinha disparou e deslumbrou-o a ponto de não
deixar que a mãe o esclarecesse: «–
Oh minha senhora deixe a menina falar
que está a explicar tudo tão bem!» Quando fui ouvir a história já eu estava «esclarecida».
A sala de espera estava sempre apinhada e foi então que o claustro se
tornou uma imensa ludoteca, até ao
dia em que o António e o irmão mais
novo, ambos um pouco agitados, encontraram um grande pau aguçado,
saltaram para dentro do lago da bela
fonte e trespassaram os peixinhos.

Claustro do Hosp. de St. Marta
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Em 21 de Abril de 1972 estabeleceuse um protocolo de história que, em
pequeno formato e plastificado, passou a estar em cada secretária, desde
o início da consulta.
Progressivamente os estágios de três
meses passaram a constar dos curricula
dos Internatos Complementares de Pediatria, Cardiologia e Cirurgia Cardiotorácica e a ter um programa de ensino prático e doze sessões de ensino
teórico o que levou à melhoria progressiva do rastreio e do modo de
referenciar as crianças.
Desde Março de 1975 passou a ser distribuído à família de cada criança com
cardiopatia congénita um cartão com
normas de prevenção da endocardite.
A consulta n.º 5.000 ocorreu em 9
de Abril de 1976 e resolvi convidar
todos os colaboradores actuais e passados para um jantar comemorativo,
no Hotel Altis. O jantar ocorreu no
dia 6 de Maio e houve grande entusiasmo na grande sala do último piso.
De repente, no final da sobremesa, a
sala foi invadida e atravessada por
polícias de choque, com elmos, coletes, escudos redondos e varetas eléctricas que saíram para os terraços e
ocuparam todo o edifício para expulsar os «retornados». Os convidados
foram evacuados pelas cozinhas e eu
fiquei numa saleta, com o amigo Castro Dias, até poder pagar a conta e
sair pelas traseiras.
Em 1978 um subsídio da Fundação
Calouste Gulbenkian permitiu a aquisição de um ecocardiógrafo e o estágio
da Dr.ª Manuela Lima em Lund (Suécia) para dominar a técnica e passar a
ensiná-la. Desde então, sempre que indicado, as crianças da consulta iam ao
sector de internamento e voltavam com
as cópias dos relatórios, melhorando a
capacidade diagnostica e acabando com
as teleradiografias de tórax.
Numa sexta-feira de Maio de 1981,
estava apenas eu e o Dr. Sashicanta
Kaku (que tinha provas de concurso
no dia seguinte) a fazer a consulta.
– Apareceram mais de 100 crianças
e… foram consultadas! Soubemos depois que na véspera, durante um programa de rádio, tipo antena aberta, o
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nosso amigo e excelente Cardiologista
Pediátrico de Coimbra, Dr. Sá e Melo
respondera a uma mãe: «se a criança
tem um sopro a melhor consulta é a do
Hospital de Santa Marta». Ultrapassada
a burocracia, tudo se resolveu com a
limitação das marcações de primeiras
consultas para 20 (5 em cada turno das
8h, 10h, 12h e 14h) fora os recém-nascidos e as crianças internadas enviadas
de outros hospitais, com início a 26 de
Junho. No entanto, a barafunda na sala
de espera só viria a acabar com a mudança da chefia de enfermagem, quando veio a Chefe Maria do Carmo, em
Janeiro de 1983, acompanhada da administrativa Amélia Santos.
Localização definitiva
Quando eu estava em Chicago a família
enviou-me um recorte do Diário de Notícias, de 6 de Novembro de 1960, onde
se anunciava a construção de um edifício para consultas e laboratório com o
topo para a Rua de Santa Marta. Em 1984
aí estava ele, pronto para inaugurar.

Fernanda Sampayo
Pediatra, Cardiologista Pediátrica
A expectativa do Administrador e da
Arquitecta era enorme e, combinaram
estar um de cada lado da parede septal
onde terminava a passagem elevada
que unia o edifício novo ao antigo. Tal
como no túnel da Mancha, os operários
abriram a parede e… o chão de um
lado ficava a meia altura da sala do
outro lado! A parede foi consertada e

as pessoas continuaram a atravessar a
rampa, a céu aberto.
Este episódio hilariante, anúncio de
uma pequena tragédia, levou à abençoada obrigatoriedade de circulação
pelo claustro. Ora os claustros são o
mais extraordinário meio de comunicação. Já o eram nos tempos do ensino monástico. As pessoas cruzam-se
como formigas num carreiro e comunicam de formas mais humanizadas do
que por telemóvel ou «e-mail». Conservem-no e … admirem-no!»
As instalações eram magníficas, bem
dimensionadas e mobiladas. À saída dos
elevadores grande sala de espera, limitada pela parede envidraçada de um
corredor a todo o comprimento do edifício. A meio uma salinha de enfermagem e arquivo, com dois guichés por
onde falavam a Amélia e a colega. Houve uma enfermeira de Saúde Pública e
depois a Chefe Isabel que irradiava serenidade. Para o corredor davam sete
gabinetes de observação excelentes,
com janelas para a Travessa de Santa
Marta e, ao fundo era o gabinete de
electrocardiografia.
Às terças-feiras, para a consulta das
crianças operadas, sobretudo pelos Drs.
Rui Bento, Gomes da Cruz, Pedro Magalhães e José Fragata, tínhamos três
ou quatro gabinetes e a colaboração
da Dr.ª Teresa Cepeda a chefiar a equipa de Pedopsiquiatria enviada pelo
Prof. Coimbra de Matos.
Às sextas-feiras todo o espaço era para
a Cardiologia Pediátrica e, na sala de
espera, improvisava-se uma pequena
ludoteca: uma mesa baixa, redonda, com
livros infantis e um parque armado sobre um cobertor, com bonecos laváveis
e a colaboração de educadoras de infância: a Margarida, a Adélia ou a Graça.
Na sala de espera havia cartazes sobre
Saúde Pública e Higiene Oral e, por
vezes, a colaboração de alunos de Medicina Dentária a ensinar Higiene Oral.
A consulta n.º 20.000 ocorreu em 26
de Fevereiro de 1988, com quase o
dobro de segundas consultas e uma
casuística publicada em detalhe no Bol.
Clin. HCL 1988; 45:81. Houve outro
jantar no Altis mas sem acidentes. Até
à minha aposentação, em Maio de
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1993, ainda houve mais 5.000 primeiras consultas.
Agora a última das histórias. Às 8h30
eu costumava chegar à consulta levando a preciosa «tupperware» rectangular
verde contendo os cadernos da estatística e os protocolos de história para
colocar nas secretárias. Urgência que
me reteve no Serviço levou-me a entregar a caixa a alguém que chegasse a
tempo. Ora esse alguém parou no bar
do pessoal e, enquanto tomava a bica…
desapareceu a caixa. A aflição foi grande até a encontrarem no frigorífico onde
uma empregada a guardara, pensando
conter rissóis. E assim ficou para a história … «a caixinha dos rissóis».
Considerações Finais
Ninguém se interessou tanto pela casuística desta consulta como Bill Rashkind (1922-1986) que ficava amigo de
todos os que, em cada país, tinham iniciado a sua átrio-septostomia. Passei,
portanto, a ser sua amiga em 7 de Abril
de 1971. Todos os anos, nas reuniões
da AEPC me perguntava: «então Fernanda quantas transposições/ano e qual a sua
percentagem entre as cardiopatias congénitas?» O seu entusiasmo perante a progressiva melhoria dos resultados era,
para mim, a melhor das recompensas.
A entrega sucessiva da direcção do
Serviço a Manuela Lima, Sashicanta
Kaku, e Fátima Pinto deixou-me tranquila e permitiu agora a sua ajuda na

Dedicatória de Bill Rashkind a Fernanda Sampayo. Dublin, 7 de Maio de 1971

elaboração destas histórias.
Na minha vigência formou-se uma
plêiade de Cardiologistas Pediátricos
entre os quais se destacam: Manuela
Lima,Alberto Agualusa, Sashicanta Kaku,
Agostinho Borges, Maria do Carmo
Nascimento, António Macedo, Carlos
Marques, Manuel Primo, Anabela Paixão, Manuel Ferreira, Fernando Pereira
(†), Fátima Pinto, Maria Ana Nunes,
Conceição Trigo e Rui Orlando Ferreira.
Os médicos estagiários ultrapassaram
os 400 o que impossibilita a citação
dos nomes mas, a todos recordo.
Houve muitos excelentes colaboradores de outras profissões.

Um muito obrigada a todos por tanto
terem colaborado na feitura de omoletas sem … os ditos. A negação das
impossibilidades sempre foi parte integrante da História dos Estados Unidos da América e, lá se me acentuou.
Depois em 1969 tive a suprema felicidade de assistir, no Coliseu dos Recreios, aos ensaios da «Transfiguração»
encomendada pela Fundação Calouste
Gulbenkian a Olivier Messiaen, com a
presença do próprio compositor. Desde então passei a sentir plenamente a
belíssima e complexa música desse
mestre que a caracterizava por: «le
charme des impossibilités».
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ORDEM DOS MÉDICOS
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

COMUNICADO

MGF exercida por não especialistas
O Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF) tem seguido com preocupação a situação de falta
de recursos humanos nos Centros de Saúde. Considera particularmente grave a estratégia actual de alguns responsáveis do Ministério da Saúde apresentarem como Médicos de Família médicos que não estão para isso devidamente
qualificados.
A especialidade de MGF tem regras e normas para a obtenção do título de Especialista. Tem um programa de
formação de 4 anos aprovado em 2008, com objectivos gerais e específicos, de acordo com a definição Europeia de
MGF. Tem um processo de formação pós-graduada prestigiado e reconhecido internacionalmente.
Assim sendo, a Direcção do Colégio chama a atenção para os seguintes aspectos:
-Médicos indiferenciados não podem desempenhar as funções de Médicos de Família (MF) e serem denominados
como tal, uma vez que não obtiveram o respectivo título apenas atribuível, após requisição dos candidatos, pela
Ordem dos Médicos.
- Questões sociais e contratuais, a que enquanto médicos a exercer medicina em Portugal estão sujeitos, devem ser
da preocupação da sociedade civil e da própria Ordem dos Médicos.
-O facto de o contrato de trabalho efectuado com Médicos cubanos ou de outras nacionalidades ser a prazo
poderá ser uma solução transitória para a resolução momentânea de uma crise de recursos humanos, desde que a
função por eles exercida não colida com as funções de MF. Esta situação não deverá comprometer o emprego dos
jovens Médicos de Família formados em Portugal e de todos os outros que, por normativas europeias, tenham
igualdade de acesso às funções de Médico de Família.
Face ao não cumprimento dos pontos acima citados, a Ordem dos Médicos através do Colégio de MGF, arroga-se
o direito de verificar em que moldes é feito este exercício de funções e tomar todas as medidas necessárias para
assegurar a dignidade do exercício profissional da Especialidade de MGF em prol da qualidade dos cuidados
prestados à nossa população.

Reabilitação cardíaca
A Coordenação Nacional paras as Doenças Cardiovasculares editou uma brochura intitulada «Reabilitação Cardíaca: Realidade Nacional e Recomendações Clínicas». Esta brochura pretende ser um instrumento auxiliar útil na
promoção do respeito pelas boas práticas clínicas e terapêuticas, um dos objectivos programáticos estabelecidos
pela Coordenação Nacional paras as Doenças Cardiovasculares. O Alto Comissariado da Saúde integra áreas de
coordenação nacional, responsáveis por iniciativas e programas considerados prioritários, em termos de ganhos em
saúde, e que estão previstos no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, sendo uma das áreas consideradas prioritárias
a das Doenças Cardiovasculares.
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