EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Plataforma de Observação
e Acompanhamento da Saúde
Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos está a apo iar
a criação de uma estrutura de cidadãos que se constituirá brevemente na
"Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde".
Esta estrutura, presidida pelo ex-Ministro
da Saúde, Dr. Arlindo de Carvalho, surge
na sequência da análise que o CNE faz sobre a actual situação no sector da Saúde,
nomeadamente a introdução de modelos
de gestão baseados na cultura empresarial.
É um modelo que potencia vantagens, mas
encerra também riscos, principalmente se
os responsáveis não forem capazes de traduzir de forma eficaz as orientações políticas.
Entende a Ordem dos Médicos que há o
risco, se o processo agora iniciado for mal
conduzido, de se perderem direitos fundamentais dos portugueses no acesso à Saúde.
Por isso é missão da Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde analisar as decisões do Governo em matéria de
gestão e observar o respeito dos direitos
dos cidadãos.
Por isso, a Plataforma será uma estrutura
disponível para colaborar, capaz de ajudar
a encontrar os melhores cami nhos e as
melhores soluções na defesa dos direitos
dos cidadãos e do Serviço Nacional de Saúde.
Para o bom sucesso dessa tarefa, a Ordem
dos Médicos concederá à Plataforma toda
a informação disponível e todo o apoio técnico.
xemplo do que pode e deve ser o papel da Ordem foi o trabalho desenvolvido pela Comissão de Avaliação dos
Cuidados de Saúde no Algarve. Criada em
Abril de 200 I pelo Conselho Regional do
Su l, com o apo io do Ministério da Saúde,
então tute lado pela Prof" ManuelaArcanjo,
era missão deste grupo de traba lho

inventariar as carências no sector da saúde
e propor soluções.
Entre as conclusões, destaque para as repetidas situações de falta de planeamento e
organização, a escassez dos recursos médicos e um clima de conflitualidade presente
em muitas situações.
As situações estão claramente identificadas
e a Comissão entregou as suas conclusões
à ARS do Algarve e ao Ministério da Saúde.
Resta saber se as entidades com respo nsabilidades no sector têm coragem para enfrentar os problemas e procurar as soluções.
Do lado da Ordem dos Médicos a certeza
da sua disponibilidade para continuar a
colaborar em acções desta natureza.

o próximo dia 21 de Maio os médicos portugueses elegem as Direcções
dos Co légios de Espec ialidade da
Ordem dos Médicos. Eleitos interpares os
Presidentes e os respectivos Colégios assumem hoje uma importância acrescida no
se io da Ordem dos Médicos e têm um papel fundamental no apoio e aconselhamento
junto do Conselho Nacional Executivo.
As suas opiniões técnicas e científicas são
actualmente mais solicitadas e é de prever
que num futuro próximo seja ainda maior
o papel dos Colégios.
Para tal é também importante que todos os
especialistas participem no acto eleitoral de
21 de Maio. Com a sua escolha e com a sua
participação sairão reforçados os Colégios
de Especialidade e as suas Direcções.
Para os que se disponibilizaram a participar, integrando as listas concorrentes, fica
o reconhecimento da Ordem dos Médicos
e a garantia de que todos encontrarão no
Bastonário e no Conselho Nacional Executivo aliados incondicionais para que todos
ajudemos a Ordem a cumprir as suas obrigações perante os médicos e perante a sociedade portuguesa.
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ACTUALIDADES

O CNE deliberou a criação das novas Subespecialidades
Neonatalidade, Nefrologia Pediátrica, Gastrenterologia
Pediátrica, Oncologia Pediátrica e Cuidados Intensivos
Pediátricos e definiu os respectivos Critérios
de Admissão por Consenso
SUBESPECIALIDADE
DE

NEONATOLOGIA

SUBESPECIALIDADE DE

I

-., Critérios de Admissão por Consenso
Numa fase inicial transitória, após a publicação destes critérios, decorrerá um período de 6 meses durante o qual se
poderão candidatar os médicos com capacidade para a
Subespecialidade de Neonatologia.
O reconhecimento desta Subespecialidade basear-se-á no
exercício prolongado da actividade e na realização de estágios em Unidades diferenciadas e será feito por um Júri
Nacional a nomear pela Ordem dos Médicos.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso
à Subespecialidade de Neonatologia, em requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da sua Secção Regional, apresentando os seguintes documentos:
I -Certificado de Inscrição na Ordem dos Médicos, comprovando estar na posse de todos os seus direitos
2- Titulo de especialista de Pediatria.
3 -Cinco exemplares do Curriculum Vitae com o máximo de 5 folhas A4 comprovando:
• Ter concluído com aproveitamento um dos Ciclos de
Estudos Especiais de Neonatologia, aprovados pelo Ministério da Saúde, ou ter obtido a respectiva equiparação oficial.
• Exercício profissional efectivo e continuado na área
de Subespecialidade durante 3 anos, num serviço idóneo de Neonatologia num Hospital de Apoio Perinatal
Diferenciado.
• Ter efectuado formação específica programada na área
da Subespecialidade durante pelo menos 24 meses.
• Ter dado contributo significativo para a instalação e
funcionamento de unidades funcionais na área da
Subespecialidade.
• Ter apreciação favorável do Júri na apreciação do Currículo que demonstre experiência clínica e competência técnica em Neonatologia.
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-., Critérios de Admissão por Consenso
Numa fase inicial transitória, após a publicação destes critérios, decorrerá um período de 6 meses durante o qual se
poderão candidatar os médicos com capacidade para a
Subespecialidade de Nefrologia Pediátrica.
O reconhecimento desta Subespecialidade basear-se-á no
exercício prolongado da actividade e na realização de estágios em Unidades diferenciadas e será feito por um Júri
Nacional a nomear pela Ordem dos Médicos.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consens.o
à Subespecialidade de Nefrologia Pediátrica, em requerimento
dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da sua
Secção Regional, apresentando os seguintes documentos:
I -Certificado de Inscrição na Ordem dos Médicos, comprovando estar na posse de todos os seus direitos
2 - Ser Especialista em Pediatria ou Nefrologia
3 - Cinco exemplares do Curricu lum Vitae com o máximo de 5 folhas A4 comprovando:
• Ter concluído com aproveitamento um dos Ciclos de
Estudos Especiais de Nefrologia Pediátrica aprovados
e publicados no D.R. de 16.01.92 11 Série, no 13 ou ter
obtido a respectiva equiparação oficial.
• Exercício profissional efectivo ou continuado na área
de Subespecialidade durante 3 anos
• Ter efectuado formação programada na área da
Subespecialidade durante pelo menos 24 meses
• Ter dado contributo significativo para a instalação e
funcionamento de unidades funcionais na área da
Subespecialidade.
• Ter apreciação favorável do Júri na apreciação do Currículo que demonstre experiência clínica e competência técnica em Nefrologia Pediátrica.

SUBESPECIALIDADE DE

GASTRENTEROLOGIA
PEDIÁTRICA

SUBESPECIALIDADE DE

ONCO OGIA PEDIÁ RI
. . Critérios de Admissão por Consenso

. . Critérios de Admissão por Consenso
Numa fase inicial transitória, após a publicação destes critérios, decorrerá um período de 6 meses durante o qual se
poderão candidatar os médicos com capacidade para a
Subespecialidade de Gastrenterologia Pediátrica.
O reconhecimento desta Subespecialidade basear-se-á no exercício prolongado da actividade e na realização de estágios em
Unidades diferenciadas e será feito por um Júri Nacional a
nomear pela Ordem dos Médicos.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso à
Subespecialidade de Gastrenterologia Pediátrica, em requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da
sua Secção Regional, apresentando os seguintes documentos:
I - Certificado de Inscrição na Ordem dos Médicos, comprovando estar na posse de todos os seus direitos
2 - Ser Especialista em Pediatria ou Gastrenterologia;
3 -Cinco exemplares do Curriculum Vitae com o máximo
de 5 folhas A4 comprovando:
• Exercício profissional efectivo e continuado na área
de Subespecialidade durante 3 anos.
• Ter efectuado formação programada na área da
Subespecialidade durante pelo menos 24 meses
• Ter dado contributo significativo para a instalação e
funcionamento de unidades funcionais na área da
Subespecialidade.
• Ter apreciação favorável do Júri na apreciação do Currículo que demonstre experiência clínica e competência técnica, nomeadamente nas áreas de
gastrenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica.

Numa fase inicial transitória, após a publicação destes critérios,
decorrerá um período de 6 meses durante o qual se poderão
candidatar os médicos com capacidade para a Subespecialidade
de Oncologia Pediátrica.
O reconhecimento desta Subespecialidade basear-se-á no exercício prolongado da actividade e na realização de estágios em
Unidades diferenciadas e será fe ito por um Júri Nacional a
nomear pela Ordem dos Médicos.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso à
Subespecialidade de Oncologia Pediátrica, em requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da sua Secção
Regional, apresentando os seguintes documentos:
I - Certificado de Inscrição na Ordem dos Médicos, comprovando estar na posse de todos os seus direitos
2 - Ser Especialista em Pediatria ou Cirurgia Pediátrica;
3- Cinco exemplares do Curriculum Vitae com o máximo de
5 folhas A4 comprovando:
• Exercício profissional efectivo e continuado na área de
Onco logia Pediátrica durante um período mínimo de 3
anos.
• Reconhecida capacidade e zelo no exercício da sua actividade clínica na área de Oncologia Pediátrica.
Será valorizada:
• Frequência de cursos idóneos de formação específica em
Oncologia Pediátrica.
• Contribuição significativa para a instalação e funcionamento de uma Unidade de Oncologia Pediátrica.

SUBESPECIALIDADE DE

. . Critérios de Admissão por Consenso
Numa fase inicial transitória, após a publicação destes critérios,
decorrerá um período de 6 meses durante o qual se poderão
candidatar os médicos com capacidade para a Subespecialidade
de Cuidados Intensivos Pediátricos.
O reconhecimento desta Subespecialidade basear-se-á no exercício prolongado da actividade e na realização de estágios em
Unidades diferenciadas e será feito por um Júri Nacional a
nomear pela Ordem dos Médicos.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso à
Subespecialidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, em requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da
sua Secção Regional, apresentando os seguintes documentos:
I - Certificado de Inscrição na Ordem dos Médicos, compro-

vando estar na posse de todos os seus direitos
2 - Ser especialista em Pediatria
3 - Cinco exemplares do Curriculum Vitae com o máximo de 5
folhas A4 comprovando:
• Exercício profissional efectivo e continuado na área de
Subespecialidade durante 3 anos
• Ter efectuado formação programada na área da
Subespecialidade durante pelo menos 24 meses
• Ter dado contributo significativo para a instalação e funcionamento de unidades funcionais na área da Subespecialidade.
• Ter apreciação favorável do Júri na apreciação do Currículo
que demonstre experiência clínica e competência técnica.
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Contributos para a
melhoria dos Serviços
de Saúde no Algarve
''Plataforma
de Observação
e Acompanhamento
da Saúde"
O Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos analisou a
actual situação do Sector da Saúde nomeadamente a introdução de novas formas de gestão baseadas na cultura empresarial.
É parecer da Ordem dos Médicos
que o processo agora in iciado, se mal conduzido, é passível de pôr em causa o direito dos portugueses a uma saúde de
qua lidade, de acesso universal, sem
disc ri minação gratuita.
Nesta conformidade, decidiu-se fomentar e apoiar a criação de uma estrutura de cidadãos, conhecidos pela sua
elevação intelectual e saberes que se
constituirão numa "Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde".
Tal plataforma será presidida pelo Exmo
Sr. Dr. Arlindo de Carvalho. ex-Min istro
da Saúde.
A Ordem dos Médicos fornecerá a
esta estrutura toda a informação disponível, bem como o apoio técnico indispensável, articulando-se com a referida
plataforma através do Bastonário e dos
Presidentes dos Conselhos Regionais.
Coimbra, 18 de Março de 2003
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Constituída em Abril de
200 I, a Comissão de Avaliação dos Cuidados de Saúde
no Algarve elaborou um levantamento completo da
actual situação na Região.
Para conhecimento da Classe Médica, publicam-se as
propostas resultantes dos
trabalhos da Comissão, criada pelo Conselho Regional
do Sul, com o apoio do Ministério da Saúde, presidido
então pela ProF Manuela
Arcanjo.
A Comissão de Avaliação dos Cu idados de Saúde no Algarve, criada por
despacho de Sua Exa. a Ministra da
Saúde Prof. Doutora Manuela Arcanjo
sob proposta do Conselho Regional do
Sul da Ordem dos Médicos, desenvolveu o seu trabalho desde Abril de 200 I,
tendo ana lis ado e acompanhado a
prestação de cuidados de saúde na
região do Algarve.
Pese embora as alterações da política
de saúde, decorrentes das mudanças
no Ministério da Saúde (três Ministros),
nos seus órgãos locais (Administração
Regional de Saúde do Algarve) e algumas melhorias recenteme nte introduzidas , a ava li ação rea li zada pela
Ordem dos Médicos mantém a actualidade, continuando a verificar-se muitas das insuficiências detectadas que
aguardam decisões estruturantes.

O relatório da Comissão de Avaliação
dos Cuidados de Saúde no Algarve traduz o trabalho desenvolvido ao longo
de 20 meses, com visitas a hospitais,
públicos e privados, e centros de saúde da região algarvia.
A Comissão reuniu com Conselhos de
Administração daAdministração Regional de Saúde e dos Hospitais, Direcções de Centros de Saúde e Directores de Serviço do Hospital de Faro e
ouviu os médicos que quiseram transmitir as dificuldades sentidas na prática diária.
A Comissão anali sou ainda dados fornecidos pela Administração Regional
de Saúde do Algarve, Hospitais e Centros de Saúde (Relatórios de Actividades, Planos de Acção, Estratégias) e
outra documentação oficial relativa ao
Serviço Nacional de Saúde.
Uma das dificuldades que prejudicou
a análise dos dados fornecidos foi o
facto de os números apresentarem
disparidades entre os diversos documentos.
Algumas das insuficiências diagnosticadas foram alvo de acompanhamento
directo e de apresentação de recomendações atempadas, nomeadamente as
relativas às dispensas para formação
em serviço e ao Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital
Distrital de Faro.
Algumas grandes questões, em termos
de organização dos Serviços de Saúde
no Algarve terão que ser respondidas
nos próximos anos e devem ter em
conta as particularidades da região
nomeadamente no que diz respeito a

recursos e características geográficas
e socio-populacionais.
A população do Algarve compreende
grupos muito diferentes e com necessidades próprias pelo que o planeamento dos cuidados de saúde não deve
seguir um modelo normativo uniforme.
Além da população residente, que
apresenta um crescimento acentuado
nalguns concelhos do litoral e um despovoamento do Barroca! e Serra
Algarvia, coexiste no Algarve uma população flutuante que engloba um importante fluxo turístico mas também
os trabalhadores migrantes nacionais
e estrangeiros, os reformados dos países do norte da Europa e os portugueses que para lá se deslocam nos fins de
semana por aí possuírem segunda habitação.
As necessidades de saúde destes grupos são diferentes e as respostas
organizativas terão que ser forçosamente adequadas.
No que diz respeito à capacidade instalada, pública e privada (hospitais, clínicas, consultórios, centros de saúde)
é obrigatório avaliar o que existe, mantendo acompanhamento através de fiscalizações e auditorias de qualidade
realizadas pela Ordem dos Médicos,
através dos seus órgãos técnicos, e pela
Administração Regional de Saúde e
planear para o futuro.
Os recursos humanos na área médica
apresentam duas características que se
nos afiguram preocupantes.
Além da escassez de Médicos de Família e das Especialidades Hospitalares, o
envelhecimento dos médicos em exercício no Algarve faz prever dificuldades futuras agravadas.
Assim, e integrando os dados da análise efectuada pela Comissão de Avaliação dos Cuidados de Saúde do Algarve,
a Ordem dos Médicos propõe:
• Constituição/Construção de um Hospital Central no centro da região,
dotado de todas as valências, que responda à global idade dos cuidados
de saúde diferenciados que se fazem
sentir.
Para cuidados ultra-especializados ou
para situações pouco frequentes, a
sua raridade justifica e torna

Dr. Pedro Nunes

I 0 Vice-Presidente
do Comité
Permanente dos Médicos
da União Europeia
O Dr. Pedro Nunes foi eleito Io Vice-Presidente do Comité Permanente dos Médicos da União Europeia, para o biénio 2004-2005.
O representante português obteve 13 dos 17 votos, depois da delegação dinamarquesa ter exigido à Assembleia Geral do Comité Permanente da UE a votação para escolha do Io Vice-Presidente.
O representante português, que já era um dos quatro vice-Presidentes do Comité Permanente, e foi agora reeleito, tem a responsabilidade de substituir o Presidente do Comité Permanente dos Médicos
da União Europeia e fica com o pelouro do "alargamento", o mais
importante da acção do C. P. nos próximos meses.
A eleição do Dr. Pedro Nunes decorreu durante a Assembleia Geral
do Comité Permanente, que se realizou no passado dia 29 de Março
em Bruxelas.

admissível a elaboração de protocolos com Hospitais da área de Lisboa.
• Criação de Centro de Traumatologia/Reabilitação Regional.
• Criação Centro de Oncologia I
Radioterapia.
• Implementação de uma Rede de Cuidados Ambulatórios integrando a área
pública, hospitais, centros de saúde,
cooperativas de médicos, consu ltórios e clínicas com convenção, baseada no princípio da livre escolha do
doente.
• Estruturação de uma Rede de Cuidados Continuados articu lados com
autarquias, IPSS, centros de saúde,
hospitais.
• Reorganização da Urgência e Emergência.
• Implementação a curto-prazo do Regime de convenção para medicina
geral e familiar e outras especialidades hospitalares com forte com-

ponente de ambulatório, com aproveitamento
de capacidade instalada a nível privado.
• Implementação das Unidades Coordenadoras
Funcionais na área Materno/Neonatal Infantil
e Juvenil.
• Implementação da qualidade dos cuidados de
Saúde Mental.
• Por último, a Comissão quer acentuar que a
melhoria dos cuidados de saúde no Algarve
depende da abolição dos conceitos de cu idados primários e secundários, implementando
uma cultura de saúde holistica em que as necessidades do cidadão doente sejam respondidas a cada momento conforme o problema
identificado.
Com efeito centros de saúde, hospitais, clínicas
privadas, consultórios e centros de enfermagem
devem ser entendidos como um todo ao serviço da população, baseado em conceitos de
transparência, economia de meios e auditorias
permanentes de qualidade. •
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''
profundidade de reflexão que está ausente, por natureza, na típica oratória
improvisada das reuniões plenárias.
v• Ex• referiu-se na altura à minha intervenção como se ela tivesse sido um
"grito de alma"! Eu preferiria, porém,
chamar-lhe antes "um clamor para a
consciencialização". Aceito, contudo,
que percepcionou correctamente que
tenho convicções e que sou capaz de
me entregar por inteiro aqui lo que
considero "As verdadeiras causas".
O que a seguir se segue, poderá ser
entendido como se eu tivesse decidido
vestir a pele de "advogado do diabo"!
Então, que assim seja, dado que, quem
sabe, até pode ser que seja útil. ..
Dr. José Poças
Chefe de Serviço e Responsável pela Unidade
de Doenças Infecciosas do Hospital São Bernardo. Setúbal

Exo Sr. Ministro da Saúde
Dr. Luís Filipe Pereira
I)- INTRODUÇÃO
"... os Homens, em nenhuma coisa mostram
mais o intrínseco de seus pensamentos que
no que escrevem ... "
(sic.) Damião de Góis, 1572
O que a seguir vou escrever, é apenas
o desenvolvimento das ideias que expressei publicamente a v• Ex• numa
recente reunião realizada na sede nacional da Ordem dos Médicos e que,
por lógica manifesta fa lta de tempo e
por não a querer monopolizar, apenas
foram apontadas de uma forma resumida. Contudo, sem dúvida alguma que
a escrita, na velha tradição Humanística,
também se presta mais a uma outra
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Março/Abril 2003

11). Os MÉDICOS,
o SISTEMA e os PODERES
"... que quer o Governo? Privatizar
as funções sociais do Estado e tornar públicos os objectivos do lucro a
qualquer preço?"
(sic) Helena Roseta, 2003
Ainda sem saber o que se vai passar
em concreto, penso que toda a classe
está em suspenso, não só quanto às
perspectivas imediatas e a prazo que
decorrem das profundas reformas agora encetadas pelo actual governo na
área da Saúde, bem como quanto às
intervenções que se irão fazer no decorrer do próximo congresso da nossa classe e intitulado , com toda a
pertinência, "Os Médicos e os Poderes".
O médico é um cidadão de pleno direito, razão pela qual, nestes tempos
conturbados que se avizinham, é quase um imperativo de consciência expressar algumas opiniões consubstanciadas numa aturada reflexão sobre
a realidade envolvente, bem como na

vivência acumulada ao longo de mais
vinte anos de dedicação profunda à
causa hospitalar pública.
Não se trata de dizer mal só para exorcizar frustrações pouco recomendáveis,
mas antes contribuir, genuinamente,
para uma melhoria das propostas em
discussão, no sentido óbvio e unânime
de obter melhor satisfação dos doentes e dos profissionais. Porque, recusome firmemente em considerar a existência de qualquer antagonismo de fundo nestes dois propósitos, bem como
em reconhecer uma cega resistência às
mudanças que se impõem no sistema
por parte indiscriminada de toda a classe de que faço parte. Inclusive, pela
constatação de que, se existem "vítimas" do mesmo, nelas podemos também incluir, com toda a propriedade,
muitos médicos, e não só os doentes.

Convicções e constatações que
dão para pensar ...
Afirmei então que é minha sincera convicção que a maioria de nós está algo
insatisfeita com a actual situação, e que
quase ninguém questiona a necessidade de se empreender algumas alterações no nosso sistema de saúde. Aceite
v• Ex• que, contudo, os médicos sentem com profunda injustiça que estão
a ser tratados como se lhes fossem
apenas reconhecidos deveres e não,
também direitos, como aos demais cidadãos. Reconheça que têm toda legitimidade para se sentirem realmente
desconfiados do Poder, já que, na maioria dos casos, exercem com dedicação a sua profissão, desempenham as
suas tarefas com competência técnicocientífica e, ao olharem para os governantes, vêm frequentemente pessoas
estranhas ao meio médico, das quais
nunca foi conhecida uma única posição
pública ou interesse particular sobre a

matéria (com honrosas e reconhecidas
excepções, diga-se em abono da verdade!).
O que não quer dizer, certamente, que
um Ministro da Saúde tenha que ser
obrigatoriamente um profissional do
sector ...
Mais, recentemente, em duas legisla-turas
consecutivas, com governos do mesmo
partido político, presididas pelo mesmo
Primeiro Ministro, a classe assistiu atonitamente à defesa acérrima de políticas perfeitamente antagónicas para resolver problemas idênticos! Cite-se o famigerado
caso dos C RIS, que no meu entender, poderiam constituir, em alguns casos seleccionados, uma real alternativa a algumas
das alterações que agora se pretendem
encetar.
Ainda pior, pretende-se logo de segu ida,
num período de escassos meses, aplicar
um conjunto vasto de legislação que introduz uma metodologia de organização
e gestão radicalmente diferentes, quando
todos os governos que se foram sucedendo, ao longo de muitos anos, tinham antes optado por uma política avisada de
reformas graduais, após a institucionalização do SNS (que todos dizem pretender defender... ).
É bom que quem tem responsabilidade
governativa reconheça que, frequentemente, a avaliação que fazem da nossa
classe é completamente errónea. Só para
ilustrar, citaria dois exemplos. Começaria
por lembrar que quando se instituiu a pos-

sibi lidade dos médicos trabalharem em regime de dedicação exclusiva, foi com
muita estupefacção que a Sr" Ministra da
altura viu uma percentagem enorme dos
médicos aderirem a este esquema. O que
esperava era poder vir depois a público
denunciar que estes não tinham optado
por aquela possibilidade, porque ganhavam muito mais na actividade privada, e
que o que pretendiam era continuar a fazer"domicílios ao hospital". Acresce que
só por motivos da referida e fundada desconfiança, e pela restrição imposta pelos
respectivos CAs, a aderência não foi ainda maior. O outro exemplo diz respeito
ao que se passou com a reformulação dos
Centros de Saúde, cuja Geração já vai na
3" (!), a que só uma minoria de colegas
tem aderido, apesar de muitos já se dizerem arrependidos.
As modas em Portugal chegam geralmente mais tarde do que noutros países sócio-economicamente mais desenvolvidos,
embora esta realidade comporte algumas
inquestionáveis vantagens que os governantes deveriam saber aproveitar. Por
exemp lo, sabemos que o sistema de saúde dos EUA, fundamentalmente baseado
num esquema de seguros, deixa de fora,
praticamente sem assistência médica de
qualidade, cerca de I 0% da população
(mais de 30.000.000 de pessoas!), consumindo porém uma percentagem do PIB
muito maior do que qualquer outro país
do globo, situação muito discutida no tem-

podo ex-Presidente Clinton, e objecto frequente de artigos na revista médica mais
famosa em termos mundiais, ou seja, no
New England Journal of Medicine! E que a
reforma empreendida pela Sr" Thatcher
(quiçá algo semelhante à que se está a querer realizar agora em Portugal) sabe-se hoje
não ter produzido os melhores resultados,
situação que pude observar e discutir com
alguns colegas meus em Londres, aquando
de um estágio realizado no ano passado
num conceituado hospital, e tal como, quer
cidadãos, quer o governo actual, acabaram por reconhecer! Acresce que a despesa a pagar por aquela aventura não vai
ser nada pequena, estimando-se ser da
ordem dos 4.000.000.000 de euros, só para
investimentos na rede hospitalar do serviço público, apenas durante o prazo de uma
legislatura ...
É bom que se diga que apesar das deficiências indiscutíveis do actual sistema nacional, segundo um recente Relatório da
insuspeita OMS, embora a despesa com a
Saúde relativamente ao PIB (8,2%), situe
Portugal relativamente próximo da média
dos países comunitários, a fatia que
corresponde à comparticipação pública
directa dessa importância (57,5%), fica
contudo muitíssimo aquém da dos restantes. Também é importante destacar que
em termos da avaliação do desempenho
global dos Sistemas de Saúde, o nosso país
ocupa um honroso 12° lugar, à frente de
países bem mais ricos e desenvolvidos, tal
como os citados EUA e Inglaterra!
Por outro lado, num também recente e
importantíssimo estudo publicado ("Saúde e Doença em Portugal") pelo Professor Doutor ManueiVillaverde Cabral (um
eminente sociólogo português) e colaboradores, infelizmente pouco tido em consideração pela elite política do momento,
foi possível concluir que, não só a generalidade dos cidadãos não estão tão insatisfeitos com a assistência médica como vulgarmente se diz e pensa (bem pelo contrário!), como confrontados com a necessidade de ser eventualmente necessário um
esforço financeiro suplementar por parte
do Estado, como condição de terem acesso a cuidados de saúde de maior acessibilidade e qualidade, a maioria pronunciouse favoravelmente, em detrimento de outras áreas da administração pública bem
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mais mediáticas neste momento.
Por tudo isto aconselhei prudência no sentido de se dispor do tempo suficiente para
se tentar antever os previsíveis impactos
futuros das actuais reformas, porque o
assunto é demasiado sério para experimentações aventureiras . É que, embora
parte dos Hospitais nacionais sejam hoje
empresas, só por caricatura e infeliz ironia se poderiam considerar as enfermarias como simples linhas de montagem , os
profissionais de saúde como "robots" caprichosos, e os doentes como um mero
conjunto mais ou menos desafinado de
peças.

Os Médicos ...
A classe médica pode dividir-se, resumidamente, em três grupos: Os que produzem pouco, porque se consideram mal remunerados e avessos ao cumprimento de
horários (uma minoria); os que, de uma
forma quase "quixotesca", contra ventos
e marés, trabalham que nem uns"mouros",
em busca de uma paz de espírito que só a
realização profissional e a sensação de utilidade perante o doente e a sociedade, são
por si só quase que suficientes para prosseguirem com energia na mesma senda
(uma outra minoria); os que cumprem minimamente com as tarefas diárias, embora
se sintam cada vez mais arrependidos por
terem optado por esta "carreira" e
desmotivados com o sistema, os
governantes e, até, com a profissão (uma
maioria perigosamente cada vez mais numerosa). Devo acrescentar que, os do primeiro grupo, talvez por serem os que geram menos despesa, são os mais "apreciados" por certas adm inistrações hospitalares, enquanto os do segundo, são chamados freque ntemente a justificarem e refrearem os seus "exóticos caprichos" de obstinadamente quererem o melhor para os
seus doentes, e finalmente, os do último,
cada vez falam mais insistentemente em
pedirem reforma ou licença sem vencimento! Pergunta-se pois a propósito, como é
que os doentes iriam ver resolvidos os seus
problemas se tal atitude se vier a generalizar?
Embora este não seja apenas um problema específico do nosso país, era bom que
o gabinete de V. Exa lesse os inúmeros artigos sobre o tema publicados semanalmente JAMA Oornai Oficial da credenciada
Associação Médica Americana), ou do
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British Medical Journal que editou recentemente um número praticamente todo
dedicado ao mesmo.
Os médicos são, neste momento, para
além do mais, uma classe envelhecida e
geograficamente mal distribu ída, a breve
trecho em no inferior às necessidades básicas, em que muitos já começam a sofrer
as consequências naturais, não só da idade, como de um desgaste psicológico e
físico num nível que, como é reconhecido, é raro na grande maioria de restant es
profissões. Recordo, a propósito, um recente editorial publicado no celebérrimo
"Annals of Internal Medicine" (órgão oficial da associação médica americana mais
credenciada, o "A merican Co ll ege of
Physicians") e que se intitulava, providencialmente: "Não estarão os médicos a fi car mais doentes do que os próprios doentes?".
Temos como característica quase universal, sermos visceralmente avessos ao comportamento certinho do mero "funcionário público manga de alpaca"! Aliás, com
toda a propriedade, dado que, se ass im
não fosse, só os doentes sairiam prejudicados. O Sr. Ministro conhece alguma outra classe profissional que se desloque à
noite, ao fim de semana ou ao dia feriado,
fora de qualquer horário estipulado ou
esquema remuneratório previsto, só para
observar um doente que julga necessitar
do seu cuidado? Conhece algum outro
profissio nal, que não o médico, que prolongue o horário de consulta, com prejuízo da sua vida pessoal e familiar (a que
tem direito como os demais cidadãos),
quando já só restam doentes na sala de
espera, quiçá colocando em risco a sua
própria integridade física?
De facto, os médicos consideram-se geralmente (e com razão!), mal pagos, mas
prezam, como todos os outros cidadãos,
a sua qualidade de vida e das respectivas
famílias, o que implica que renegam cada
vez mais a "mercantilização" da medicina
feita "à peça", ou a "mercenarização" inerente a uma vida de"nomadismo profissional" pouco recomendável. Não exigem,
na generalidade das especialidades em inentemente clínicas, honorários muitíssimo maiores para se dedicarem por inteiro às instituições onde t rabalham.
O qu e, obviamente, não é o mesmo que
defender que o Estado tem que dar emprego a todos por tempo indeterminado,
antes pelo contrário!

A profissão médica é pois, na minha perspectiva, demasiado absorvente, desgastante
e ex igente em termos de actualização
curricular e científica, que não se compadece, na grande maioria das especialidades, com o seu exercício em "part-time"!
Longe, felizmente, vai o tempo, em que
segundo a velha tradição Salazarista, os
médicos apenas tinham direito a uma "gratificação mensal". porque as respectivas
administrações dos hospitais públicos ou
das misericórdias fechavam os olhos, propositadamente, à sua pontualidade, em
troca de aí poderem criar a fama que posteriormente fosse rentabilizada no consultório e traduzida em cifrões!
Talvez. que seja a hora de se reflectir seriamente sobre a segu inte realidade, que
considero, a este respeito, verdadeiramente paradigmática: Não será precisamente
por todas as razões apontadas que, ao contrário de umas gerações atrás, ser médico
hoje em dia, funciona como um factor de
forte desincentivo para que os nossos filhos venham a enveredar pelo mesmo mister? Desconhecerá pois v• Ex• que em
grande parte, o êxito de qualquer plano
ou reforma, talvez mais neste do que noutros domínios, de pende do empenhamento dos seus protagonistas? E, de igual
forma, para atrair as tão necessárias novas gerações de clínicos?

Condições de trabalho
e produtividade ...

v• Ex•

diz, para explicar à população a
política que pretende implementar, que a
produtividade dos médicos é baixíssima,
e cita o s exemplos das listas de espera
das especial idades cirúrgicas e das consultas externas de algumas outras especialidades, bem como a falta de re ntabilização da capac idade técnica instalada, nomeadamente no que concerne aos meios
complementares de diagnóstico, etc. E o
que é que acha que os cidadãos entendem estas afirmações? Obviamente, que
os médicos não querem trabalhar, que só
pretendem ganhar dinheiro na sua actividade privada!
Alguém vislumbrará, sinceramente, quais
são as reais consequências do clima que se
instala? Pois eu afirmo, alto e bom som, que
são terríveis, e que os principais prejudicados são os próprios doentes. Quantos
colegas meus não foram já injustamente
insultados, vilipendiados, ou ameaçados? E

o que dizer da relação médico-doente que
é tão importante, e que nalgumas (muitas)
circunstâncias, produz, por si só, melhores
resu ltados clínicos do que toda a moderna
e dispendiosa farmacopeia ...
Sr. Ministro, quando se dizem apenas "meias verdades", não estamos a pugnar pelo
necessário apuramento da "Verdade".
Porque é que ninguém do Ministério vem
então explicar aos cidadãos as reais causas daquele terrível equívoco ? Não
percepcionarão que se está a transformar,
injustamente, toda uma classe, em bode
expiatório do sistema? Será intencional ou
fruto da mais pura ingenuidade e desconhecimento da realidade?
Dir-lhe-ei então que, enquanto não se separem definitivamente as fronteiras entre
o que é público e privado, e existirem profissionais a trabalharem em ambos os lados, nada se resolverá! Seria bom para a
rentabilização e dignificação de ambos os
sectores. Porque, não tenho quaisquer
dúvidas, ambos devem coex istir em
complementaridade e mesmo, nalgumas
circunstâncias, os doentes são melhor e
mais rapidamente atendidos no sector
privado, quanto mais não seja porque,
como cidadãos, devem ter pleno direito
de poderem escolher livremente um esquema que prefiram, bem como para onde
canalizar os seus descontos e poupanças!
Só que, como se sabe, existem condicionantes importantes a ter e m conta:
Somos um país pobre (se bem que dentro do grupo restrito dos ricos . ..), não
existe tradição de investimento por parte
das seguradoras, o respectivo prémio é
oneroso, ainda não existem hospitais privados a funcionarem "a sério" (com poucas excepções), e as apólices têm uma cobertura de riscos muito aquém das necessidades, tendo em consideração que
são cada vez mais frequentes alguns problemas clínicos que só o Estado quer (?)
(ou tem de . ..) garantir, quanto mais não
seja pelas condicionantes de natureza ético-deontológica! Refiro-me, concretamente, às patologias do envelhecimento, à
SI DA, ao Cancro, aos Transplantes, às aplicações recentes nos domínios da genética, da imunologia, ou das neurociências,
etc, cujos custos são de tal modo elevados que quase ninguém, por si só, consegue suportar. Porém, continuam (e continuarão?) a constituir um genuíno imperativo constitucional e ético de toda a sociedade, razão de fundo pela qual devem

estar sempre disponíveis para quem dede forma perfeitamente desproporcional
les, realmente, vier a necessitar, nomeadaàs necessidades e sob pressão dos resmente no seio do grupo dos denominapectivos "lobbies" autárquicos, vários hosdos deserdados da nossa civilização (infepitais que apresentam uma baixa taxa de
ocupação, uma carência gritante em meilizmente cada vez mais numeroso).
Como é que se pode entender que um
os humanos e técnicos, ao passo que
noutras zonas acontece precisamente o
exame imagiológico seja realizado em teminverso? Não terão os respectivos cidapo útil, e que o relatório só seja processado vários dias depois? E o mesmo quanto
dãos e munícipes, iguais direitos perante
aos resultados das análises clínicas! E o
a lei deste país? O problema é que, de
que dizer quanto à ineficácia dos arquifacto, estamos muito longe de ter uma
distribuição dos diversos recursos, na
vos clínicos, onde encontrar um procesproporção efectiva das
so ou ver arquivado um
exame auxiliar de diagreais necessidades de
Não compreenderão cada região .. .
nóstico pode demorar
várias semanas? Como é
Não deverá ser pois a
que o tempo
medicina, presentemente,
que se poderão pois medo médico isolado no na sua verdadeira
lh or ar as médias de
inter name nto quando,
acepção, uma actividade
seu consultório,
de grupo, e não seremos
para além daqueles imporapenas com um
tant íssimo s constrangi nós o país comunitário
mentos, o nosso país não
estetoscópio, é uma com a maior carência em
t em qualquer política
enfermeiros e técnicos
credível para a 3" idade, figura do passado que superiores dos mais difuncionando as enferversos ramos de especianão volta mais?
lização, bem como com
marias e os próprios serviços de urgência, como
uma parte ainda signifiverdadeiros asi los ou unidades de teracativa do parque hospitalar degradado
pêutica paliativa?
em termos hoteleiros ou desadeq uado
Bastante exemp lificativo desta realidade
em termos da sua lotação relativa à
população que serve? Não compreendeé a política ir responsável de deserrão que o tempo do médico isolado no
ti culação das camas dos hospitais
concelhios levada a cabo desde há uns
seu consultóri o , apenas com um
anos, sem se ter tido previamente cuidaestetoscópio, é uma figura do passado
que não volta mais?
do na implementação de sistemas alternativos eficazes (seguramente nmais baratos e humanizados).
Algumas ideias e propostas
Como é que muitas vezes se poderá aude solução ...
mentar o n° de cirurgias ou rentabilizar
melhor as salas operatórias existentes,
Sou da firme opinião que, com melhor
planificação, com maior carga horária sequando a maioria dos cirurgiões estão em
horário de 35H, muitas vezes não exismanal, resolvendo os problemas já
eq uacionado s que estão na base da
tem sequer maqueiros e auxiliares de acinquestionável reduzida rentabilização de
ção médica em no suficiente para transmeios e instalações, em algumas especiaportarem os doentes em tempo útil, fallidades e nalguns hospitais, talvez não fostam enfermeiros para instrumentar, ou essem necessários mais, ou mesmo, tantos
casseiam camas para se poder proceder
médicos, do que os que já existem. Só
ao respectivo internamento? Isto, para já
não falar dos casos em que alguns apareque outras alterações se deveriam ainda
empreender ...
lhos estão parados por falta de contratos
Cito, por exemplo, o caso paradigmático
de manutenção ou de técnicos especialidas urgências hospitalares, através da crizados, bem como da inexistência de condições logísticas para a cirurgia de ambuação de uma carreira e de uma subespecial idade médicas próprias, dentro da filatório em quase todos os hospitais, ou
losofia que defendi num artigo a ser edide uma política correcta de aquisição de
tado em breve em livro pela Sociedade
equipamentos!
Portuguesa de Medicina Interna. Outra
De quem é a responsabilidade de se tedas alterações aí também prevista, e funrem construído nos últimos quinze anos,
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damental no meu entender, diz respeito à
articu lação entre os Cuidados Primários
e Sec undários, segundo a qual deveria
passar a existir, em todos os Centros de
Saúde, uma consultadoria efectiva por parte de algumas especialidades ditas básicas (Medicina Interna, Pediatria, Psiquiatria, Ginecologia /Obstetrícia, Cirurgia Geral, Oftalmologia, ORL, e Estomatologia)
aos colegas Médicos de Família, o que seria muito mais produtivo e pedagógico do
que o que se passa actualmente.
Aliás, ao contrário do que geralmente se
diz re lativamente aos hospitais, penso que
em muitas circunstâncias se fazem demasiadas consu ltas, dado que, se existissem
médicos generalistas em n° suficiente e o
referido apoio pelas ditas especialidades,
muitos dos doentes aí assistidos, deveriam antes ser encam inhados e atendidos
no amb ulatório. O especialista hospitalar
deve antes observar e tratar patologia rara
ou diferenciada, algumas doenças crónicas muito bem ide nt ificadas, realizar exames sofisticados e ser apenas consu ltor
do generalista nas restantes circunstâncias. Caso contrário, ir-se-ão gerar gastos
substanc iais e desnecessários, com
consequente perda de qualidade de vida
por parte dos doentes, que devem permanecer, tanto quanto possível, cidadãos
produtivos e profissionalmente realizados,
e não passarem o tempo a deslocarem-se
escusadamente ao hospital, presos da sua
infernal e ineficiente teia burocrática.
Como é que se irão então avaliar as muitas
especialidades que não fazem operações
ou não executam técn icas? Porque é que
será que quase ninguém fala delas, quando
algumas são realmente as mais importantes, nem todas têm listas de espera, e por
vezes encarregam-se dos doentes mais
complexos e onerosos, ou seja, do cada
vez maior contingente de doentes geriátricos ou com as mais diversas doenças
crónicas! Será que querem que passamos
a observar doentes a contra-relógio, ou
que antecipamos a alta hospitalar só para
não estragar a estatística mensal e não
vermos diminuídos os nossos honorários?
Contribui rá isso para a humanização da
actividade médica e para a melhoria da
sua qualidade efectiva?
v• Ex• diz que quer devolver a dignidade
perdida dos Directores de Serviço,
implementando uma organização em que
deixam de existir várias chefias em parale lo, cada uma delas representando o seu
respectivo sector de actividade profissioRevista ORDEM DOS MtDtCOS . Marco/Abril 2003

nal, e que, fina lmente, os médicos vão ter
o poder disciplinar sobre toda a estrutura que dirigem. Cumprimento-o pela coragem, mas tal como disse, é por si só
insuficiente para que se justifique todo o
imenso trabalho e dispêndio fina nceiro e
de tempo, para implementar uma "nova"
metodologia organizacional ao serviço de
todo um sistema, e esperar dela o que
seria realmente suposto! lr-me-ei,pois,explicar melhor ...
O que se deve antes exigir dos Directores de Serviço é, sobretudo, penso eu, para
além da dita capacidade disci plinar (importante, sem dúvida), uma verdadeira
capacidade de Organ ização e Planificação
estratégicas. Só que, para executar cabalmente esta difícil missão, é imperioso ter
condições efectivas.
Desde logo, a existência de um secretariado c líni co profissionalizado, uma
informatização em rede dos diversos serviços e hospitais, bem como um apo io
adequado do respectivo admin istrador da
área, sem o que, obviamente, e em boa
verdade, ninguém deverá sentir-se realmente responsabi lizável, caso não possua, de
facto, as cond ições que são minimamente
exigíveis. Por exemp lo, qual é o CA que
tem por hábito discutir com regularidade
e espírito construt ivo os Relatórios Anuais de Actividades e os Planos para a Ano
seguinte dos respectivos Serviços e Unidades?
Desconhecerá v• Ex" que, no absurdo
sistema actual, o tempo "útil" do méd ico
é maioritariamente gasto, não na observação cl ínica dos doentes, na transmissão
dos conhecimentos às novas gerações, ou
na importantíssima actividade científica e
de actualização profissional, mas antes em
executar tarefas que são próprias do
inexistente secretariado, ou mesmo do
âmbito dos auxiliares de acção médica e
da enfermagem?! ...
Não concordará com igo que, sem um bom
exemplo que venha das estruturas hierarquicamente acima dos Directores de Serviço, se torna tudo muito complicado? Isto
é, como é que se pode exigir quando não
se cump re?
O que é que seria de um Ministro ou de
um Adm in istrador de uma qualq uer empresa, independentemente da sua competência profissional intrínseca, dedicação e
capacidade organizacional, se não dispusessem de um secretariado eficaz e um
sistema informático à altura das suas responsabilidades, e tivessem, como aconte-

ce com a grande maioria do Directores
de Serviço e de Departamento, bem como
com os Responsáveis de Unidade, para
além das suas tarefas clínicas inerentes (por
vezes muito pesadas) de, ainda, ter de desempenhar as funções de telefonista, umas
vezes red igir documentos à mão, noutras
ter de transportar o seu computador pessoal para o hospital (quando têm um gabinete próprio, o que nem sempre acontece .. . ), não ter qualquer "feedback" regu lar sobre os mais importantes índices
de gestão, etc? V" Ex• acha, sin ceramente,
que pedir isto é um mero capricho desprovido de qualquer sentido?
Sr Ministro, não concorda que se trata de
uma reivindi cação mais do que básica e
justa e que até se pode traduzir em poupança, uma vez que, de certeza, ao conhecer os impactos das estratégias adoptadas,
poder-se-ão fazer as correcções e as adaptações necessárias, melhorando futuramente os resultados? Não passaríamos então
a ser inteiramente respo nsabilizáveis, tal
como v• Ex• (e bem!) pretende?
É que não são só os doentes que são as
vítimas da inferna l burocracia re inante, tal
como já anteriormente aludi. Como é que
será possível compreender que numa consu lta, a maior parte do tempo seja passado a preencher impressos? Por exemplo,
em Inglaterra, onde estive, o médico preenchia impressos (em n° muito menor!)
através de um comp utador e ditava todos
os relatórios para um "ditafone", que eram
imediatamente passados informaticame nte
pela respectiva secretária, assi nados pe lo
mesmo de seguida e entregues ao doente!
Por outro lado ainda, nesse mesmo hospital inglês, ao contrário do que acontece
no nosso país, a marcação dos exames
auxi liares de diagnóstico necessários e a
recepção dos consequentes resultados
eram igualmente efectuados pelos mesmos
meios. Será assim tão difícil colocar em
prática metodo logias de trabalho que realmente se comprovaram ser melhores do
que as nossas, já tão desactualizadas?

Maus exemplos ...
O exemplo mais eloquente deste verdadeiro abs urdo, acaba por ser dado recentemente pelo Ministério de v• Ex• ao
implementar o novo modelo de receita
médica. Para quê termos que escrever a
posologia de todos os medicamentos, mesmo quando passamos mais do que um
impresso, ou são de administração prolon-

os doentes andem num rodopio a camigada? Para quê termos que colocar à
nho da Segurança Social, mendigando, de
frente de cada um deles o Despacho ou
Portaria a que corresponde a patologia de
modo humilhante, o dinheiro necessário?
cada doente (quando existem dezenas!. .. )?
Porque é que se não prevê a obrigatoPara quê termos que pôr várias assinaturiedade dos doentes do hospital medicaras num mesmo documento? Para quê
dos com fármacos comparticipados a
termos que decorar o n° de unidades de
I00%, levantem esta medicação na Farcada embalagem, e termos que o escrever,
mácia da instituição, quando o preço do
bem como o n° de embalagens em todos,
medicamento aqui fornecido é cerca de
por extenso e numerica50% do que se paga nas
farmácias ditas de oficimente? Não seria mais fáPara quê termos que na?
cil dizer a duração total do
t ratamento (em dias), ou, decorar o n° de unida- Decorrente daquela repara as doenças crónicas,
alidade, assistimos hoje,
des de cada embala- não raramente, e mesmo
o correspondente ao intervalo de tempo entre
gem, e termos que o com frequência crescenduas consultas? Será que
te, a doentes que foram
escrever, bem como o internados com situaalguém do lnfarmed imagina o tempo infinito que
no de embalagens em ções bastante graves, e
levamos para procederque todo o esforço detodos, por extenso e senvolvido pelos muitos
mos conforme o legalmente estipulado, e ainda por
profissionais envolvidos,
numericamente?
cima, gastarmos outro tane os avu ltados gastos fito a consultarmos o DR e
nanceiros dispendidos,
o Simpósio, dando assim deste modo,
ser comp letamente infrutífero pela incaainda por cima, uma falsa sensação de
pacidade de continuar a cumprir com as
segurança ao doente, que passará a duviterapêuticas prescritas em ambulatório,
dar, legitimamente, se sabemos ao certo o
dadas as muitas dificuldades sócio-ecoque lhes estamos a receitar e qual o
nómicas presentes!
verdadeiro diagnóstico de que padece?
Não saberão que em certos casos, infeliz"Um dedo na ferida,
mente não raros na minha especialidade e
e um peso na consciência ... "
noutras, a posologia diária de certos medicamentos ultrapassa uma embalagem
Sr. Ministro, quase a finalizar esta primeipor dia, o que significa preencher mais de
ra parte, não ficaria de bem com a minha
trinta(!) receitas só para um mês de trataconsciência, se não abordasse ainda um
mento?
último assunto. Melindroso. Mas não meÉ assim que se pretende rentabilizar o
nos importante. Pelo menos, do ponto
trabalho médico? Alguém se impo rtará
de vista ético.
sinceramente com o (nosso!) tempo? Ou
Não questiono a legitimidade de haver
será que é pelo facto da nossa remuneramudança legislativa, sempre que há mução por hora de trabalho ser demasiado
dança de órgãos de soberania nos regibaixa? Como é que se diz querer então, em
mes democráticos. Tão pouco, quanto
coerência, aumentar a produtividade dos
aos lugares correspondentes aos prinmédicos? Como resolver pois, este terrível
cipais dirigentes da administração pública.
anacronismo?
Considero, inclusive, que os ciclos políSe o objectivo não confessado (ai nda que
ticos fizeram-se para isso mesmo (desde
perfeitamente legítimo!) é afinal o de pouque, obviamente, se salvaguardem critépar recursos fi nanceiros, porque é que,
rios estritos de competência, e não se
por exemplo, a SIDA não foi considerada
façam prevalecer os que decorrem do
ainda uma Doença Crónica, com direito
acostu mado clientelismo partidário). Patambém a um Despacho publicado e m
rafraseando, para uma nova peça, realiDR? Porque é que não se legisla a sério
zador e actores novos. Nada a opor
sobre os Hospitais de Dia não oncológicos,
portanto (com as ditas e fundamentais
para aí se poder dispensar legalmente
ressalvas!).
toda a medicação destinada às profilaxias
O que acho realmente condenável e algo
anti-infecciosas e outras situações clíniinédito é que, independentemente da mecas acompanhantes, assim evitando que
lhor ou pior avaliação (embora sempre

algo subjectiva!) da acção de quem vai ser
substituído, não se tenha tido prévio o
cuidado de, em todo este processo, salvaguardar a dignidade dos respectivos cargos, isto é, reconhecer que houve sempre
um certo empenhamento e algum sacrifício pessoal no exercício dessas funções
por parte de quem, em determinada altura e com igual legitimidade, as viu confiadas. Refiro-me, concretamente, à forma
como o "poder" institucional foi transmitido nos hospitais públicos ora empresarializados.
É bom que se não esqueça nunca que, na
sua essência, ele é, por definição, efémero! ...
Pergunto pois, e se a classe médica em
grupo, ou por intermédio de cada um dos
seus membros individualmente, decidisse
não aceitar quaisquer cargos com categoria superior a Director de Departamento?
Quem passaria então a ser o "bode
expiatório" do alegado mau funcionamento do sistema?

III)- O (IN)SUCESSO

dos CASOS de SUCESSO
"... quando algo não está bem, tem que
ser recomeçado e refeito, em vez de se
insistir no que está torto ... "
(sic) Guilherme d'O/iveira Martins
Diz-se vulgarmente que o que é publicamente correcto hoje em dia, é falar em
casos de sucesso, em vez de exibir a
tradicional e inconsequente lamúria lusitana, segundo a qual tudo o que é nacional
é mau, excepto quando a saudade nos trai
a memória, longe da pátria amada. Concordo que esta postura seja bem mais
pedagógica e pro dutiva!
Mas o problema é que, apesar de tudo, a
classe médica, lutando contra o generalizado desconhecimento da elite admin istrativa reinante e a burocracia serôdia das
complicadíssimas condicionantes processuais, soube ser sempre a real mola
impulsionadora que conseguiu promover
a aplicação das mais modernas tecnologias
ao serviço do bem comum, bem como
implementar as estruturas assistenciais que
dessem resposta cabal a situações imprevistas, de que a SIDA é um bom exemplo,
superando pois desta forma, frequentemente, a crónica falta de planeamento por
parte de quem nos tem governado. Não
obstante, mesmo apesar desta postura e da
demonstração inequívoca de necessidaR. - ORDEM DOS MEDICOS .

Mai9LYAbril

2003

OPINIÃO
des sobejamente demonstradas e de um
quase que obstinado empenhamento, alguns de nós somos literalmente impedidos de podermos dizer que conseguimos
ter um verdadeiro caso de sucesso entre
mãos ... Ou não será assim?
Quer v• Ex• ver um exemplo eloquente
disso mesmo?

IV)- Os PODERES, um

HOSPITAL, e os MÉDICOS
•• ... não peçam aos portugueses optimismo sem condições ... ,

(sic) Boaventura Sousa Santos, 2003
O que a seguir se resume, poderá parecer um pouco confuso a quem nunca esteve por dentro desta problemática, embora a sensação de verdadeiro absurdo e
perplexidade resulte antes, e tão só, da
absoluta ineficiência de algumas das entidades responsáveis (?) citadas e do inaceitável abandono a que o HSB foi votado ao longo dos últimos anos, e não da
própria descrição em si mesma.
Com o intuito de facilitar o seguimento do
raciocínio, embora sejam abordados temas muito diversos, se bem que apenas
partes de uma só realidade (obras, financiamentos, equipamento, quadro médico,
etc.), optei por seguir sobretudo um critério (sempre discutível) cronológico dos
acontecimentos e das iniciativas empreendidas (todas do conhecimento do CA
do HSB!).

A inacreditável saga da Unidade de lnfecciologia do HSB ...
O Hospital Regional de Setúbal foi inaugurado e m Maio de 1959, vindo a substituir o velho Hospital do Espírito Santo, e
já nessa altura, embora estivesse até Abril
de 1974 sob a jurisdição da Misericórdia,
se previa a existência de duas enfermarias para doentes com patologia infectocontagiosa. Contudo, esse tipo de utilização, até final da década de 80, foi apenas
esporádica.
Os anos foram-se passando e, em Dezembro de 1993, os responsáveis do Ministério da Saúde na altura em funções, fizeram publicar em DR um despacho através do qual foram criadas diversas Unidades de lnfecciologia diferenciada em
vários hospitais distritais, nos quais se incluía o HSB de Setúbal.
I -- -

-

cho do então Director Geral da Saúde,
foram homologadas no HSB, especificamente, as Valências de lnfecciologia e de
Oncologia Médica.
Como consequência destas determinações, fui nomeado sucessivamente, Coordenador Hospitalar para a área da SIDA
e, posteriormente, Responsável pelo Núcleo e Valência de lnfecciologia, tendo já
previamente (em Outubro de 1992) procedido à abertura de uma Consulta Externa desta sub-especialidade.
Em 1994, em função da e le vada
prevalência de doentes com patologia infecciosa (sobretudo infectados pelo HIV,
mas não só) e da sua crescente e lógica
referenciação ao HSB, iniciou-se uma colaboração muito frutuosa com a CNLS,
da qual resultaram algumas iniciativas que
a seguir se destacam (todas com o apoio
dos sucessivos CAs do Hospital).
Primeiramente, logo nesse ano, inaugurouse a primeira Unidade de Broncologia,
com verbas integralmente provenientes
daquela instituição (cerca de 5.000 contos).
Em Julho de 1997, perante o crescimento
progressivo das carências respeitantes às
capacidades assistenciais, enderecei um relatório circunstanciado à Direcção Médica do HSB, de que resultou numa candidatura a um financiamento através do Programa CRIA da CNLS para uma Enfermaria de lnfecciologia I Pneumologia com 24
camas de internamento e com mais 4
Quartos de Isolamento Respiratório, bem
como o pedido ao Ministério da Tutela
para a criação do Quadro Médico da
Valência.
Deve acrescentar-se que a DGS já anteriormente tinha publicado um despacho
para mandar implementar a construção
de Quartos de Isolamento Respiratório
nos principais hospitais do país, sem que,
contudo, nenhum tenha sido entretanto
construído directamente pelo próprio Ministério da Tutela respectiva, por manifesta falta da descentralização das correspondentes verbas necessárias, facto que esteve na origem de uma publicação que efectuei no órgão de informação oficial da
FNAM, intitulada "As doenças nosocomiais e os riscos da actividade médica:
Deveres e responsabilidades no caso particular da Tuberculose".
Talvez que, por essa circunstância, a própria CNLS tenha assumido esta tarefa e,
"""~ .--nt",V111Ônri'3
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rido pedido de financiamento, embora excl usivamente para aquele efeito, ficando
pois por resolver o problema das restantes verbas necessárias (estimadas, na altura, em 50.000 contos).
Na sequência daquele facto, após a inauguração da ampliação, e coincidindo com
o começo da discussão do plano de obras
e reformulação do edifício antigo do HSB,
de u-se então início a uma série de reuniões com aARSLVT (nas quais participei), e
que culminaram na adjudicação do plano
arquitectónico e funcional a uma firma
privada especializada (orçado em cerca de
I 0 .000 contos), bem como à calendarização das obras do 5o piso, e
consequente aplicação dos cerca de
50.000 contos atribuídos pela CNLS.
Em 1998, perante a percepção de que, provavelmente, iria haver um atraso na
implementação do referido plano de obras
e pela eminente rotura da Consulta Externa e do Internamento (onde, por exemplo,
os cerca de 1.000 atendimentos I ano em
Hospital de Dia, eram realizados através
da mais que precária utilização de uma
pequena sala de preparação de medicamentos adstrita ao sector de enfermagem,
e sem qualquer apoio adequado do mesmo ou de secretariado clínico), subscrevemos outro pedido de financiamento ao
abrigo do programa CRIA da CNLS,
conducente à adaptação de uma área
devoluta no edifício antigo, para uma Unidade de Ambulatório provisória
(concentrando no mesmo espaço, Hospital de Dia, Consulta Externa e Salas de
Exames).
Este financiamento foi deferido (cerca de
15.000 contos), tendo sido possível fazer
a sua inauguração em Março de 2000 (que
incluía também uma nova Unidade de
Broncologia mais bem apetrechada, orçada em cerca de 5.000 contos) em
cerimónia presidida pela Ex• sr• Ministra
da Saúde então em exercício de funções .
Entretanto, já em 1999, tinha finalmente
sido aprovado o Quadro Médico da Uni dade (composto por I Chefe de Serviço e
3 Assistentes Hospitalares), facto que permitiu o provimento de uma colega oriunda do Hospital de St' Maria que se encontrava na instituição em vaga denominada
de carenciada, havia cerca de dois anos.
Quando tivemos a perspectiva de que a
Unidade de Ambulatório iria de facto ser
inaugurada, submetemos novo pedido de
financiamento ao Programa CRIA da CNLS
n:.r.:~ rinio; nroiectos: Obras e equipamento

Hospital
de São Bernardo

para um Laboratório de Biologia Molecular
(da responsabilidade do Prof. Doutor Filipe Inácio, Director do Serviço de lmunoAiergologia, e que já vinha funcionando
há cerca de 5 anos em instalações provisórias); Informatização dos registos clínicos.
Em relação a este último aspecto, elaborámos um caderno de encargos detalhado, fizemos uma auscultação preliminar
de mercado a diversas firmas especializadas (para o Software) e submetemos
os documentos à Comissão de Protecção
de Dados da Assembleia da República.
Destas iniciativas, resultou a atribuição de
um subsídio de cerca de 4.000 contos
para o "Hardware" (da CNLS, 75%, e os
restantes 25% da CDLS), bem como uma
autorização tácita por parte da referida
Comissão Parlamentar.
Aquando da inauguração da Unidade de
Ambulatório, apresentámos aquele projecto à então Ministra da Saúde que, de
imediato, se pronunciou favoravelmente,
remetendo-o à ARSLVT, para que esta
ponderasse a sua implementação, não ao
nível isolado do HSB, mas eventualmente, a todas as unidaes congéneres do país ...
Até hoje!
No terceiro trimestre de 2000 fui convidado (e aceitei) integrar uma Comissão
Técnica de Peritos Especialistas que, no
âmbito da DGS, foi responsável pela elaboração do documento da Rede de
Referenciação Hospitalar de lnfecciologia,
que viria a ser apresentada em cerimónia
pública, somente no segundo trimestre de
2002 (mau grado a urgência então
alegada !. . .) e no qual, pelos critérios nele
consignados, se verificava que o movimento assistencial já era suficiente para poder ser considerado um Serviço autónomo. Contudo, ficou estabelecido que ficaria, por ora, apenas como Unidade, dado
não ter ainda um Quadro Médico provido na totalidade e uma Enfermaria autónoma a funcionar.
Na sequência da elaboração daquele documento estruturante funda mental para
a especialidade o para o próprio país procedi, no decorrer do último trimestre de
2000, à elaboração da justificação médica necessária ao preenchimento, pelo sector administrativo, do formulário de candidatura ao pedido de financiamento pelo
Programa Saúde XXI. Idêntica iniciativa
teve o Professor Doutor Filipe Inácio relativamente ao Laboratório de Biologia

Molecular (cujas obras,
autorizadas
pela
ARSLVT, ficaram prontas já no decorrer de
2002). Enquanto o
mirável mundo novo".
custo da Enfermaria foi estimado em cerca
O mau andamento de todo aquele prode 150.000 contos, o do Laboratório roncesso e o defraudar de quase todas as
dava os 65.000 contos.
O espantoso e incrível é que, sem que
expectativas acabou por determinar, em
grande parte, o pedido de demissão, apreme tenha sido dada qualquer explicação
sentado em Junho de 200 I, do cargo que
e ao contrário do que entretanto me foocupava na Direcção Médica do HSB.
ram dizendo a partir de Junho de 200 I
Contudo, ainda em funções, no decurso
(altura em que pensei ter ficado definitido terceiro trimestre desse mesmo ano,
vamente concluída a elaboração e prefoi ainda possível negociar com uma coenchimento do referido processo de canmissão da ARSLVT
didatura!), o Projecto
nomeada para o efeito,
da lnfecciologia só teÉ assim que se pretende
nha sido de facto
quer o n° de camas e
rentabilizar o trabalho de serviços na fase final
enviado pelo HSB às
do plano de remodelaentidades competentes
médico? Alguém se
ção do hospital, bem
em Junho de 2002 (um
ano depois!), encontran- importará sinceramente como o respectivo
programa de investido-se ainda em fase de
com o (nosso!) tempo?
apreciação.
mentos através do
Em contraposição, Ou será que é pelo facto PIDAC, perspectiva importante de avanço
aquelas mesmas tiveda nossa remuneração
deste processo que se
ram já a oportunidade
de dar um parecer por hora de trabalho ser ficou a dever também
à extre ma sensibinegativo ao da Biologia
demasiado baixa?
Molecular; pretendendo
lização para esta causa
por parte da então prefavorecer outro hossidente da ARSLVT (Dr• Manuela Lima).
pital que, neste domínio concreto, não
Acerca daquele último aspecto, segundo
tem tido qualquer actividade, ao contrádestacados responsáveis da ARSLVT na
rio do HSB, cuja competência e idoneialtura afirmaram em sessão destinada aos
dade é reconhecida por todos os especiprofissionais de saúde, realizada em Oualistas na matéria ao nível nacional.
tubro de 200 I no próprio HSB, iriam ser
Ajudei pois a redigir uma contestação a
investidos cerca de 3.000.000 de contos
esta decisão, encontrando-se a sua aprenos quatro anos seguintes, o que permiciação também em suspenso há quase
tiria fazer as obras necessárias na parte
meio ano, por parte das mesmas instânvelha do edifício, construir novos edifícias.
cios, e equipar condignamente os diverVem agora a propósito sublinhar que dusos serviços hospitalares.
rante a minha permanência de dois anos
Este projecto era verdadei ramente fune meio na Direcção Médica do HSB (endamental, dado que, entretanto, o finantre Junho de 1999 e Dezembro de 200 I)
ciamento de obras hospitalares por partive como preocupação principal o
te da CNLS tinha acabado, a Pneumologia
Dossier Obras e Rotação de Serviços, ten(integrada em parceria com a lnfecciologia,
do participado e m inúmeras reuniões
desde o início, no projecto da Unidade
com as mais diversas entidades ministede Ambulatório e da Enfermaria, dada a
riais, e tido um papel preponderante na
interface comum da tuberculose), não tielaboração de dois projectos detalhados
nha sido infelizmente considerada dene amplamente discutidos (quer interna,
tro das especialidades elegíveis para canquer externamente).
didatura no âmbito do Programa Saúde
Destaco duas delas com a própria Sr" Ministra da Saúde, a propósito de uma puXXI, e também porque era necessário gablicação que efectuei, intitulada "Carta
rantir um subsídio estimado em cerca de
aberta à Ex• Sr• Ministra da Saúde ou de
150.000 contos para as obras e equipamento da Unidade de Ambulatório defiem memória de George Orwel e do adRevista ORDEM OOS MÉDICOS . Março/Abril 2003
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nitiva,já que, segundo o Plano daARSLVT,
o actual espaço destinar-se-ia a uma futura e mais ampla Central de Esteri lização.
Apesar de tudo, estes constrangimentos
não foram considerados impeditivos pela
responsável da Unidade de Pneumologia
(Dr• Paula Duarte) que apresentou também um pedido de financiamento, argumentando (e bem!) que a área da tuberculose, embora contemplada na lnfecciologia, era maioritariamente, de facto, da
sua responsabilidade, e também porque
dois dos elementos desta especialidade colaboram activamente nas actividades
assistenciais do Hospital de Dia e Consulta Externa de Oncologia (sabendo-se
que esta última também estava consignada nos critérios de candidatura da Saúde
XXI). Contudo, também esta louvável iniciativa não parece ter tido melhor sorte
do que as anteriormente referidas ...
Voltando agora, de novo, ao já aludido
problema da informatização, projecto verdadeiramente imprescindível à operacionalidade de todas as unidades hospitalares e à saúde pública do nosso país,
devo acrescentar que já há quase um ano
que se aguarda que seja desbloqueada pela
Comissão Parlamentar de Protecção de
Dados da Assembleia da República um
outro projecto que se pretenderia estender ao todo nacional, da autoria da CNLS.
Igualmente julgo não estar enganado ao
referir que foi também submetido em
2002, pelo próprio HSB, um outro pedido de financiamento à Saúde XXI, com
vista a apetrechar convenientemente e em
rede, todos os serviços do Hospital (incluindo a própria lnfecciologia).
Em suma, e no que aquele problema diz
respeito, o que era necessário era que se
procedesse urgentemente à informatização
da Unidade (melhor ai nda se forem incluídos todos os restantes serviços do hospital, ou mesmo, todos os hospitais nacionais), independentemente da entidade
financiadora (que até poderia ser também
através da aplicação clínica do Programa
Sonho, embora este esteja ainda em fase
embrionária de experimentação), desde
que se conseguisse, em simu ltâneo, garantir a confidencialidade, operacionalidade
e homogeneidade do projecto, bem como
a existência de meios que permitissem a
rápida passagem de todos os registos já
anteriormente efectuados manualmente
ao longo de muitos anos, sem o que a
parte mais importante da informação clí-

nica se perderia ingloriamente.
Passando agora novamente aos problemas do Quadro Médico, só posso dizer
que não foram mais simples ... bem pelo
contrário. Para além daquilo que já tive a
oportunidade de referir,acrescentarei que,
a pedido da Direcção Médica e em resposta a solicitações da ARSLVT e da DGS,
quer em 1999, quer em 2000, enviei
relatórios circunstanciados sobre a previsão para, respectivamente, os 4 e os 5 anos
seguintes, quer quanto às necessidades
assistenciais, quer no que diz respeito à
consequente evolução da composição do
mesmo. Mais recentemente, a actual Direcção Médica so licitou-me, já no início de
2002, um outro relatório sobre o mesmo
tema, de modo a ser integrado no plano
geral de reformulação do Quadro de
Pessoal do HSB ...
Debalde! Pelo menos até ao presente, o
silêncio por parte da hierarquia ministerial é total, sobre esta e outras matérias
de relevante importância.
A realidade é que, não só o referido Quadro da Valência nunca foi alterado conforme o preconizado, mau grado estes e
tantos outros documentos endereçados
às mais diversas entidades responsáveis,
como dois concursos de provimento para
ass istente hospitalar de lnfecciologia ficaram sucessivamente desertos de concorrentes em anos consecutivos, e os insistentes pedidos para a colocação de médicos em vagas de carenciados, até ao ano
transacto, só uma única vez foi deferida.
Mesmo apesar destes e de outros graves
constrangimentos (falta de apo io de secretariado clínico e de segurança das instalações, necessidade de realização de tempos de consulta fora do horário previsto
e prolongamento frequente dos seus tempos sem qualquer remuneração adicional,
demasiada rotação do corpo clínico, extrema dificuldade no internamento, que
se fazia e ainda faz em condições muito
longe daquilo que deve ser considerado
adequado às particularidades inerentes às
patologias mais prevalentes, etc) , e da
constatação do progressivo crescimento
do movimento assistencial, foi contudo
possível , até ao ano de 2002, garantir o
seguinte:
a)- Ausência de listas de espera na Consulta Externa;
b)- Celebração de um protocolo de
referenciação por parte dos Cuidados
Primários,Instituições Prisionais e CATs.

e m conjunto com o HGO;
c)- Destacamento voluntário de um elemento (Dr• Paula Proença) para uma
missão oficial em Timor durante um
período de 3 meses, colega que infelizmente veio a transferir-se para o Hospital de Faro no início do último trimestre
de 2001;
d)- Realização de inúmeras acções de
Formação, quer para Profissionais de
Saúde, quer para a População em Geral;
e)- Organização de algumas Reuniões Científicas de relevante impacto a nível
nacional e internacional;
f)- Participação em bastantes Reuniões

Científicas em Portugal e no Estrangeiro, por vezes através de Comunicações
Livres e de Pósteres, ou integrando
Mesas Redondas e efectuando algumas
Conferências;
g)- Publicação de muitos trabalhos sobre
os mais variados temas da especialidade
em revistas nacionais e, mesmo, alguns,
na literatura internacional;
h)- Participação no ensino Pré e Pós Graduado, bem como convite para integrar
um novo Projecto Universitário como
responsável da Disciplina de lnfecciologia, para a qual elaborei um
detalhado Plano específico de Formação;
i)- Realização de trabalhos de Investigação
Clín ica, alguns dos quais de carácter
multicêntrico internacional, etc.
No início de 200 I, antevendo um acumular verdadeiramente insustentável de problemas, soli citei superiormente uma alteração pontual ao Quadro Médico da
lnfecciologia, que consistia na troca de um
lugar de assistente hospitalar desta especialidade por um de Medicina Interna (o
que, logicamente, não comportaria qualquer aumento da despesa! e não contrariaria o estipu lado no documento da Rede
de Referenciação Hospitalar de lnfecciologia que prevê um mínimo de I Chefe
de Serviço e 2 Assistentes Hospitalares).
Fundamentei-me no facto da quase totalidade dos meus colaboradores directos
serem internistas e na exiguidade do número de infecciologistas disponíveis em
todo o país fazer com que, a prolongar-se
a actual perspectiva, o Quadro fosse ficar
ainda por preencher por muitos e bons
anos ...

No final desse mesmo ano, como a situação se agravasse e as so luções sugeridas
(ou outras eventualmente julgadas pertinentes!) não tivessem sido implementadas
por quem de direito, decidi dirigir um documento ao Sr Director Geral da Saúde e
à Sr' Presidente da ARSLVT no sentido
de alertar para o facto de, caso os problemas equacionados não começassem de facto a ser resolvidos num curto prazo, teria
que encarar a hipótese de ter de encerrar as novas admissões à Consulta Externa.
Em Janeiro de 2002, e a pedido do próprio, e nderecei ao então Ministro da Saúde cópia do meu relatório anual de actividades, solicitando que me resolvessem
as questões nele referidas, ou então, que
me dissessem para onde haveria de encaminhar os doentes que entretanto deixassem de ser admitidos à Consulta Externa
desta especialidade.
De facto, como nada de substantivo tivesse entretanto acontecido, tive que agir
conforme aquilo que tinha anunciado previamente (embora acabasse por decidir
manter abertas as inscrições para doentes encaminhados a partir dos serviços
de internamento, co-infectados por t uberculose, e grávidas), tendo também efectuado uma derradeira e infrutífera tentativa
para resolver o problema, através da
contratação de uma ou duas colegas que
tinham entretanto efectuado o exame de
saída da especialidade no Hospital de Sr
Maria.
Quase em simultâneo, dirigi aos presidentes do Colégio e da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas um docu mento de análise sobre a situação da especialidade no nosso país e chamando à atenção para as dificuldades particulares deste hospital em fazer face às solicitações
assistenciais. Apelei para a necessidade
de uma tomada urgente de posição, com
a colaboração da Sociedade e do Colégio
de Medicina Interna, e avancei co m a
eventual hipótese de se fazer uma nova
admissão ao Colégio de lnfecciologia por
métodos a determinar consensualmente,
por parte de internistas com reconhecido mérito curricular e experiência avaliados por jú ri idóneo, e que permitisse o
mais rápido preenchimento dos quadros
das Unidades e Serviços previstos no documento da Rede de Referenciação Hospitalar de lnfecciologia, e em particular do
HSB.

Desta iniciativa resultou a marcação de
uma reunião realizada em Janeiro de 2003
na Sede Nacional da Ordem dos Médicos
(ou seja, um ano depois), onde foi discuti da, segundo os responsáveis, a "alternativa" da criação de uma Competência ou
de uma Sub-Especialidade em HIV I SIDA
(ainda a decidir), no âmbito dos Co légios
de lnfecciologia, Medicina Interna, e Pediatria da Ordem dos Médicos.
Ainda no in ício do ano transacto e constrangido com o facto de ver acumularemse pedidos de consulta aos quais não podia responder ou dar encaminhamento, solicitei
(com concordância da
própria e dos respectivos hospitais envo lvidos), o deferimento da
transferência de uma colega internista dos HCL
com larga experiência
no tratamento de doentes imunodeprimidos, e
que já vinha realizando,
no HSB, um período de
consulta em regime de
co ntrato de tarefa, garantindo assim a assistência aos doentes da
lista da colega entretanto transferida. Embora
as ent idades envolvidas
dissesse m to das reconh ecer a justeza dos
meus argumentos, o facto é que, só no terceiro
trimestre de 2002 (cerca de dez meses depois), tanto a colocação desta médica, como
a de uma outra colega infecciologista oriunda do H. St" Maria para uma vaga de
carenciados de lnfecciologia se concretizou, permitido pois o fim do angustiante
encerramento da Consulta Externa, a partir de Outubro último.
Contudo, em Abril de 2002, sem perspectiva de "ver luz ao fim do túnel", em pleno
período de t ransição de do is governos,
completamente sem esperança em falsas
expectativas vezes sem conta acenadas por
muitos e por quase todos defraudadas, mas
ciente da sensibilidad e evidenciada para
estas matérias por sua Ex' o Sr. Presidente
da República, decidi endereçar-lhe uma
exposição que intitulei de "Carta aberta a
um cidadão preocupado com a saúde, a
SIDA e outras maleitas", acompanhada
por um pedido de audiência. De facto, pas-

sados cerca de três meses, fui recebido
na Presidência da República por um seu
assessor para a saúde, que simpaticamente prometeu interessar-se pela causa,
transmitindo-me a solidariedade e compreensão do mais alto magistrado da Nação, que logicamente agradeci.
Surpreendentemente, em Maio de 2002,
sou solicitado pela Direcção Clínica do
HSB para esclarecer porque é que não
estava a dar apoio médico aos presos do
Pinheiro da Cruz (instituição que fica a
cerca de I00 Km, tem aproximadamente
750 reclusos, I/3 dos quais
HIV, 3/4 com HCV, e ai nda
uma percentagem superior a 75% com problemas
activos ou com antecedentes de toxicodependência,
e que raramente eram deslo cados pelos serviços
prisionais competentes ao
Hospital de Setúbal para fazerem exames, medicação,
ou comparecerem às consultas agendadas!). Percebi que se tratava de um
pedido de esclarecimento
da O rde m dos Advogados
directamente endereçado
a ya Ex' (apesar de recentemente empossado),
através da hierarquia respectiva do seu próprio minist ério. Redigi mais um
d ocum e nto , contando
parte desta inacreditável
história, embo ra estranhando o desconhecimento alegado e muito menos a recusa
em deferir um processo de acumulação
de horário para que um colaborador meu
aí pudesse continuar a deslocar-se, já que
tinha entretanto auto-suspendido esta
prestação, após longos meses de espera
pela regularização do pagamento dos honorários devidos, facto para o qual os responsáveis alegaram impedimentos processuais decorrentes deste ter passado a estar vinculado ao quadro do Hospital, em
regime de exclusividade de funções .
Recordo ainda, a propósito, os insistentes
pedidos para abrirmos uma Consulta do
Viajante, so licitação à qual respondi invariavelmente da mesma forma: Q uando t iver as condições necessárias, em termos
logísticos e humanos, o que poderá acontecer finalmente já este semestre, mas com
muitos anos de atraso relativamente às
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t ua I Presidente daARSLVT, quer à Comisnaturais expectativas!
Parlamentar respectiva da Assembleia
são
Em Julho de 2002, aquando da inaugurada República, que devem ser concedidas,
ção das novas instalações do CAT de
Setúbal, cerimónia a que não pude assisassim espero, a qualquer momento.
tir, apesar do amável convite endereçado
pelos seus responsáveis, um dos meus colaboradores fez chegar informalmente as
V)- (IN)FELIZ EPÍLOGO ...
minhas preocupações a ya Exa (que entretanto presidia à cerimónia) e, a pedido
Por todas aquelas razões anteriormente
vo Chefe de Gabinete enviei mais uma
referidas, se poderá talvez melhor entender uma exclamação feita por algu ém de
exposição sucinta. Como consequência,
fui convocado para uma audiência pelo
idoneidade inquestionável que, após ouvir
Exo Sr. Secretário de Estado da Saúde, a
uma conferência que proferi nas comemorações do último Dia Mundial da SIDA,
quem expus os principais problemas, tendo ficado convicto do seu genuíno intesendo um profundo conhecedor desta
problemática, e partilhando das mesmas
resse em ajudar a resolver todas estas
questões.
angústias e perplexidades, me disse
Em Novembro do mesmo
ano, aquando da cerimónia
em voz serena, mas
Não será que tudo
da celebração do centenáfirme, e em tom pario do INSA e da inauguisto é suficiente para ternal, mas decidiração da exposição itinedo, na presença de
justificar aquilo que algumas destacadas
rante sobre o espólio
museológico do exautoridades locais:
nunca deixei
Instituto de Malariologia de
"Mas porque é que
Águas de Moura (de que
você
não pede mas
de clamar, mesmo
fui Responsável pela Coé um subsíd io à
UNAIDS? Não vê
missão Organizadora), não
quando todos
que não lhe ligam
podendo infelizmente tamconsideravam
bém estar presente, endenenhuma e não são
recei uma nova missiva a
credores da sua repoliticamente
v• Ex• para que visitasse a
novada esperança
Unidade de que sou resem ver o problema
incorrecto, que o
ponsável (tal como seus
resolvido sempre
antecessores) e assim
que os responsáveis
"Rei vai nu" !? ...
melhor entender as dificuldas instituições
dades que são objecto
m ud a m ... Pense
deste documento.
nisso, que eu ajudo-lhe a fazer o projecVendo aproximar-se o fim do ano, felizto!".
mente com grande parte do problema de
Sr. Ministro da Saúde, Dr Luís Filipe Pereira, durante muitos anos expressei a opirecursos humanos por ora resolvido, dada
nião às mais diversas entidades responsáa publicação, já em Dezembro, quer da
veis que o HSB, (à semelhança da própria
alteração pontual ao Quadro requerida
dois anos antes, quer pela abertura dos
cidade e, mesrno, da região!) é um dos mais
concursos de provimento para as duas
abandonados e ignorados de todo o país
colegas entretanto colocadas no HSB (face que seria bom reabi litar o espírito piotos para os quais tenho que reconhecer,
neiro que presidiu à sua construção, já lá
foram determinantes o empenhamento,
vão 44 anos. Este profu ndo sentimento e
quer da Directora Clínica, quer do Diconvicção iniciou-se em 1990, altura em
rector do Hospital), mas numa altura de
que, ainda interno do complementar de
grande fragilidade institucional, e na emiespecialidade, recolhi assinaturas por todo
nência de ver subsídios já atribuídos seo Hospital para que se re unisse um plenário de todos os médicos, e onde foi aprorem retirados por falta de aplicação, outros não concedidos por razões que desvado por unanimidade um importante
documento por mim redigido, no sentido
conheço, e cada vez mais incerto quanto
ao início efectivo das obras da e nfermade alertar as entidades responsáveis para
ria, decidi solicitar uma audiência, em conas dificuldades então sobejamente man ijunto com a Dra Paula Duarte, quer à acfestas. Infelizmente, já nessa a altu ra, não
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fomos ouvidos por quem de direito, mesmo apesar do empenhamento pessoal do
meu saudoso colega e amigo Dr. António
For jaz, então presidente do Conselho Geral e de, pouco tempo depois, se te r
iniciado a aplicação do celebérrimo Programa Comunitário OID, promovida pelo
então Primeiro Ministro.
Como derradeiro exemplo desta persistente postura de abandono, o HSB, de
modo verdadeiramente inconcebível, não
vê aprovar alguns pedidos de fi nanciamento vitais para a instituição, a partir de
projectos submetidos ao abrigo do Programa Saúde XXI, quando é público que a
taxa de execução noutros hos pitais e
regiões é baixíssima.
Presentemente, já depois de aprovada a
nova lei de Gestão Hospitalar, o Hospital
de S. Bernardo foi o último a ver nomeado
um Conselho de Administração, o que, de
certeza, não terá sido só por mero acaso.
Absurdamente contudo, para o vulgar
cidadão e munícipe, o si lêncio ensurdecedor das "forças vivas" e da "massa crítica"
citadinas, tem o significado de que tudo
parece que se desenrolava, pelo menos na
aparência, dentro da maior normalidade
institucional, e que a única ocorrência
digna de realce nos tempos amenos que
correm, é o denominado "telelixo"
televisivo:"A casa do Toy" ...
Pelos vistos, neste país, não basta ter um
projecto que todos dizem reconhecer como
prioritário atendendo ao manifest o interesse público, e conseguir fi nanciamento!
Então o que é que falta ainda? E como
conseguir o objectivo?
Não será que tudo isto é suficiente para
justificar aquilo que nunca deixei de clamar, mesmo quando todos consideravam
politicamente incorrecto, que o "Rei vai
I7
nu " .....
E a terminar, uma última questão: E o que
é que v • Ex" diria se os profissionais de
saúde levassem tanto tempo para resolverem os problemas clínicos dos seus doentes?
Mais palavras para quê?

Com elevada consideração, um médico seu
considadão

Setúbal, 2003/0 I/3 I
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•A Medicina tem como obje

Prof. Doutor Veríssimo Serrão

A conferência de abertura do XI Congresso Nacional de Medicina, esteve a
cargo do Prof. Doutor Veríssimo
Serrão, Presidente da Academia Portuguesa da História, (quase que um homem da casa) que foi convidado pelo
Bastonário Prof. Germano de Sousa e
pelo Prof. Doutor Rolando Moisão,
coordenador do programa cultural do
Congresso e Director da Biblioteca
Histórica da Ordem dos Médicos.
Aquele distinto académico começou
por agradecer o convite dizendo que
o mesmo "talvez provenha de ser um
velho cultor da história da Medicina,
mormente quanto ao papel dos mestres e escolares portugueses que ensi naram ou viveram nas Universidades
de Montpellier e de Salamanca. Mas se
tal foi o generoso pensamento do
Bastonário, que me seja então permitido deixar aqui gravada a mais sincera
homenagem à Classe Médica do nosso
País. Quero eu dizer, um culto que vem
de longe, mesmo do fundo da alma, para
com a mais humana e nobre de todas
as profissões.
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Sejamos claros no enunciado de tal afirmação, na medida em que o tecido
social se enriquece com todas as contribuições de raiz cultural ou científica.
As sociedades não dispensam a contribuição dos homens de Letras que
valorizam, no ensino e na investigação,
as ciências humanas; nem o equilíbrio
das sociedades prescinde do
ordenamento do Direito, venha este dos
jurisconsultos e advogados; nem ainda
podemos viver sem a imaginação criadora que presta do - pensamento artístico e literário. Tudo isso se torna
evidente na formação dos homens, sobretudo quando passamos pela idade
juvenil e, por meio da família e da escola, se impõe forjar as traves-mestras
da personalidade e do carácter.
Prosseguindo na meditação que me
proponho fazer, passo às ciências do
rigor que são o fundamento da técnica. A nossa admiração cresce, no dia-a-dia, em relação aos engenheiros que
enchem de melhorias a face da Terra;
em relação aos economistas que buscam o equilíbrio social através da equitativa distribuição da riqueza; em relação aos agrónomos que acreditam na
riqueza agrícola para a melhoria de vida
dos povos sem alimento; em relação
aos especialistas da informática que
procuram dar ao conhecimento uma
dimensão universal, como se houvesse
apenas um mundo sem fronteiras nem
atrasos no tempo; enfim, a nossa admiração, feita de espanto, dirige-se aos
astronautas que viajam no espaço
como se houvesse apenas um
firmamento.
Todos eles, por meio da investigação
criadora ou somente com objectivos
de divulgação, ajudam a cimentar o
conhecimento ao nosso alcance e contribuem para abrir as portas do futuro.
Cada um desses especialistas da cultura ou da técnica trabalha no campo de
actuação que lhes é próprio, e sentem

que estão também a valorizar o património da Humanidade. Honra lhes seja,
no labor honesto e fecundo que produzem e que garante o progresso material e mental da sociedade. Onde estaria o equilíbrio do mundo se todos
se consagrassem às mesmas tarefas,
numa espécie de abelhas do mesmo
cortiço, ainda que fosse o mais saboroso e fino o mel que produzem? Só
que existe uma realidade vivente que
não se torna lícito ignorar, porque se
encontra subjacente a cada um de nós.
Quero eu lembrar que dentro de cada
pessoa, seja cientista ou letrado, matemático ou escritor, economista ou engenheiro, habita o ser mais nobre da
criação, a que se convenciona chamar
a pessoa humana. Um ser composto
na unidade da vida psíquica, do pensamento da actuação e da sensibilidade,
na aliança da matéria e do espírito que
lhe outorga riqueza e a dignidade existenciais. Para repetir a síntese literária
de Teixeira de Pascoaes, posso mesmo
enunciar a límpida definição do Poeta
de A Saudade Portuguesa: "Corpo, que
é alma escrava e dolorosa; Alma, que
é corpo livre e redimido". Tal é o mundo de grandeza humana que Deus
criou para que possamos cumprir a
nossa missão terrena. Estamos no plano
filosófico que Ortega y Gasset definiu
como sendo a "razão vital" da existência. Isto é, o homem não pensa se para
viver, nem apenas vive para pensar:"o
homem pensa para viver e sobreviver".
Eis-nos assim situados num plano que
ultrapassa o saber e a competência das
profissões, sejam elas de formação
humanística ou de madre científica,
porque são exercidas pelos homens
enquanto seres providos de estrutura
física e mental. No mais fundo do nosso ser, sentimos que a vida se faz acompanhar, no dia-a-dia, de duas vivências
íntimas: uma traduz-se na ânsia de ver
minorado o sofrimento; a outra, já que

a ssoa
não podemos ser eternos, a de prolongar o maravilhoso dom da vida. Mesmo que sejamos crentes, como eu sempre fui, sabendo que o nosso destino
está nas mãos de Deus, a existência
necessita de seres devotados, ao bem
estar dos outros. De pessoas bem preparadas no plano científico e senhores
também, de uma ética responsável, para
o exercício da vocação da Medicina.
Tal é a expressão da homenagem que
aqui deixo aos ilustres membros da
classe médica a quem todos os portugueses se devem mostrar reconhecidos.

Será o seu número porventura
ainda pequeno em relação às carências que se fazem notar no mapa
populacional e quanto às regiões mais
desfavorecidas. Mas os que escolheram
a arte e a ciência da Medicina e os que
hoje vão fazer o juramento de
Hipócrates têm pleno jus a receber a
gratidão do nosso País. Estão ao lado
dos seus doentes nas boas e más horas da vida, oferecem-nos a ajuda clínica e, na maioria dos casos, uma forma
de protecção que se traduz num sinal
de esperança. Jamais me esqueço de
ter escutado ao Professor Doutor
Fernando Fonseca, um dos mais notáveis clínicos portugueses de sempre,
este pensamento exemplar:"D igo sempre aos meus alunos, quando examinam um doente em estado terminal,

dêem-lhes um sorriso aberto e
reavivem nele o amor que têm pela
Vida".
A honra de participar no XI Congresso Nacional de Medicina não me faz,
todavia, esquecer do convite para versar o tema "A Medicina e a História":
Pergunto: haverá algum ponto de contacto entre um saber teórico e um outro assente na realidade viva? Entre uma
narração documental e livresca e uma
ciência que necessita da observação e
da experimentação como passos obri gatórios do método indutivo?Torna-se

ana''

possível a inter-relacionação entre os
conhecimentos médico e histórico? Eis uma gama de problemas que trago
à vossa consideração e que tentarei
apenas sumariar, com base no princípio de que a História e a Medicina têm
como objectivo a pessoa humana: num
caso, como o ser que passou e noutro
como o ser presente.
Distintas pela natureza e pelas finalidades, a História e a Medicina aproximam-se pela realidade do homem. Ao
passo que os médicos o encaram com
vivência pensante e actuante, os historiadores buscam vê-lo nas marcas que
deixou na sua passagem pelo mundo.
O homem histórico surge-nos como
intemporal, como um ser que permanece para além das épocas, das conjunturas e das gerações. A história busca esclarecer as suas atitudes e comportamentos, porque não passa de uma
ciência mental, ao passo que a Medicina exerce uma actuação directa, imediata, nesse exame. Por tudo isso, o
saber médico actua mesmo quando o
diagnóstico não se confirma; enquanto
o saber histórico imagina e supõe que
foi assim .
A Medicina encara uma entidade que
tanto pode ser "doente" como "deficiente", mas que constitui uma unidade
viva, alguém que busca no médico a
cura ou o lenitivo para os males físicos, quando não para a sua reinserção
na sociedade. O doente pede ao clínico, quando não implora, para ser o
agente directo da sua cura ou recuperação, o que equ ivale a dizer que o
doente tem de ser encarado numa perspectiva da mais ampla humanização. É
como sujeito e não como objecto que
o clínico lhe pode dar o que ele ansiosamente deseja: a cura para os seus
males ou (no caso dos deficientes), voltarem a inserir-se no quadro social a
que pertencem.
Torna-se claro que a visão da História

diferente, por o nosso laboratório ser
o passado. O historiador não dispõe
de técnicas experimentais para comprovar os resultados que vai obtendo.
O historiador trabalha com factos, com
documentos, com vestígios, que apenas se registam nas fontes a que recorre e a que tem de conferir a necessária
historicidade. É por meio desses registos ou lembranças que o historiador,
na medida do possível, busca reconstituir aqu ilo que passou. Ora, para repetir a consabida imagem, o passado
passou e não volta mais. Imagina-se que
os eventos ocorreram, mas sem a prova
real da hipótese que sugerimos.
Porquê? porque o historiador não dispõe da presença
do homem real,
como sucede "O médico aplica
com o médico
mecanismos
na enfermaria e
que alargam
no consultório.
O actor princie confirmam
pal ou secundáo conhecimento
rio que temos à
nossa disposição
que lhe foi
é sempre um acpossível
tor de lembrança ou imaginado
obter do doente
na aproximação
homem "
daquilo que o
historiador gostaria que o seu autor houvesse sido. O
doente que está perante o clínico sorri
e chora, tem ilu sões e sofrimentos, enquanto os nossos personagens sorriram e choraram, tiveram ilusões e sofrimentos. Digamos que a História fazse sem o recurso ao concreto, recurso
que a Medicina emprega, e ainda bem,
para dar e obter a humanização a que
ela aspira em prol da saúde dos doentes.
Como eu gostaria de poder colocar de
novo, no campo de S. Jorge, o exército
castelhano de 30.000 homens, sob o
comando de D.João I de Castela, a conRevista ORDEM DOS M~DICOS . Março/Abril 2003
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frontar-se com o do 8.000 portugueses sob a chefia do condestável D. Nuno
Álvares Pereira, mais os 800 cavaleiros vindos da Inglaterra. Pô-los em confronto e verificar como se operou a
batalha que ficou conhecida como sendo a de Aljubarrota, em 14 de Agosto
de 1385. Infelizmente o historiador não
possui esse dom experimental, não tem
o laboratório de demonstração que se
oferece numa ciência de observação
como a Medicina.A realidade humana
continua a ser a mesma, apenas com
uma diferença: o doente que hoje recorre ao saber do médico, será o mesmo, anos depois, a ser encarado pelo
historiador acerca da sua passagem pela
vida. Indago-me se as fichas médicas,
actualmente com carácter confidencial, não poderão no futuro servir de
préstimo à História, para o melhor conhecimento dos homens como foram,
como pensaram e como sentiram.
Cumpre-me então reconhecer que a
História é um conhecimento subjectivo que intenta, por meio dos historiadores, reconstituir o que aconteceu.
Decerto por meio da imaginação, em
alguns casos utilizando a fantasia, mas
com a obrigação ética de o historiador
Revista ORDEM DOS M~O!COS . Março/Abril 2003

respeitar os mortos que já não se podem defender. Atacar o passado sem
qualquer forma de respeito, implica que
aqueles que o fazem sejam julgados
também um dia com menos respeito
pelos futuros historiadores. Não se
observava a passagem quando ele foi
grande em termos nacionais, nem os
actores que participaram nas esferas
profissional e cívica, para benefício da
mesma comunidade. Um historiador
tem de conhecer o seu ofício, de ser
isento nas apreciações que tece, uma
vez que também na História existe uma
deontologia que todos respeitam.
Acrescento que a História, sendo uma
reconstituição do que passou, tem forçosamente de ser uma narração. O historiador descreve, supõe que os factos
se passaram assim, procurando uma
versão documentada dos acontecimentos. Ao passo que nas ciências experimentais, como é o caso da Medicina, o
médico aplica mecanismos que alargam
e confirmam o conhecimento que lh e
foi possível obter do doente homem.
Quero eu frisar que o médico vê, ausculta, supõe e diagnostica, tudo na observância do método experimental.
Como é diferente a marcha para o co-

nhecimento histórico! Não observamos
e não experimentamos. Então, qual a
validade da História que compomos?
Pois lançamos hipóteses, e como elas
são muitas vezes falíveis, temos de aceitar que o mesmo acontecimento suscite distintas interpretações. Nos historiadores existe, com frequência, a predisposição para serem todos diferentes uns dos outros. Ninguém gosta de
repetir o que os outros já escreveram
sobre o mesmo evento ou a mesma
personagem. Procura-se sempre a novidade, mesmo que não confirmada, o
que leva a que muitas hipóteses não
tenham futuro. Mas também um diagnóstico, por mais fundamentado que
seja, pode conduzir a uma nova interpretação clínica, tratando-se de um
mundo tão rico e complexo como o
da Medicina, onde surgem no dia-a-dia
novas verdades àcerca do homem
como ser pensante e actuante.A ciência não pára e o que podemos exigir é
que oriente a sua caminhada para o
progresso da Humanidade, a vitória sobre a doença e o bem estar e a dilatação da vida.
Não querendo alongar a presente exposição, desejo salientar um ponto que
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Lideramos na arte de criar valor.
Vemos o seu património como uma folha em branco.

Dela pode nascer algo de precioso, pode acrescentar-lhe um valor inestimável.
Para isso basta acrescentar sabedoria, tradição e inovação.

• Brasil
• Cayman
• Lausanne

ID Private chcgcimos a uma posição de liderança tirando partido dos mercados,

• Lisboa

,Jo dificuldades, traçando caminhos c , sobretudo, aproveitando oportunidades

• Macau

garantindo a melhor performance para o seu património.
Fazemo-lo com a segurança de uma vasta experiência internacional,
que nos possibilita apresentar com a maior independência as mais variadas

• Madeira
• Madrid
• Miami

e adequadas soluções que o mundo da finança encontra para si.
de parceria e aconselhamento onde valorizamos a forma, c celebramos o valor.

ESPIRlfO SANI'O

®

PRIVATE

Liderança pela excelência

no decurso da vida se me tornou uma
verdade indesmentível. Sem dúvida pela
sua formação basicamente humana, a
Medicina abriu aos seus cultores um
mundo de interesses culturais e artísticos. Orientada para ajudar os homens
a vencer o sofrimento e a prolongar o
bem inestimável da vida, os médicos
foram habituados a coexistirem, desde
os bancos hospitalares, com dores físicas e morais de variada ordem. Também perderam entes queridos com a
alma destroçada; também se inquietaram junto do berço dos filhos; também
sentiram a amargura de não poderem
fazer mais do que lhes era humanamente possível. Desejando em todos os momentos vencer a luta contra a morte,
ganharam uma dimensão humana (mesmo quando a não patenteiam) que lhes
está subjacente no corpo e na alma.
Pela sua própria natureza e formação
profissional e científica, o médico abrese a todos os horizontes do espírito
em que surja ou permaneça a expressão do humano. Houve e continua a
haver inúmeros casos de clínicos que
se tornaram famosos na História, seja
a da Arte nos seus múltiplos aspectos,
como escritores, teatrólogos, ensaístas,

deiro historiador capaz de fazer o curfilósofos, eu sei lá!, não existem camso de Medicina!
pos do pensamento cultural que os méNuma cerimónia plena de significado,
dicos portugueses não tenham cultivaem que dezenas de jovens vão procedo como devaneio do espírito ou seder ao juramento de Hipócrates, ficaria
gunda profissão. O tema merece ser
mal com a consciência se não lhes diriexplanado, perante uma certeza ao
gisse uma palavra de connosso alcance e de
há muito sentida:
"O saber médico gratulação. Quando se chega ao último patamar da
conhecendo a navida, embora com o sentitureza humana na
actua mesmo
mento do dever cumprido
sua essência e maquando o
não pode ser trágica a nosnifestações, o mésa postura em relação ao fudico sane, como
diagnóstico não
turo. Não obstante as nuninguém penetrar
vens
que escurecem o
no mundo das lese confirma;
firmamento, as pessoas da
tras, das ciências e
minha geração sonhem com
das artes.
enquanto que o
o
ilimitado horizonte que se
A metodologia cisaber
histórico
franqueia aos nossos olhos.
entífica na prepaPor meio da juventude que
ração clínica conimagina e supõe
ascende na vida profissioferiu-lhe esses
nal desejamos um mundo
dons. Basta recorque foi assim"
melhor, no trabalho fecundar, entre tantos
do, na ética dos princípios, no apego à
nomes ilustres ainda do nosso tempo,
ciência
e na dignidade da condição huos Doutores Egas Moniz, Reinaldo dos
mana.A juventude médica aqui presenSantos, Júlio Dantas, Augusto da Silva
te deve entrar na vida com esperança e
Carvalho, Queirós Veloso e Jaime
determinação, numa marca de amor ao
Celestino da Costa, para confirmar o
próximo que nos redima das muitas trisasserto. Já o contrário não se verifica,
tezas do nosso tempo". •
porque não conheço nenhum verdaRevista ORDEM DOS M ~ DI COS . Março/Abril 2003
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Da Educação Médica àPrática Médica

Prof. Dr. ArturTorres Pereira
Professor catedrático jubilado do Faculdade
de Medicino de Usboo. Antigo Vice-Reitor
do Universidade de Usboo

O ensino médico tem sofrido uma modificação temporal com complexidade
crescente resultante do progresso da ciência biológica. Toda a aprendizagem representa esforço na aquisição de conhecimentos e comportamentos que permita, nos cursos vocacionais, atingir o objectivo da competência profissional.
Uma primeira vicissitude na preparação
dos conteúdos do ensino reside na dificuldade da sua actualização.
Demos um exemplo: só desde há 20 anos,
a Sida passou a doença de ensino-aprendizagem obrigatória, de campo de investigação ilimitada em particular nas áreas
clínica, imunológica e farmacológica, apoiando hoje o ensino que já habilita todas
as gerações médicas desde 1981.
Este é um exemplo talvez extremo, não
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deixando de ser um bom e moderno
exemplo, de como a Educação Médica
(neste caso os seus conteúdos) pode estar atrasada, ser lacunar ou impedir a boa
prática médica. Poderíamos aplicar a fala
dos juristas quando assinalam que "as leis
estão sempre em atraso em relação às funções sociais"?
Deve salientar-se que aquele atraso na disponibilidade do componente cognitivo
existe por ser necessário aguardar os
avanços dos conhecimentos médicos,
mormente nas últimas décadas em que a
Biologia e a Genética moleculares conferiram carácter científico à Medicina moderna, na linha da estimulante e frequente rubrica do New England Journal of
Medicine designada por "C iinical
lmplications of Basic Research".
Para lá desse componente cognitivo só
mais tarde se introduziram no ensino
médico importantes preocupações educacionais como a aprendizagem das atitudes e comportamentos, bem como a dos
gestos ou aptidões, sempre resultantes da
vivência de uma boa prática médica, mas
que não figuravam tradicionalmente como
objectivos do ensino pré-graduado.
Referi-me até aqui "ao que ensinar", mas
há ainda "como ensinar" e "quem ensina".
Estamos perante a quase ciência Educação
Médica com enorme importância actual.
Assinale-se que somos hoje confrontados,
com vários métodos de ensino, o ensino
integrado, o ensino por problemas, o
ensino baseado na evidência, o ensino por
grupos, que são desigualmente elogiados
pelas diferentes escolas.A todas os seus
méritos. Assim se consiga recolher, em
tempo, de cada uma o que se revelar mais
útil, realista e válido.
Muito grande foi o progresso da Educação Médica nos últimos 40 anos. É sempre de louvar o relatório da Royal

Commission on Medical Education

( 1965-68) coordenada por Lord Todd.
É precisamente este importante marco
educacional que nos vai permitir comentar a nossa situação anterior, o próprio
Relatório Todd e, por fim, resumir o que
entre nós se passou até à actualidade.

A situação anterior,

entre nós
Referindo-me ao ensino pré-graduado
somente, omitindo a pós-graduação e a
educação contínua, lembrarei que as legislações sobre a organização das Faculdades de Medicina ou sobre o Ensino
Médico em Portugal, que necessariamente contemplaram os planos de estudos,
foram publicadas em 191 I, 1918, 1926,
1931, 1955 e 1981.
Deve ser assinalado que nas quatro
primeiras legislações se refere que em todas as cadeiras o ensino prático constituiria a parte fundamental, sendo obrigatória a comparência a pelo menos 2/3 das
aulas práticas ou clínicas. Em
contrapartida não haveria registo de frequência nas aulas teóricas, ainda que se
refira a importância das aulas teóricas nos
cursos clínicos "tendo por objecto estudos sintéticos de casos clínicos ou resultados de trabalhos das respectivas clínicas".
Os diplomas referidos são muito extensos, mas no que respeita à Educação
Médica são muito pobres. Limitam-se a
planos de estudo, precedências, horários,
exames, sendo apreciavelmente
normativos e disciplinares, em flagrante
contraste com a flexibilidade que se advoga na actualidade. Nunca houve objectivos expressos e a orientação dos programas foram da exclusiva responsabilidade e inspiração dos professores. Tudo
leva a crer que se procurou uma habilitação para médico policlínico.

No Decreto-Lei de 1955 que trata especificamente dos planos de estudo além
de se corrigirem anteriores incorrecções
na ordem de colocação das matérias,
criou-se, pela primeira vez, a disciplina de
Psicologia.Tal novidade acrescida da transformação da Higiene e Epidemiologia em
Higiene e Medicina Social, e ainda a
autonomização e índole da Deontologia
(enunciada como questões morais e sociais da Medicina), levou o legislador a
salientar no preâmbulo que se "lançava
uma tendência para imprimir à formação
do médico com espírito científico, o sentido social e preventivo que por toda a
parte vai ganhando, ao mesmo tempo que
se reafirma o sentido espiritual da profissão: o médico tem de tratar doentes que
podem não o ser apenas de corpo e tem
de considerar, para lá do caso clínico, o
homem na plenitude e na dignidade do
seu composto".
A Reforma de 1955, em termos de
Educação Médica, é a lei que pela primeira vez merece aquela designação .
Infelizmente, como tantas vezes tem sucedido, os tempos não estavam maduros
ou os docentes preparados para tais inovações, e por isso se perderam os notáveis impulsos preventivo e médico-social,
uma medicina personalizada e humanizada, além de não ter sido refreada a
gigantesca expansão dos conteúdos das
especialidades, e a lamentável menorização do ensino prático. O "clínico
geral" previsto em 1955 tinha efectivamente um ensino eminentemente teórico, memorizado e profundamente sobrecarregado com especialidades médicas e
cirúrgicas ensinadas quase para especialistas. E assim se perdeu a oportunidade
para dar um grande salto no Ensino Médico, a meio do século.
A crítica não se aplica só a Portugal
porquanto os arautos da Educação Médica da actualidade criticam o ensino tradicional, um pouco por toda a parte, precisamente pela escassez de ensino prático e gigantismo das especialidades na prégraduação.
Um senão para a Reforma de 1955: não
admitir a flexibilidade dos planos de
estudos entre as Faculdades, exigindo um
plano comum.
Mais moderna, a Reforma de 1981
merece alguns comentários porque se
baseou em pareceres dos Conselhos Científicos de todas as Faculdades do País.

Cada Conselho fixou o elenco de disciplinas fixas e opcionais, e respectivas cargas horárias. O curso decorreria em 6
a nos, organizado por semestres e
totalizaria 5500 horas compreendendo
todas as modalidades de ensino.
Ao longo do Decreto não há uma palavra sobre a maior importância do ensino
prático durante o curso, nem se molestou
o gigantismo de muitas dentre quinze
especialidades. Tampouco se incluiu no
ciclo pré-clínico qualquer introdução à
clínica. Houve, portanto, um manifesto
retrocesso em relação à notável Reforma
de 1955, muito embora se tenham
flexibilizado os planos de estudo a nível
nacional.
Digno de registo é o facto de muitas
Faculdades não terem respeitado o princípio da limitação do número das especialidades, e acrescentarem às quinze previstas várias outras cujo ensino deveria
ser integrado na Medicina, (como
Dermatologia, Neurologia, Pneumologia,
Doenças Infecciosas, Gastrentero logia,
Cardiologia, Endocrinologia), ou na Cirurgia (como Urologia e Neurocirurgia). Em
!987, numa alteração, a FML criou a disciplina de Clínica Geral e Medicina Comunitária por substituição da anterior
Saúde Pública. A Clínica Geral passou a
ter reconhecimento no currículo médico
em Portugal.

O Relatório Todd
como baliza temporal
da Educação M édica
Farei muito breves referências a este
notável documento de 400 páginas que
cobre a educação médica pré e pós-graduada, todos os recursos e as necessidades dum sistema de Saúde. Defende-se a
estrutura flexível do curso a adaptar por
cada Escola Médica. Nada se apresenta
como normativo mas procura-se encorajar, à luz de princípios enunciados e discutidos, experiências e investigação educacional.
Efectivamente, no Relatório Todd a visão
de Educação Médica baseia-se em dois
temas: a flexibilidade e a investigação educacional.
O ensino pré-graduado em medicina deve
ser essencialmente educativo, formativo.
Ele não dará origem a um médico
totalmente qualificado, mas a um homem
"educado" que o virá a ser após o treino

ou ensino pós-graduado, o que não invalida, contudo, o carácter vocacional da
educação médica pré-graduada.
Os autores ambicionam satisfazer as
necessidades médicas do País (o Relatório
Todd, recordamos, é de 1968) não no futuro imediato, mas em duas a três gerações. Daí apontarem para que de futuro
todos os médicos, clínicos gerais ou hospitalares, sejam especialistas em áreas particulares da Medicina e sejam correctamente treinados para esse desempenho, o que
implicará numa particular atenção ao ensino pós-graduado.
Na estruturação do ensino pré-graduado
é dado relevo às ciências do comportamento (Psicologia, Sociologia, Antropologia) e suas apl icações aos cuidados médicos. Em Inglaterra já em 1957 o General
Medical Council havia sugerido a introdução de elementos de Psicologia normal, mas
com escasso êxito. Aquele novo alerta
para o ensino da Psicologia em 1968
recorda-nos a aparente antecipação portuguesa na já referida legislação de 1955,
quando tal matéria passou a ser efectivamente leccionada.
Salientemos que uma in trodução ao
método clínico na fase pré-clínica foi considerada indispensável.
A preparação do clínico geral foi largamente analisada, com as credenciais e formação que deveria ter. Recorde-se que esta
especialidade foi criada no Reino Unido
em 1952, mas o seu ensino universitário
tardou um pouco uma vez que só em 1957
a Universidade de Edimburgo criou o primeiro departamento de Clínica Geral. Em
Portugal a Clínica Geral como ramo da
carreira médica foi criada em 1979, mas a
sua credencial universitária só foi reconhecida pela primeira vez com a criação na
Faculdade de Medicina de Lisboa da disciplina de Clínica Geral em 1987, como atrás
referi.
No Relatório Todd salienta-se a importância deste médico para atender sobretudo
os doentes na comunidade, os idosos, os
doentes crónicos, ou os na fase inicial das
doenças agudas: afinal a grande maioria dos
que sofrem.
Não podia pois haver controvérsia sobre
o futuro desta carreira, tornada indispensável, e que obrigaria no futuro a grandes
modificações no seu ensino e formação, que
o Relatório desenvolve em pormenor.
Daqui resulta naturalmente que os locais
de ensino têm de ser muito expandidos
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para fora do tradicional ambiente
hospitalar.
O Relatório Todd preocupa-se com a
sobrecarga de matérias no ciclo clínico,
sobretudo com a extensão das especialidades. A lógica tradicional havia sido a
da preparação do "velho" clínico geral,
mas tal já não faria sentido pelos motivos
atrás expressos.
Para o Relatório Todd seria desejável que
a pós-graduação se iniciasse com um ano
de internato, correspondente à então
situação de "pre-registrar" sob a orientação da Universidade que credenciaria e
seleccionaria a escolha dos postos onde
esse ano de aprendizagem clínica teria
lugar.

Novos tempos na Educação
Médica portuguesa
Após a publicação de tão significativo
documento como foi o Relatório Todd diversas ocorrências se sucederam. Antes,
porém, saliente-se a pujança de organismos supranacionais especializados e
proselitistas como a AMEE (Association
for Medical Education in Europe) e a
WFME (World Federation for Medical
Education), esta com seis Associações
Regionais. A elas se juntou precocemente a Organização Mundial da Saúde preocupada com o nível educacional e ético
dos profissionais médicos; a UNESCO e
outros.
Tem sido uma lógic a de pressão do
chamado "grupo da Saúde" em nome das
dificuldades e desigualdades no acesso da
população aos cuidados médicos. As Universidades como instituições não tem sido
esquecidas, mas foram sobretudo arrastadas para o movimento mundial da Educação Médica, hoje claramente proselitista.
Bem se compreende, face ao exposto, como
o movimento tem passado ao lado dos
ministros da Educação que supostamente tutelam o ensino médico universitário.
Realizaram-se importantes reuniões
internacionais, algum as enunciadas em
seguida.
A Conferência de Alma-Ata em 1978,
sobre cuidados primários de Saúde. Dela
resultou um programa de "Saúde para
todos no ano 2000", o que sabemos hoje
ter sido em grande parte uma utopia.
A Conferência de Edimburgo em 1988,
organizada pela WFME. Dela resultou a já
afamada "Declaração de Edimburgo", na
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qual
foram
propostas
muitas
recomendações entre as quais a importância dos locais de ensino, as prioridades nacionais de Saúde, a promoção da
Saúde e a prevenção da doença, o ens ino
baseado na competência, a integração
entre os ciclos científico e clínico, a competência pedagógica, a selecção dos estudantes, a educação médica contínua.
Ainda a Cimeira Mundial da Educação
Médica em Edimburgo em 1993,_organizada pela WFME. Entre as suas recomendações figuram uma política concertada
entre ministros da Saúde e da Educação,
relações administrativas e de trabalho
entre as universidades e serviços de saúde hospitalares e comunitários, as escolas
médicas deverem envolver-se no desenvolvimento do Sistema de Saúde bem
como no treino dos profissionais; promoção do estatuto do clínico geral, assegurar o ensino da Sida e outras doenças
crónicas no hospital e no ambulatório, a
intervenção dos estudantes em todos os
níveis da educação médica, e grande
empenhamento nos princípios éticos intra
e extra-hospitalares.
Em Portugal, na sequência da Declaração
de Edimburgo de 1988, realizou-se, meses
volvidos, nova reunião promovida pela
WFME que ficou conhecida como
Iniciativa de Lisboa, com a presença dos
ministros portugueses da Educação e da
Saúde, WFME, Região Europeia da OMS,
num total de 25 ministros da Saúde ou
da Educação dos países europeus. Nesta
reunião recomendou-se particularmente
uma estreita colaboração entre os ministérios da Saúde e Educação, com vista a
um eficiente ensino pré e pós-graduado.
Na sequência desta reunião foi criada em
1989 a Comissão lnterministerial para
a Reforma do Ensino Médico da qual
como seu I o presidente efectivo me
orgulho particularmente hoje, passados 13
anos.
Tratou-se de Comissão alargada com 17
membros representando as 5 Faculdades
de Medicina, as 5 Associações de
Estudantes, 2 membros da Ordem dos
Médicos, I representante da DirecçãoGeral do Ensino Superior e 4 representantes das Direcções Gerais do Ministério da Saúde. No meu Relatório de 1991
obtive o consenso possível da Comissão
e pude sintetizar as seguintes e principais
conclusões:

A licenciatura e a profissionalização
passarão a ser da responsabilidade das
Faculdades de Medicina e decorrerão
em 6 anos.
- A licenciatura será reduzida para 5
anos, cabendo 2 ao ciclo básico e 3
aos ciclos pré-clínico e clínico.
- Será extinto o internato geral e substituído por um ano profissionalizante
constituído por exercício orientado e
programado de IS meses.
- A proposta encurtará em 2 anos a
entrada nos internatos das especialidades
Esclareça-se que o chamado ano
profissionalizante é constituído por estágios durante os quais o aluno estagia e se
envolve integral e rotativamente na vida
dos diversos serviços clínicos (áreas) como
Medicina, Cirurgia, Saúde Materno-Infantil, Clínica Geral, Saúde Pública, Saúde
Mental - durante semanas ou meses seguidos. O ensino-aprendizagem no ano
profissionalizante não terá aulas teóricas
formais, será prático e corresponde ao "preregistrar" inglês sob orientação da Universidade.
A Comissão elaborou um Relatório Final
em 1993 que foi aprovado pelos dois
ministros. Nesse mesmo ano foi criada em
sua substituição o Grupo de Trabalho
para a Revisão do Ensino Médico com o
propósito de preparar diplomas legais visando a concretização daquelas propostas.
O Relatório deste Grupo de Trabalho foi
aprovado em 1994 e respeitou integralmente as sugestões originais, ao mesmo
tempo que propôs que a Nova Reforma
além de curricular fosse largamente
estrutural para merecer aquela designação e, assim, respeitar as preocupações do
Ensino Médico nomeadamente envolvendo métodos de ensino e de avaliação, vasta ampliação dos cenários idóneos para
aprendizagem clínica intra e extra-hospitalar, uma significativa redução dos conteúdos das especialidades reduzidas aos
fundamentos e aspectos gerais práticos,
uma muito precoce introdução à clínica
no ciclo pré-clínico, enfim, a criação de
Departamentos de Educação Médica.
Em 1995 foi elaborado o projecto de
Decreto-Lei mas por desacordo com o
Ministério da Saúde e com a Ordem dos
Médicos (em relação à extinção do Internato Geral) ficou suspenso até hoje.

As Faculdades de Medicina portuguesas
aderiram aos novos ventos da Educação
Médica realizando rotativamente congressos, o primeiro dos quais no Porto em
1982. No IX Congresso Nacional de
Educação Médica, efectuado em Lisboa em
1999, tive oportunidade de salientar que
grandes progressos se tinham observado
com a introdução de importantes e profundas modificações, e lamentei que o
Governo tivesse anunciado a criação de
duas novas faculdades, politicamente legítimas mas academicamente condenáveis
- o que continuo a afirmar três anos volvidos.
Entre os progressos à vista referi que a
Medicina Preventiva e a Epidemiologia
ocultas na antiga e única cadeira de Higiene já eram leccionadas com o devido
re levo em vários anos do curso; o ensino
saíu do âmbito exclusivo hospitalar para
se abrir aos Centros de Saúde na comunidade; a disciplina de Clínica Geral e
Medicina Familiar adquiriu o seu legítimo
estatuto académico; a iniciação clínica (introdução) passou a ser mais precoce e
leccionada no ciclo pré-clínico, bem como
a Fisiopatologia ou Mecanismos de Doença. Várias áreas da Patologia passaram
a ser ensinadas em blocos ou apresentadas de forma integrada numa harmonização de docentes impensável há IO
anos.
Pode parecer pouco mas os que viveram
tal período não esquecem quanto esforço
foi dispendido face à inércia do sistema,
às incompreensões quando não à
oposição sistemática.A essas dificuldades
se devem acrescentar as sucessivas e
frequentes substituições dos dirigentes dos
órgãos de gestão das cinco Faculdades, o
que levou à frequente mudança dos parceiros envo lvidos no projecto da Reforma, e que além disso poderiam pertencer
(conforme as Facu ldades) a qualquer um
dos três conselhos, com desiguais poderes decisivos.
E como a circulação da informação dentro
de cada instituição poderá não ter existido
ou sido a mais correcta, foi frequente
surgirem novos representantes, quase
desconhecedores de todo o trabalho
anterior e das conclusões já consensuais,
trazerem ideias pessoais afastadas das do
grupo e que comprometeram a
desejavelmente fluida e democrática
elaboração da Nova Reforma, e a sua
implantação.

Não obstante tantas dificuldades foi
possível à Comissão lnterministerial e depois Grupo de Trabalho propor o projecto de Decreto-Lei que, como referido, ficou suspenso até hoje.
Não havendo assim diploma legal que
sustentasse a Nova Reforma as Faculdades portuguesas recorreram, por uma vez
com utilidade, à Autonomia Universitária, e fizeram publicar os seus planos de
estudos e de organização dos cursos, mantendo o princípio dos cinco anos seguidos do ano profissionalizante. Deste modo
oficioso a Nova Reforma foi tomando corpo, com estrutura diversa, nas cinco Faculdades portuguesas desde o ano lectivo
de 1995-96, enfrentando múltiplos obstáculos.
Resumirei somente alguns aspectos da Reforma na Faculdade de Medicina de Lisboa. O curso compreende os ciclos básico, pré-clínico e clínico, decorre em seis
anos, e tem a escolaridade de 5600 horas
distribuídas por cerca de 23 disciplinas, 8
áreas de ensino-aprendizagem pluridisciplinares, e por áreas optativas. O ensinoaprendizagem está centrado no aluno, no
doente, na comunidade, na investigação e
nas estratégias de Saúde.
Nos dois primeiros anos haverá disciplinas, e no terceiro ano disciplinas e duas
áreas de ensino-aprendizagem integradas
e pluridisciplinares, a saber, Patologia e
Introdução à Clínica. No 4o e 5° anos do
ciclo clínico haverá dois blocos educacionais rotativas privilegiando as grandes
áreas de acção médica: Medicina, Cirurgia, Neuro-ciências Clínicas, Pediatria, Gi necologia e Obstetrícia, Psiquiatria e Saúde Mental, e Clínica Geral.
O 6o ano, profissionalizante, que ocupa
48 semanas, é o ano de estágio clínico
orientado e programado com tutores. Os
estágios obrigatórios abrangerão Medicina, Cirurgia, Saúde Materno-Infantil, Medicina Geral e Comunitária, Saúde Pública e Saúde Mental. Eles decorrerão no
Hospital de Santa Maria e em mais 8 hospitais associados da área de Lisboa, e a
aprendizagem extra-hospitalar em cerca
de 30 Centros de Saúde de Lisboa,
Alentejo e Algarve nos quais os alunos
permanecerão durante seis semanas.
O plano do curso está organizado por
unidades de crédito. Cada aluno possui
uma caderneta de estágio clínico que registará todos os desempenhos, capacida-

des e comportamentos do titu lar certificados pelos orientadores. As tradicionais
especialidades médicas e cirúrgicas ficaram integradas nas grandes áreas de acção médica, a Medicina e a C irurgia. Cada
aluno terá de escolher 2 dentre 59 áreas
optativas, ocupando 5% do total das 5600
horas do curso.
Para concluir lembrarei que antes de aqui
chegarmos houve e há muitas dificuldades. Com efeito o entusiasmo de alguns
cedo foi contrariado quando não esvaído,
pelas forças conservadoras de quase todos
os parceiros envolvidos, desde os catedráticos das Faculdades (para atingirmos
a situação actual não foi despicienda a
saída da FML de 27 catedráticos desde
1990), passando pela súbita preocupação
das Associações dos Estudantes que tão
negativamente haviam criticado o Internato Geral e o queriam de novo
recuperar, pelos médicos
hospitalares solicitados a colaborar no
ensino sem compensações materiais ou académicas, até à
Ordem
dos
Médicos que
partindo de uma
franca abertura inicial foi gradualmente
elaborando um argumento razoável de anuênc ia,
para quando e se se provar que o ano
profissionalizante traduz a competência
que a designação faz prever.
Não obstante todos os obstáculos a Reforma está hoje realmente a funcionar, dois
cursos já chegaram ao fim, embora com
dificuldades logísticas carecendo de ajustamentos e de muito maiores adesões docente e discente. A Reforma foi acolhida
pela permissividade científica dos senados
universitários, e é olhada com suspeição
e intranquilidade pelo Ministério da Educação, hoje Ministério da Ciência e do
Ensino Superior.
Éesta Reforma que defendemos hoje, que
consideramos irreversível e que por vazio de legislação oportuna se auto-legitimará prestigiando, por uma vez, a Autonomia Universitária.
Comunicação apresentada à Academia das Ciências de
Lisboa em 25- 10-2002
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Os Portugueses na História
O caso especial da Saúde Mental

Prof Doutor José de Paiva
Boléo-Tomé

Na História da Medicina são raras ou mesmo excepcionais as referências a médicos
portugueses. Quando existem, essas referências são, na maior parte das vezes,
incompletas ou incorrectas. São exemplos disso Pedro Hispano, Amato Lusitano,
Ribeiro Sanches. Se quisermos estudar sistemas de organização da Assistência, então é total o silêncio no que diz respeito a Portugal. E, no entanto, falaram português a mais notável reforma da assistência hospitalar da História da Medicina, e o
conceito moderno de saúde mental e assistência comunitária, com mais de quatro
séculos de avanço. O Autor parte dos princípios essenciais da reforma hospitalar da
Rainha D. Leonor, bem claros nos "Compromissos" das Misericórdias, e compara-os
com os métodos seguidos nos Hospitais que tiveram o seu ponto de partida em S.
João de Deus. Faz, em seguida, uma breve análise histórica da vida deste Português
e db seu trabalho em Granada, estudando mais profundamente a acção da Ordem
fundada por ele, a Ordem Hospitaleira, principalmente no domínio do tratamento
dos doentes mentais. O seu trabalho e método é hoje reconhecido como pioneiro
no mundo da Psiquiatria, apesar do silêncio que continua a existir nos tratados de
História da Medicina.

Quando nos debruçamos sobre a Hist ó ria da Medicina tal como nos é apresentada nos grandes compêndios internacionais encontramos aí informações sobre formas de exercício médico
como a medicina mágica e a medicina
empírica, a citação de nomes que se
tornaram ilustres na prática médica, a
descrição de drogas, técnicas e instrumentos, a referência a locais de tratamento e ensino (templos famosos, alguns Hospitais, as Universidades) e, sem
dúvida, as terríveis histórias das muitas
epidemias que assolaram a humanidade.
Vemos igualmente, e mesmo com uma
tónica muito especial, aquilo que desde tempos muito recuados foi definido
como o conjunto das regras éticas do
comportamento do médico na sua reRevista ORDEM DOS MEDICOS . Março/Abril 2003

lação profissional e humana com o doente. Hipócrates, há mais de 2400 anos,
soube sintetizá-las de tal modo magistral no seu "Juramento" que a actualidade dos princípios enunciados então
se mantém inalterável.
Se, porém, tentarmos estudar a organização da assistência e dos cuidados de
saúde para as populações, não conseguimos descobrir uma linha
orientadora ou uma organização, mesmo rudimentar, qualquer que seja a
época que consideremos.A saúde comunitária, posta em causa nas grandes
epidemias, foi quase sempre objecto de
medidas pontuais, tomadas por iniciativa de um ou outro poder constituído, ou de governantes assustados, que
pediam o auxílio dos médicos mais respeitados. O exemplo de Hipócrates,

combatendo eficazmente uma epidemia
de peste em Atenas, com medidas de
higiene e profilaxia enérgicas e inteligentes, constitui um dos raros casos
de cuidados sanitários de emergência
bem organizados e executados.
Se pouco existe sobre a organização
dos cuidados de saúde dirigidos à comunidade - a presumível rede de Hospitais Militares para as legiões romanas terá sido a excepção - é ainda mais
flagrante, pela sua injustiça, a ausência
sistemática do nome de Portugal na História da Medicina.

I. A PRESENÇA PORTUGUESA
NA HISTÓRIA DA MEDICINA
Na verdade, procuremos, nesses mesmos compêndios, qualquer referência

assistência Hospitalar
Rainha Dona

"Tratado das Drogas" - Cristóvão da
Costa.(n° 1531) baseado na obra de
Garcia de Orta. (Ed. Castelhana, 1578)

- XXV aniversário

a médicos portugueses notáveis, ou a
sistemas de ass istência na doença da
responsabilidade de portugueses. A
omissão é a regra, com uma ou outra
excepção, talvez porque seria clamoroso o silêncio total. Mesmo assim, são
sempre referências muito rápidas, incompletas e mesmo incorrectas 12 :
Pedro Julião (o Papa João XXI, século
XIII), cuja obra fundamentai,"Thesaurus
Pauperum", fo i livro de texto obrigatório nas Universidades durante mais
de três sécu lo s, é apenas "Pedro
Hispano", originário de uma região da
Europa onde ex istiam então c in co
reinos independentes; um tal Francisco
Sanches (séculos XVI e XVII) , nascido
em Braga, é às vezes referido apenas
como catedrático de Medicina em
Toulouse, ou como filósofo nascido em
Espanha; Amato Lusitano (o João
Rodrigues, de Castelo Branco), que
descreveu a circu lação, descobrindo a
existência das válvulas venosas ( 1547),
é completamente substituído por
William Harvey, que publicou os seus
estudos 81 anos depois, e que
conheceu bem a publicação de Amato
Lusitano, através do seu mestre

Fabricius d'Aquapen-dente; Garcia de
Orta (século XVI), o extraordinário
médico e botânico que nos legou uma
das obras mais importantes da História
da Medicina, "Colóquio dos Simples",
é, muitas vezes, simp lesmente
esquecido; mesmo Ribeiro Sanches, que
foi decisivo na reforma do ensino médico no século XVIII, é às vezes citado
apenas como o médico da corte russa,
ou o parisiense de origem espanhola.
Escusado será dizer que é inútil a pesquisa sobre qualquer contribuição portuguesa ou de portugueses para a organização de cuidados de saúde comunitários . Não se trata já de apontar
nomes de médicos ilustres que tenham
marcado o tempo com o seu espírito e
saber e a história com o seu nome. Falo
de verdadeiras revoluções no espírito
e na prática da assistência pública em
cu idados de saúde, que ultrapassaram
os limites de uma época e de um espaço geográfico.
Na verdade, essa presença portuguesa
foi ímpar pelas suas características 11 ,
pela qualidade e pela inovação, constituindo um legado espantosamente actual.

Noutros locais 1•2, tive já a oportunidade de realçar os aspectos principais
dessa presença que, embora assumindo duas formas bem diferentes, quer
na origem, quer no objectivo imediato,
quer no desenvolvimento, se aproximaram em alguns métodos e principalmente na perenidade dos princípios,
muito para além da pessoa que lhes
deu vida e realidade prática. Sem difi culdade ou abuso histórico se pode
afirmar que qualquer delas transportou consigo a marca bem portuguesa
da hospitalidade.
A primeira, que não vemos sequer citada nos grandes manuais de História
da Medicina, podemos apontá-la como
a grande reforma da Assistência na
Doença da história da humanidade, e
teve como inspiradora e autora a Rainha Dona Leonor e como executor
decidido, no seu início, EI-Rei D. João
11 18•19 • O Hospital Termal das Caldas
(primeiro Hospital Termal do mundo),
e o Hospital Real de Todos-os-Santos
(primeira grande escola médico-cirúrgica de base hospitalar) 13 , são apenas
símbolos, a face mais visível dessa
extraordinária reforma, em que o esRevista ORDEM DOS MÉDICOS • MarçaiAbrJI 2003
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Hospital Real de Todos os Santos , em Lisboa
(antes do terramoto de 1755 - reconstituição
provável)

sencial se encontra no "Compromisso" mandado lavrar pela Rainha, e no
espírito renovado das Misericórdias, entregues à cc-responsabilidade das populações. Vale a pena lembrar alguns
dos pontos fundamentais desta verdadeira revolução na história da assistência hospitalar.
I.A existência de um quadro privativo
em dedicação exclusiva, dirigido por
um Provedor (hoje seria o Director
ou o Administrador), que não podia
ser "senhor poderoso ou frade" (hoje
diríamos "político" ...).
2. Um conjunto de normas administrativas e protocolos clínicos que ainda
hoje seriam aplicáveis a muitos locais
de assistência.
3.A ideia de "equipa de saúde", com a
visita obrigatória a todos os doentes
internados.
4. A prestação mensal de contas perante a Mesa da Misericórdia e a
Reunião Anual de Balanço.
S. A separação completa do conceito
de "hospital" da ideia de "albergaria", separação que não existia nas
obras de assistência conventuais.
6. A cc-responsabilização das populações pela "sua" Misericórdia, ideia
que se estendeu e se manteve até à
reforma de 1971 (criação dos Centros de Saúde) e à extinção das Misericórdias pelo governo de Maria de
Lurdes Pintassilgo.
Esta organização verdadeiramente notável, norteada por princípios e práticas que hoje parecem naturalmente
evidentes, frutificou abundantemente,
estendendo-se por todo o mundo. O
Hospital Luís de Almeida, em Oita, no
Japão, é o símbolo actual dessa universalidade, como herdeiro do primeiro
Revista ORDEM DOS MtDICOS . Março/Abril 2003

Jornadas Militares de João Cidade .
(ltenerários prováveis)

Hospital japonês, fundado por aquele
médico português em 1555, e que funcionou em edifício próprio a partir de
1559 20 •
Penso ser muito interessante chamar a
atenção de todos para esta nova organização hospitalar, para as suas características únicas, nomeadamente na ccresponsabilização popular no seu governo e manutenção. E igualmente
situá-la no tempo, aproximadamente 50
anos antes de outro português apai xonado, de seu nome João Cidad·e ou
João Cidade Duarte, iniciar em Granada uma outra revolução universal nos
cuidados de saúde, bem evidente no
novo Hospital de Los Gomeles, talvez
ainda antes de 1547. Esta sequência
não é descabida: a organização modelar e a nova concepção de Hospital
instituído pela Rainha permite compreender alguns aspectos igualmente novos na obra daquele que viria a ser
conhecido por João de Deus.

2. DE JOÃO C I DADE
A JOÃO DE DEUS
É conhecida a história deste Homem.
Da Rua Verde, em Montemor-o-Novo,
onde nasceu a vinte e cinco de Março
de 1495, filho de André Cidade, até
Granada, onde morreu em 8 de Março
de ISSO, muitos foram os passos, aventuras e trabalhos.
Com 8 anos deixou a casa paterna e
foi para Espanha na companhia de um
desconhecido (aventureiro? Clérigo?).
Em Oropesa foi adoptado por uma família que o fez guardador de rebanhos.
Com 22 anos passou a criado de um
capitão e a soldado. Ferido por queda
do cavalo, voltou a Oropesa e ao ofício de pastor. Mobilizado para comba-

João Cidade - Lenhador para ajudar os
pobres e doentes.
(Igreja Matriz de Montemor-o-Novo)

ter os turcos na defesa da cidade de
Viena, regressou por mar a Espanha,
desembarcando na Corunha. Foi a
Montemor à procura dos pais que
entretando tinham falecido . Regressou
a Espanha porAiamonte,seguindo para
Gibraltar e Ceuta. Nesta cidade portuguesa ajudou um fidalgo degredado, trabalhando nas muralhas para o sustento dessa família, durante dois anos. Em
1537 regressou a Gibraltar, onde passou a vendedor de livros e pagelas. E
foi nessa profissão que se fixou em
Granada no mesmo ano, com 42 anos
de idade.
Em todos estes percursos e ofícios foi
sempre o homem bom, pronto para ajudar os necessitados. As muitas e dramáticas situações humanas que encontrou nessa vida errante fizeram-no sonhar com outro sucesso na ajuda aos
outros. Dizem os biógrafos que João
teve uma visão em que ouviu uma voz
de criança que lhe dizia: "Granada será
a tua cruz".
Seria no ano seguinte, em 1538 (?), que
o seu novo percurso iria começar. O
entusiasmo e a exaltação provocada
por um sermão do Padre João de Ávila,
na festa de S. Sebastião, levaram-no a
desfazer-se de tudo, tomando atitudes
tais que foi tomado como louco. Foi aí,
no hospício de loucos, amarrado e fustigado pelo látego, que encontrou o
caminho da sua vida. Foi igualmente
nesse local de gritos, angústia e imundície que afinal nasceu a obra hospitaleira.
João compreendeu que era necessário,
era urgente, olhar para aqueles pobres
seres enjaulados, como seres humanos
que eram, que precisavam de carinho
e de cuidados e não de correntes e

chibatadas. Ainda no Hospital, dedicou-se de tal modo aos doentes ali internados que os guardas e enfermeiros
se espantavam com os resultados do
seu trabalho.
Teve alta, e foi em peregrinação ao Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe,
onde é possível que tenha visitado o
Hospital anexo. De regresso a Granada, fez-se lenhador para ajudar os desgraçados que sobreviviam nos vãos e
arcadas.
Em 1540 (?), depois da passagem pelos
pátios de uma casa senhorial cedidos
pelo proprietário para lá instalar doentes, alugou o primeiro espaço que
transformou em Hospital. Foi na Rua
de Lucena, onde viu um estranho letreiro que dizia "Casa que se aluga para
alojamento de pobres" e aí colocou 40
ou 46 camas. O entusiasmo e paixão
que pôs neste embrião da obra que
começava a nascer, os actos heróicos
praticados para salvar os doentes do
Hospital Real de Granada, durante o
terrível incêndio que o destruiu e a sua
incansável dedicação aos doentes, impressionaram de tal modo os grandes
e poderosos que João, o antigo livreiro, o lenhador, o louco, passou a ser
chamado por todos o João de Deus.
Com a ajuda do Arcebispo de Granada, o Hospital foi transferido para a
encosta de Los Gomeles (ou Gomérez),
num antigo convento de Carmelitas,
talvez já em 1541 , onde foram criadas
secções especializadas de acordo com
a patologia, dedicando um carinho
muito especial aos loucos. Foi aí, em
Los Gomeles, que João de Deus pôde
aplicar o que sonhara: um leito para
cada doente, roupa lavada, higiene e
alimentação, atenção e cuidados a toda
a espécie de doentes.Tal como acontecera no Hospital de Todos-Os-Santos,
e m Lisboa, foram também criadas áreas separadas ("enfermarias") de acordo com o tipo de doença - "febricitantes,
ulcerosos, estropiados e paralíticos" reservando uma ala especial para os
doentes mentais. Com a abertura do
Hospital, que lhe dava muitos trabalhos e exigia muita dedicação, João de
Deus continuou, no entanto, a sua ext raordinária acção de assistência soei-

ai em ambulatório, e de recuperação
de criminosos e transviados, acção verdadeiramente pioneira. Já então com
discípulos e auxiliares, a quem não se
cansava de repetir a sua frase que se
tornou na bandeira da futura Ordem,
"Fate Bene, fratelli", o seu trabalho não
parou até ao momento da morte, em
1550.

É muito interessante olhar para a obra
gigantesca deste homem humilde mas
apaixonado pelos doentes e necessitados, na sequência daquela outra que
nascera e crescera em Portugal pela
mão de uma Rainha, também apaixonada pelos doentes e necessitados. É
bem provável que João Cidade, no seu
regresso de Viena de Áustria e a caminho de Montemor, tivesse parado em
Lisboa e conhecido ou ouvido falar do
modelar Hospital Real de Todos-OsSantos, onde cada doente tinha a sua
cama e onde existiam alas diferentes
de acordo com as patologias.A semelhança entre as regras de higiene, tratamento e humanidade dedicada, escritas nos Compromissos das Misericórdias, e as regras aplicadas por João
de Deus em Los Gomeles, assim como,
após a sua morte, em todos os Hospitais da que viria a ser a Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, é suficientemente próxima para que possa ser tomada apenas como ocasional.

João de Deus

Misericórdia
de Montemor-

3. JOÃO DE D EU S
E O S H O SPITALEIROS:
O ESPÍRITO E A O BRA
O que pode então levar-nos a afirmar
que João de Deus e a sua obra constituem um caso à parte na história da
Assistência?
Dona Leonor criou um novo conceito
hospitalar, reformando as Confrarias da
Caridade, estabelecendo regras muito
claras e exigentes para o funcionamento
dos hospitais que lhes estavam
adstritos, interessando as populações
na vida e na qualidade da assistência
nas instituições que lhes confiou. E essa
obra manteve-se e sobreviveu a mais
de quatro séculos de história política,
prestando bons serviços, bastantes ve-

zes de excelente qualidade.
João de Deus e os seus Hospitaleiros,
desde o início, fizeram a obra "por dentro", foram eles as mãos, os membros,
a cabeça e a alma.
As Misericórdias, no novo conceito e
na nova estrutura, constituíram uma organização ímpar na assistência hospitalar, com centros de referência em
rede, espalhados pelo mundo.
João de Deus, em contacto permanente com a rua e as casas miseráveis, compreendeu que não bastava pôr de pé
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S. João
de Deus
(Estátua do
retábulo da
Igreja Matriz
de Montemoro-Novo)

Hospitais, onde seria sempre limitada
a capacidade de resposta às necessidades. Foi o verdadeiro criador da terapêutica ocupacional, e lançou-se, com
a mesma paixão, na criação de um autêntico serviço de assistência e apo io
domiciliárias, e na recuperação de
marginais.
A Rainha Dona Leonor representava
o Poder apoiado no Povo, por isso a
obra foi possível e sobreviveu-lhe, apesar das invejas surdas, das interferências e das ambições dos grandes.
João de Deus entrou em conflito com
o homem comum da sua época: mas o
exemplo do seu sacrifício pelos outros,
levado ao extremo, recuperou criminosos e desgraçados e transformou
mesmo os seus piores detractores, inimigos e maldizentes, como Simão de
Ávila e frei Domingos, em discípulos
directos.
Os Hospitais das Misericórdias, extintos por decreto pelos sucessores do
Poder que os criara, rapidamente foram absorvidos pela máquina burocrática da Assistência Pública, fria e sem
Revista ORDEM DOS M~DICOS . Março/Abril 2003

alma, e o Povo esqueceu, porque lhes
falaram de um suposto "Direito", o
Direito à Saúde, sem qualquer
contrapartida de um Dever ou de uma
Responsabilidade.
Os Hospitaleiros foram perseguidos,
enxovalhados, expulsos, o seu trabalho praticamente destruído. Mas sempre a Obra renasceu, porque a alma
não era administrativa, nem dependia
do discurso político, ou do voto popular. A alma era João de Deus; a alma
era e é o conjunto dos Irmãos e Irmãs,
que vivem exclusivamente para a hospitalidade, sem marcações de ponto,
sem discussão de direitos, sem contestações sindicais; apenas entregando-se.
Ao contrário da obra hospitalar da Rainha, de que são muito raras as referências fora da língua portuguesa, a
obra de S. João de Deus e dos Hospitaleiros encontra-se divulgada em muitas línguas, principalmente espanho l,
português, italiano e francês. E este facto torna ainda mais estranho o silêncio que a envolve quando procuramos
referências nos tratados de História da
Medicina. E, no entanto ...
São bem conhecidas, através dos cronistas e de alguns biógrafos, as características, a qualidade, a humanidade, a
organização dos hospitais da Ordem
dos Hospitaleiros, que marcavam a
diferença 5•14 • Pouco mais de um século
após a morte de João de Deus, Gérard
de Villepherre, que escreveu uma vida
de S. João de Deus publicada em 1691,
referiu a existência de 236 Hospitais
com um total de 12.5 16 camas,
espalhados por todo o mundo. Antes
da Revolução Francesa o número de
Hospitais elevava-se a 320!
Estes Hospitais dedicavam-se ao tratamento de todas as doenças ; mas a sua
atenção e carinho muito especiais dirigia-se aos loucos, sendo esse o aspecto que mais impressionou Esquiro l3•15 ,
em 1825, quando tomou conta do Hospital de Charenton.
No século XVII, principalmente a partir de 1680, com o abandono progressivo da ideia da existência de causas
sobrenaturais, os doentes mentais passaram à categoria de "associais", sen-

do encarcerados com os criminosos e
os miseráveis. A excepção era o conjunto de casas e Hospitais da Ordem
Hospitaleira.
Porém, a vida de todos os doentes mentais iria tornar-se num inferno sem esperança.
Em França, na sequência da Revolução Francesa, apesar do reconhecimento dos seus serviços admiráveis pelos
comissários da Assembleia Nacional ,
e sem dúvida que em nome dos ideais
revolucionários (?!) de "Liberdade, Igualdade e Frater-nidade", os Irmãos acabaram por ser expulsos do último Hospital que tinham a seu cargo,
Charenton, em 1795, regressando os
asi los de loucos em França à triste situação já descrita por Howard 3•15 como
sendo a que existia na maior parte dos
hospitais da Europa: "Esses desgraçados sofrem a mais temida das misérias
humanas, são mais maltratados do que
os criminosos e reduzidos a um estado
pior do que os animais ... ". "Vi-os mal
alimentados, privados de ar para respirar, de água para matar a sede, e das
coisas mais necessárias à vida ... ". "Eis
o que eu vi em quase toda a parte em
França, eis como são tratados os alienados em quase toda a Europa".
Philippe Pinel ( 1745-1826), no período pós-revolucionário (I 5), tentou modificar este estado de coisas na Bicêtre,
onde foi médico-chefe entre 1792 e
1794 e, a partir desse ano, em La
Salpêtriere, impondo métodos
sobreponíveis aos dos Hospitaleiros
expu lsos, e que ele tinha conhecido por
ter feito parte dos "inquiridores".
Na mesma época, em Inglaterra, o
"Quaker" William Tuke ( 1732-1822),
conhecedor da obra Hospitaleira, fundou um asilo que se tornou famoso,
onde foram aplicados os métodos de
acolhimento e tratamento dos loucos
usados pelos Irmãos de S. João de Deus
-o "York Retreat for the care of mentally
iii".
Poucos anos depois, Esqui rol ( 17721844), já director do as ilo de
Charenton, e historiador da psiquiatria
francesa até à sua época, pode escrever que a obra de Pinel foi demasiado
fugaz, pois t udo regressara à barbárie.

Citando as suas próprias palavras, "os
locais onde se encontram os loucos são
terríveis, sem ar, sem luz, húmidos, estreitos ..." "Exprimindo o meu espanto
de ver um pobre imbecil nú e sem palha deitado no chão, o porteiro respondeu que a administração só lhe
dava um feixe de palha por doente de
IS em IS dias".Tentou, por isso, saber
pormenores sobre a acção e os métodos dos Irmãos de S. João de Deus,
percorrendo os arquivos do hospital
que dirigia, e os relatos dos contemporâneos. O que encontrou encheu-o de
admiração e respeito por essa obra
extraordinária.
Não é de admirar que, apesar do
anticlericalismo ainda reinante, a Ordem viesse a ser restaurada em França
em 183 I, expressamente para cuidar
dos lou cos e dementes.
Philippe Pinel passou à história, ficando o seu nome nos escritos e tratados
como o pai da psiquiatria moderna e o
fundador dos novos conceitos de saúde mental; William Tuke faz parte das
citações históricas obrigatórias. Mas
João de Deus e os Hospitaleiros, que
três sécu los antes lançaram as verdadeiras bases da Saúde Mental que hoje
é aceite em todo o mundo, permanecem ausentes nas referências e nos
manuais que pretendem ensinar a História da Medicina.

4.A ORDEM HOSPITALEIRA
EM PORTUGAL
Está feita há muito, embora ainda longe de ser completa, a história da presença e da acção dos Hospitaleiros em
Portugal 5•16.17. Por isso é minha intenção
deixar apenas algumas notas e
sublinhar alguns factos sobre a acção
e as vicissitudes da Ordem neste País
que muitos designam como "de brandos
costumes".
Por encargo do Rei D. João IV, os Irmãos foram os pioneiros na organ ização e governo de Hospitais militares e
dos hospitais e postos de campanha
junto da fronteira, nas guerras da Restauração. Reconhecidos pela sua dedicação e competênc ia, continuaram
igualmente a sua acção extraordinária

no apoio e tratamento dos loucos. Na
data da Revo lu ção Francesa, a Ordem
t inha em Portugal Continental 22 casas, e mais I I nas Ilhas e Ultramar.
O Hospital Militar do Castelo, sucessor de um pequeno hospital de campanha montado junto do castelo de S.
Jorge durante a ocupação espanhola,
adqu iriu tal renome, pela mão dos Irmãos de S. João de Deus, que, durante
o século XVIII e já no século XIX, ali se
realizaram exames para ser conced ida
autorização para exercer clínica no
País. Ainda no próprio ano da expu lsão da Ordem, em 1834, José Fe li ciano
de Castilho Barreto, licenciado em
Medicina em Paris, fo i submeter-se a
exame no Hospital do Castelo para
poder exercer clínica.
Em
1834 , porém,
o
feroz
anticl ericalismo de Joaquim António de
Aguiar não poupou nada nem nin guém. Expulsos do País, viram todas as
suas casas e hospitais roubados pela
administração pública. Nos dois anos
seguintes iria acontecer o mesmo em
Espanha, a que se seguiria mais tarde a
Itália, em 1866.
Mas o espírito e a alma não morrem
com simpl es espoliações e expulsões.
Já em 1867, com a protecção especial
do Papa Pio IX, foi enviado a Espanha
e a Portugal o Padre Bento Menni 7• 16•17
com a missão especial de restaurar a
Ordem e o seu trabalho nestes dois
países. Foi a sua acção generosa, prudente e eficaz, que conseguiu restaurar e dinamizar de novo a Ordem Hospitaleira no triângulo Espanha/Po rtugal/México. Algumas datas apenas:
- 1880: Fundação da Congregação das
Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus;
- 1890: ficam responsáveis pelo Hospício da Irmandade de Santa Marta;
- 1891: fundam a Casa/Hospício de Aldeia da Ponte (Sabugal);
- 1892: fundam a Casa de Saúde do
Telhai (Sintra);
- 1894: fundam a Casa de Saúde da
ldanha (Belas)
As perseguições, porém, iriam continuar, nos anos que antecederam a proclamação da República: Irmãos presos,
a quinta do Telhai vandalizada, rouba-

Philipe Pinel
mandando retirar
as cadeias que
prendem os
doentes mentais

(Pintura de
1793)

Cadeira da

Doidos"

(Quadro de Goya,
cerca de 1812)

Padre Menni
Restaurador da
Ordem em
Espanha e
Portugal

da e incendiada.
Poucos dias após a proclamação da República, o próprio Afonso Costa foi visitar o Telhai com o pretexto de "ver
se haveria por lá gente reaccionária"
(o que queria dizer Jesuítas ... ), mas, na
realidade, com o objectivo de mandar
fazer o arrolamento dos bens e ordeRevisla ORDEM DOS MÉDICOS . Março/Abril 2003

CULTURA
1908 - Frontaria
da Casa de Saúde
do Telhai

Casa de Saúde do Telhai na actualidade

191 O - Afonso Costa visita a Casa do
Telhai

Igreja de S. João de Deus. Lisboa.
(Frescos de Domingos Rebelo)

nar a expulsão dos Irmãos. Conta o
Irmão Elias, que na altura substituía o
Superior, que Afonso Costa, "ao visitar
as diversas dependências da casa, encontrou, na secção dos doentes mais
agitados, um seu antigo condiscípulo
de Coimbra, o Dr. Teopisto Viai.Ambos
se reconheceram, mas o diálogo foi impossível devido à desagregação mental

do enfermo. A vista daquele quadro
feriu profundamente a alma do fogoso
republicano" que não voltou a inquietar os Irmãos. No entanto, o arrolamento dos bens viria a ser feito no ano
seguinte, sendo suspenso apenas por
intervenção directa do Embaixador de
Itália, porque tudo se encontrava em
nome de um cidadão italiano, o Padre
Menni. Curiosamente, pouco tempo depois, os governos republicanos iriam
solicitar aos Irmãos o seu apoio para
acolherem e tratarem os soldados vindos da I• Guerra Mundial. Mas só em
1928 se viria a dar a restauração da
Província Portuguesa.

Os poucos e tão incompletos apontamentos que atrás ficaram
tiveram por objectivo primeiro marcar bem a importância histórica
de um Homem e de uma obra que foram capazes de se antecipar
quatro séculos aos mais modernos conceitos de Saúde Mental. Os
nomes e a sua "revolução" na Assistência, principalmente aos
doentes mentais, não vêm nos manuais, talvez pela incomodidade
da sua dedicação sem limites, talvez pela sua independência dos
poderes constituídos, ou das correntes ideológicas.
O segundo objectivo é a homenagem.A homenagem simples de um
médico que toda a vida lutou por um sistema de saúde em que o
primado dos cuidados humanizados se sobrepusesse à pesada, fria,
incapaz máquina burocrática, agarrada a conceitos horários de
cuidados de saúde e de eficácia numérica e economicista. É a
homenagem àqueles que, no dia a dia, compreendem que o Dever
de Acolhimento, o Dever de Compreensão, se sobrepõem a qualquer
Direito. Nenhum direito subsiste se não tiver o contraponto do
Dever e da Responsabilidade. A Ordem Hospitaleira de S. João de
Deus, nunca discutiu direitos, mesmo quando foi perseguida em
nome deles; nunca falou em horas extraordinárias, nem contou os
minutos passados com os doentes. Amou. Amou o próximo mais
desgraçado, fez o bem.
Fate bene, fratelli. Continuem fazendo o bem, Irmãos e Irmãs.
Revista ORDEM DOS MtDICOS . Março/Abril 2003
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CULTURA/Discos

TANTRA
"Terra"

JACINTA
"Laurent Filipe Presents
Jacinta -A Tribute To Bessie
Smith"

Editado por Tontro

Editado por EM/

BEN HARPER
"Diamonds On The inside"

Editado por EM/
Os novos diamantes lapidados
por Ben Harper, apan hados nas
correntes do "reggae", do "funk"
ou do "gospel", conduzidos para
as zonas onde não se distingue a
expressividade do êxtase. Sexto
capítulo de uma das obras mais
personalizadas da música popular
contemporânea, onde as declarações de amor são futuro, inesperado, emoção.

ROO STEWART
"lt Had To Be you ... - The
GreatAmerican Songbook"

Editado por BMG
Diamantes são também os que
Rod Stewart interpreta neste recente disco, originários do cancioneiro americano de meados do
século passado, assinado pela
genialidade de um Gershwin, de
um Cole Porter ou de um Hoagy
Carmichael. E o intérprete faz o
que era de esperar do seu talento: inventa ainda frases capazes de
reescrever o livro que Billie
Holiday ou Frank Sinatra, e ntre
tantos outros, foram preenchendo com letras de ouro.

JORGE TUNA
"AS Mãos EAAima"

Editado por Movieploy
Coimbra
do presente e do passado nas
mãos de
um mestre,
uma a lm a
que se levanta para mais uma vez dizer nas
cordas de uma guitarra o que fica
na memória e o que o coração
não disfarça. O acompanhamento
do fiel Durval Moreirinhas constró i o resto destas paisagens de
autenticidade e de movimento que
apontam ao futuro e à esperança
na reab ilitação dos lugares onde
habitam se ntimentos e emoções.
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Jacinta é
portuguesa
mas já faz
parte dos
circuitos
america nos
do "jazz".
Este é o seu
primeiro disco, mas é o disco de
uma intérprete amadurecida, com
a linguagem do "jazz" nas veias e
com um potencial de abertura e
de aprendizagem que promete
ainda mais. Recriar Bessie Smith,
dama primeiro dos "blues", e fazêlo com a destreza e a sensibilidade de Jacinta merece forte
aplauso.

GAVIN BRYARS
"A Portrait"

Editado por Universal
Aos sessenta anos de idade,
Gavin Bryars é um músico, compositor e maestro que se pode
gabar de ter percorrido domíni os distantes da criação musical e
com reconhecimento. Da música
erudita ao "rock", passando pelas
inspirações de sabor tradicional,
e is um percurso que agora se recupera em duplo CD onde tanto
cabe o violoncelo de Julian Lloyd
Webber como a voz de Tom Waits.

IBRAHIM FERRER
"Nuestros Hermanos"

Editado por Megomúsico
~--!1----IIIJ Ferrer é um
.,...,....~ii!!IIIIC'-~ lendário da
música
cubana, uma
das figuras
de relevo
do disco e
do filme que relan-çaram os sons
cubanos no mundo- "Buena Vista
Social Club". Neste novo disco,
gravado aos 76 anos de idade,
lbrah im Ferrer confiou mais uma
vez no músico e produtor Ry
Cooder e, com um conjunto de
am igos e magníficos músicos, deu
as voltas à ternura e ao convívio
até à conversão na mais absorvente das danças.

LIZA MINNELLI
"Liza's Back- ln Concert"

Editado por BMG
A espectacular Liza Minneli regressa e no meio onde todo o seu
talento explode sem limitações.
Em concerto, recriando o que fez
a sua fama ou evocando a mãeJudy
Garland, surpreendendo onde já
não se acreditava em surpresas,
Liza Minnelli confirma ser um dos
artistas mais completos da música
popular, um espírito de comun icação que se transfigura sem leis
mas com uma energia e uma intuição raras.

PROJECTO
CAMALEÃO AZUL
"O Sul"

Editado por Zona Músico
É um novo projecto na música
portuguesa que junta Vivian e, a
vocalista dos Entre Aspas, e o músico T ó Viegas, além de colaborações como as Moçoilas, Eduardo
Ramos e Mário Riva. Em volta de
palavras que se querem reflexivas, cálidas e intervenientes desenham-se músicas que discutem caminhos, entre passados e futuros
que sabem coladas a noite e a alvorada, o ocaso e as estrelas.

JENNIFER LOVE HEWITT
"BareNaked"

Os Tantra
constituíram há duas
décadas
atrás uma
das expressões mais
fortes do
"rock" chamado progressivo feito em Portugal. Como muitos dos
expoentes de fora dentro da sua
área expressiva, os Tantra voltam
agora para confirmar evolução
interpretativa e a eterna paixão
pelos climas grandiloquentes e
subservivos.

"THE VERY BEST OF MTV
UNPLUGGED 2"

Editado por Worner Music
- Universal
Dezasseis
gravações do
célebre MTV
Unplugged "
reunidas em
segundo vo1 u m e ,
dezasseis nomes que fazem a consolidação do "rock" como
fenómeno de popularidade e de
consistência criativa. Sting, Bob
Dylan, R.E .M ., Elton John, Phil
Collins, Rod Stewart, Eric Clapton,
Bjork , Chris lsaak e Sheryl Crow
são alguns dos escolhidos.

CELSO
FONSECA
"Natural"

Editado por
Megomúsico

Editado por Zombo
Mais familiarizada com o mundo
cinema, Jennifer Love Hewitt revela neste disco uma capacidade
para encontrar no "rock" convencional o gesto ou o balanço que
fazem a diferença. Relevante para
o resultado final foi a marca da
produção, a cargo de Meredith
Brooks, boa conhecedora destas
águas onde o canto de Jennifer
Love Hewitt se desenvolve.

CID CAMPOS
"No Lago Do
Olho"

Editado por
Megomúsico

Discos/Exposições

GAL COSTA
"Gal Bossa
Tropical"
Editado por Som Livre

LUCIANA
MELLO
"Olha
Pra Mim"
Editado por Universal

MÁRCIO FARACO
"Interior"
Editado por Universal
Novos discos de intérpretes portugueses
para os que gostam de seguir ou que em
português se faz do outro lado do Atlântico. Destacam-se a linha da frente da renovação que nos chega com Celso Fonseca,
Cid Campos e Márcio Faraco e ainda o
regresso em forma da consagrada Gal Costa, menos interessante é a revelação em
Portugal de Luciana Mello, apenas um t rabalho escorreito que sabe mais do vulgar
do que dos atropelos da vida.

Gfdssicos
SERGEI PROKOFJEV
«Enfant Terrible 1891-1953 »
Editado por Universal
Nos cinquenta anos do desaparecimento do compositor. uma recomendável edição que, em dois CDs, revela
as vertentes principais do génio criativo de Prokofjev. Bailados, sinfonias, concertos, música para teatro ou para piano, aqui tomados em extractos por intérpretes sem mácula, para lembrar
como a música passou a ser diferente
depois de Prokofjev.

NIKOLAJ ZNAIDER
"Bravo! Virtuoso And Romantic
Encores ForViolin"
Editado por BMG
Um virtuoso do violino reúne dez
peças musicais para despertar os mais
insensíveis. Chopin, Rachmaninoff,
Wieniawski, Ponce e Kreisler são algumas das fontes para este disco que os
apreciadores da envolvência do violino
não podem perder.

PERCURSOS DE MEMÓRIA E DE ADMIRAÇÃO
"Oh, Minha Terra! Antes Que Tudo Se Perca" é o título sugestivo de
uma exposição de Luís Mário Cunha, pintor originário da Guarda e
que, ultrapassados os seus cinquenta anos de idade, mostra, pela
primeira vez, os seus trabalhos de desenho e de pintura. A exposição, inaugurada em Celorico da Beira no final do ano passado, chega
agora à proximidade da capital, mais exactamente ao Barreiro, onde
se poderá visitar no Parque da Cidade do Barreiro, na sala
Polivalente do Centro de Exposições, até ao dia 20 de Abril.
E vale a pena fazer o seu percurso de memória e de admiração por um mundo em via de desaparecimento, feito de pedras
e de olhares, de emoções que sobrevivem depois da destruição e do desespero, de medos que ganham a força quando
se apercebem que os sentimentos fica rão para a posteridade.

"JAZZ" PARA APAIXONADOS e INICIADOS
A editora discográfica Verve, uma das mais prestigiadas do mundo do "jazz",
lançou recentemente uma série destinada a conquistar novos apaixonados para
o género musical que fomenta. "For Lovers" reúne discos de intérpretes ou
movimentos co m ligação ao "jazz" e a música que nesses discos se estende são
as praias românticas crescidas entre as areias desta música que marcou o século
passado e que prome te contin ua r vigorosa no início do novo século. Para já,
seis discos an imam esta colecção que se recomenda especialmente a iniciados
no universo "jazzístico" e aos que procu ram um ambiente romântico para acompanhamento musical. São eles os discos com gravações de Billie Holiday ("Billie
Hol iday For Lovers"), de Sarah Vaughan ("Sarah Vaughan For Lovers") e de Elia
Fitgerald ("El ia Fitzgerald Fo r Lovers"), t rês damas da primeira lin ha do "jazz"
vocal, de John Coltrane ("John Coltrane Fo r Lovers") e de Stan Getz ("Stan Getz
For Lovers"), dois saxofo nistas que trouxeram novas cores para o "jazz" e a
música universal , e , finalmente, de representantes da "bossa nova" e da sua
permeabilidade ao "jazz" ("Bossa Nova For Lovers"), com intérpretes como
João Gilberto, Astrud Gil berto, António Carlos Jobim e Stan Getz.
LUIZ GOES: UM MÉDICO COM UMA VIDA
DEDICADA AO CANTO DE COIMBRA

Luiz Goes é uma lenda viva do fado e da
canção de Coimbra. Embora não grave discos com o seu nome há cerca de vinte anos,
Luiz Goes testemunha, nos muitos EPs e LPs
editados nos anos 50, 60 e 70 e no inicio
dos 80, o que de mais veemente diferencia
o canto coimbrão: um grito que se apodera
da alma das coisas e que faz vibrar pedras,
águas, memórias, romances e sentimentos
até assegurar a sua eternidade. Formado em
Medicina no ano de 1958, Luiz Goes passou
recentemente à reforma, depois de completar setenta anos de idade. E em boa altura
resolveu-se prestar uma homenagem ao
cantor de Coimbra, através da edição de
uma caixa de quatro CDs e alguns textos
de enorme valor histórico sobre o papel de
Goes na evolução das músicas do Mondego,
reunindo as gravações realizadas desde 1952

nos estúdios do Porto
da Emissora Nacional
até um tema incluído
no CD "Folha A Folha" do Grupo Presença de Coimbra, datado
de 1999. É uma viagem de nostalgia e de vigor perante a vida
que se desfolha, uma Coimbra erguida na
sua personalidade perante as lutas e as vitórias da vida, um mundo que gera laços
de fraternidade e que os deixa ao futuro
como lições por terminar. Chama-se esta
obra grandiosa "Canções Para Quem Vier
- Integral 1952/2002" e está disponível para
todos os que amam a música como fonte
de união e de entendimento e, em particular, da expressão sentida do fado e da canção de Coimbra.
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Discos I Exposições
O GÉNIO DE TURNER:
INSPIRAÇÕES DA LUZ e DO MAR
O Museu Gulbenkian tem em exposição até ao dia 18 de Maio
uma admirável colecção de aguarelas de Turner. Intitulada "O Mar
~""--'---~----- E A Luz - Aguarelas de Turner na Colecção da Tate", a exposição
compreende mais de setenta obras pertencentes a Colecção da
Tate, a maioria das quais aguarelas, e ainda alguns exemplares da
colecção da Fundação Calouste Gulbenkian. Turner, artista que viveu
entre 1775 e 1850, é um verdadeiro génio da pintura, continuando
a deixar marcas na história da arte passados cento e cinquenta
anos da sua morte. A vida e os fragmentos que a recriam a todo o
momento ganham nas mãos de Turner uma expressividade que os trabalhos
agora expostos, mais centrados na inspiração pela luz e pelo mar ou pela luz
do mar, expandem na sua maior veemência.
56 PÉROLAS de TOM JOBIM
Antó nio Carlos Jobim não
necessita de apresentação .
Ele é talvez o compositor
brasileiro que mais gerações
marco u e seguramente o
mais internacional de todos
os brasi leiros da música popular. Um importante lança- .;,_ mento discográfico ve io re• ' centemente dar oportunidade de escutar algu mas dezenas de pérolas rubricadas porTom Jobim,
nas vozes e nos instrumentos de alguns
dos intérpretes que deram vida à música
e às palavras do autor, entre os quais também se conta o próprio Jo bim. A edição
discográfica é uma caixa com quatro CDs
e cinq uenta e se is temas musicais ,
in titulada "To dos Os Amores de Tom
Jo bim". Nela se encontrarão as vozes
conhecidas de um Chico Buarque, de uma
Elis Regina, de um João Gilberto, de uma
Nara Leão, de uma Gal Costa o u de um
Caetano Veloso, entre muitas outras, e naturalmente a frescura eterna de "clássicos" como "Águas de Março", "The girl
from Ipanema" , "C hega de sau dade",
"Corcovado", "Desafi nado" ou "A felic idade" .

FACETASdoTALENTO
MUSICAL de MONTSERRAT
CABALLÉ
Montserrat Caballé é uma das mais
expressivas cantoras espanholas no
mundo da ópera, talvez a mais reconhecida universalmente. A acrescentar à sua fantástica carreira no universo da ópera merecem ser referidas as colaborações com intérpretes de outras áreas musicais, como
Freddie Mercury ou Vangelis, que
contribuíram para alargar ainda mais
o público que a adm ira. Três discos
agora chegado s a Portugal vêm
mostrar as facetas que o talento musical de Caballé tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Num deles
("Viva La D iva - The Best Of
Montserrat Caballé") juntam-se os
duetos da intérprete e as suas incursões no mundo da canção actual ,
noutro ("Songs Of The Spanish
Renaissance Vol. I") a "diva" recria
uma época rica da vida musical do
seu país e, por último. o mundo que
lhe deu fama, a ópera, revive, em dois
CDs, debaixo do título "Only
Caballé - Legendary Record ings Her Greatest Opera Hits".

O REGRESSO DA VOZ LÍMPIDA DE FILIPA PAIS
A carreira discográfica de Filipa Pais a solo resume-se a dois albuns, o segundo dos
quais agora editado e o primeiro datado de 1994. Estranho percurso, sabendo-se
que Filipa Pais é uma das intérpretes vocais mais sensíveis da música popular produzida em Portugal nas últimas duas décadas. O novo disco, intitulado "À Porta Do
Mundo" vem, aliás, confirmar a qualidade do canto de Filipa Pais, um canto que se
desdobra por paisagens distintas, apenas ligadas por uma sede de autenticidade e
de poesia que é marca da intérprete. Temas tradicionais, poemas de autores como
Reinaldo Ferreira e Hélia Correia, músicas e arranjos que trazem as assinaturas
prestigiadas de João Paulo Esteves da Silva e de Filipa Pais, eis alguns dos vectores
que conduzem à interpretação límpida, de enorme poder evocativo, de uma liberdade contagiante, de Filipa Pais. E que fazem de "À Porta Do Mundo" um dos melhores discos de intérpretes portugueses dos últimos anos.
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HOMENAGEM
AO ARQUITECTO RIBEIRO
TELLES EM ÉVORA
O arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles
é uma das personalidades mais
marcantes das últimas décadas da
vida cultural portuguesa. É a sua marca como homem, como professor,
como arquitecto, como ecologista e
como criador que agora se pode seguir numa exposição que poderá ser
visitada até 18 de Maio, em Évora. A
exposição, intitulada "A Utopia E Os
Pés Na Terra", decorre no Museu da
cidade alentejana e constitui uma homenagem ao professor que, durante
quase duas décadas, dirigiu o
Departamento de Planeamento
Biofísico da Universidade de Évora.
A exposição, organizada por uma
antiga aluna de Ribeiro Telles e agora
professora da Universidade de Évora,
Aurora Carapinha, divide-se em
quatro núcleos, o primeiro dos quais
de natureza biográfica e os restantes
dedicados a fases diferentes do trabalho do arquitecto.

MOMENTOS TOCANTES
de POESIA E MÚSICA
Vinte poemas que são história e coração de Portugal, vinte momentos
únicos da escrita portuguesa que a
música foi buscar com respeito e
entrega. Eis a origem do projecto
discográfico "Poesia Encantada", que
foi buscar vinte das mais conseguidas
inspirações musicais portuguesas
para poemas da nossa língua. Retomam-se, então, nesta antologia de
poesia, música e voz, momentos tocantes e irrepetíveis que juntam
Camões e Amália, Pessoa e José Afonso, Rosalia de Castro e Adriano Correia de Oliveira, Antero de Quental
e Camané, Natália Correia e José Mário Branco, Pedro Homem de Mello
e Amália, Manuel Alegre e Adriano
Correia de Oliveira,António Gedeão
e Manuel Freire, Camões e José Mário
Branco, entre outras felizes reuniões.
A não perder.
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Decreto-Lei no 30/2003, do Ministério da Saúde, de 14 de Fev.

Fevereiro
I Série
Decreto-Lei no 16/2003, do Ministério das Finanças, de 3 de Fev.
Procede à interpretação autêntica do no I
do artigo 6° do Decreto-Lei no 142/99, de
30 de Abril, que cria o Fundo de Acidentes
de Trabalho.

Decreto-Lei no 25/2003, do Ministério da Saúde, de 4 de Fevereiro
Transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva no 200 1/37/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Junho,
relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros no que respeita
ao fabrico, à apresentação e à venda de
produtos do tabaco, e altera o Decreto-Lei
no 226/83, de 27 de Maio, sobre prevenção do tabagismo.

Portaria no 132/2003, do Ministério
da Saúde, de 5 de Fevereiro
Aprova as tabelas de preços a praticar
pelo Serviço Nacional de Saúde, bem
como o respectivo Regulamento.

Resolução do Conselho de Ministros no 15/2003, do 5 de Fevereiro
Cria uma unidade de missão designada
«Hospitais SA», com a finalidade de coordenar o processo global de lançamento e
a estratégia de empresarialização dos hospitais com a natureza jurídica de sociedades anónimas de capitais exclusivamente
públicos.

Portaria no 147/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
I I de Fevereiro
Altera a Portaria no 20/200 I, de I O de
Janeiro, que aprova os planos de estudos
dos cursos bietápicos de licenciatura em
Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica,
Cardiopneumologia, Farmácia, Fisioterapia, Neurofisiologia, Medicina Nuclear, Radiologia, Radioterapia, Saúde Ambiental,
Terapia da Fala e Terapia Ocupacional da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do
Porto.

Decreto Regulamentar Regional no
7/2003/A, da Região Autónoma dos
Açores - Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais, de 13 de Fev.
Aprova a orgânica da Unidade de Saúde
de Ilha de São Jorge.
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Transpõe para o ordenamento jurídico
interno a Directiva n° 98/79/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Outubro, a Directiva n. 2000/70/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Novembro, e a Directiva no 200 I11 04/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro, que alteram a
Directiva no 93/42/CEE, do Conselho, de
14 de Junho, relativa aos dispositivos médicos .

social de utentes com permanência em
meio hospitalar após alta clínica.
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Portaria no 163/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
20 de Fevereiro
Altera o anexo à Portaria n° 448/2000, de
18 de Julho, que aprova o plano de estudos do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de
Maria Fernanda Resende

Portaria no 174/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
20 de Fevereiro
Autoriza o funcionamento do curso
bietápico de licenciatura em Anatomia
Patológica, Citológica e Tanatológica a
ministrar na Escola Superior de Saúde
Jean Piaget - Algarve.

Portaria no 175/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
20 de Fevereiro
Autoriza o funcionamento do curso
bietápico de licenciatura em Fisioterapia a
ministrar na Escola Superior de Saúde
Jean Piaget - Algarve.

Portaria no 176/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
20 de Fevereiro

Despacho no 2244/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de I O de
janeiro de 2003, publicado em 4 de
Fevereiro
Altera os n.os 3, 4, 14, 15, 22, 27 e 33 do
despacho no 22 618/2002 (2• série), de 16
de Setembro, publicado no Diário da República, 2• série, no 244, de 22 de Outubro
de 2002, que regulamenta a instalação e
funcionamento dos postos farmacêuticos
móveis.

Despacho no 2245/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de I 6 de
Janeiro de 2003, publicado em 4 de
Fevereiro
Determina a criação, no âmbito do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), de um grupo de consenso
que terá como objectivos, nomeadamente,
identificar e definir situações clínicas que
sejam passíveis de automedicação, bem
como reavaliar, com vista à sua actualização,
com uma periodicidade de dois em dois
anos, a lista das situações passíveis de
automedicação.

Despacho no 3303/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Determina a extinção do grupo de trabalho sobre a abordagem do doente ostomizado, porque esgotado o seu objecto.

Autoriza o funcionamento do curso de
licenciatura em Enfermagem na Escola
Superior de Saúde Jean Piaget - Algarve

Despacho no 3304/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro

Portaria no 181/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
20 de Fevereiro
Altera o anexo I à Portaria no 823/2000,

Determina a extinção da equipa de projecto para a dinamização do novo regime dos
centros de saúde previstos no Dec. Lei n.
157/99, de IO Maio, dado que o mesmo
não se enquadra nas alterações legislativas
em curso.

de 22 de Setembro, que aprova o plano de
estudos do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara.

Decreto Legislativo Regional no 2/
2003/M, da Região Autónoma da
Madeira - Assembleia Legislativa
Regional, de 24 de Fevereiro
Aprova medidas de reinserção familiar e
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Despacho n. 0 3305/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue a Comissão Nacional da Saúde da
Mulher e da Criança, por decurso de
mandato.

Despacho no 3306/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue a Comissão Nacional de Vigilância Epidemiológica.

Despacho no 3309/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue o Grupo Nacional de Apoio à
Implementação dos Centros de Saúde de
Terceira Geração, dado que o mesmo não
se enquadra nas alterações legislativas em
curso.

Despacho no 331 0/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue a Comissão Nacional de Controlo à Infecção

Despacho no 331 1/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue o Grupo de Trabalho para o
Estudo da Telemedicina.

Despacho no 3312/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue a Comissão de Coordenação de
Traumatismos Cranio-encefálicos.

Despacho no 3316/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 14 de Janeiro de 2003, publicado
em 18 de Fevereiro
Extingue o Grupo de Acompanhamento
da Reforma das Urgências (GARU).

Portaria no 271/2003, do Ministério
da Saúde, de 25 de Fevereiro
Homologa o Regulamento Interno do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Março
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Decreto-Lei no 44/2003, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior,
de 13 de Março
Altera a denominação da Escola Superior

de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa para a Escola Superior de Saúde da
Cruz Vermelha e amplia os objectivos do
estabelecimento de ensino para a área das
tecnologias da saúde

Decreto-Lei no 45/2003, do Ministério da Saúde, de 13 de Março
Prorroga até à data limite de 30 de Junho
de 2003 os contratos a termo cujo prazo
de vigência tenha sido prorrogado até 3 I
de Dezembro de 2002 pelos DecretosLeis n.os 68/2000, de 26 de Abril, 126/
200 I, de 17 de Abri l, I 18/2000, de 4 de
Julho, e 130/200 I, de 18 de Abril

Portaria no 223/2003, do Ministério
da Defesa Nacional, de 13 de Março
Aprova o plano de estudos do curso de
formação militar complementar das licenciaturas em Medicina e Medicina Dentária
da Academia da Força Aérea

Decreto Regulamentar Regional no
8/2003/M, da Região Autónoma da
Madeira - Presidência do Governo,
de 13 de Março
Sujeita, pelo prazo de dois anos, a medidas
preventivas os terrenos localizados na
área envolvente à nova unidade hospitalar
a implantar no Funchal

Portaria no 232/2003, dos Ministério
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, de 14 de Março
Fixa as zonas de protecção ao Hospital do
Barlavento Algarvio e ao respectivo
heliporto, no município de Portimão
0

Portaria n. 243/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
18 de Março
Autoriza o Instituto Superior de Ciências
da Saúde-Norte a conferir o grau de mestre na especialidade de Psicologia da Dor

Portaria n. 244/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
18 de Março
0

Autoriza o Instituto Superior de Ciências
da Saúde-Norte a conferir o grau de mestre na especialidade de Oclusão Clínica

Autoriza a alteração do plano de estudos
do curso de licenciatura em Enfermagem,
ministrado na Unidade de Ponte de Lima da
Universidade Fernando Pessoa

Portaria no 247/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
18 de Março
Autoriza a alteração do plano de estudos
do curso de licenciatura em Enfermagem,
ministrado na Escola Superior de Saúde da
Universidade Fernando Pessoa

Portaria no 261/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
19 de Março
Autoriza o funcionamento do curso de
complemento de formação em Enfermagem na Escola Superior de Saúde Egas
Moniz

Decreto-Lei no 51/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
25 de Março
Reconhece o interesse público da Escola
Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova
de Gaia

Decreto Legislativo Regional n. o 14/
2003/A, da Assembleia Legislativa
Regional da Região Autónoma dos
Açores, de 27 de Março
Aplica à Região Autónoma dos Açores o
Decreto-Lei no 39/2002, de 26 de Fevereiro, no que respeita à designação dos órgãos
de direcção técnica dos hospitais, composição dos respectivos conselhos técnicos e
flexibilização da contratação de bens e
serviços pelos hospitais

Decreto Regulamentar Regional no
I 1/2003/M, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 3 I de
Março
Adapta à Região Autónoma da Madeira o
Decreto-Lei n.0 500/99, de 19 de Novembro, que aprova o regime jurídico do
licenciamento e da fiscalização do exercício da actividade das clínicas de medicina
física e de reabilitação privadas

Portaria no 245/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
18 de Março
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Autoriza o Instituto Superior de Ciências
da Saúde - Norte a conferir o grau de
mestre na especialidade de Cirurgia Oral

Despacho n. 4903/2003, do Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro,
de 17 de Janeiro de 2003, publicado
em 13 de Março

Portaria n. 0 246/2003, do Ministério
da Ciência e do Ensino Superior, de
18 de Março

Cria a Comissão Coordenadora do Tratamento das Doenças Lisossomais de Sobrecarga.
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