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EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Experiências ...
tJm Hospital S.A. (o Hospital de Matosinhos) tentou uma experiência nova
na área da patologia c líni ca : obrigar os doentes a recorrerem
exclusivamente ao Hospital. A medida foi anunciada como inovadora e
capaz de trazer benefícios imediatos à gestão do Hospital! Na realidade, e
tal como aconteceu com experiências anteriores, tal tipo de medidas têm
sido prejudiciais para os promotores. Habitualmente o que acontece é
que todo o funcionamento do hospital acaba por ser prejudicado pelo
facto de deixar de ser a patologia clínica a responder, com a celeridade
desejada, às necessidades do hospital.
Além disso criam-se listas de espera num sector onde não existem.
Por outro lado prejudica-se gravemente um sector onde o apoio aos
doentes foi constante e que há décadas tem suprido as insuficiências do
Estado. Como se explica que se limite desta forma a liberdade de escolha
dos doentes, curiosamente uma das bandeiras e leitorais do actual Governo?
E se a medida se generalizar, que destino para as unidades privadas e para
os quase dez mil portugueses que vêem o seu emprego ameaçado a médio
prazo e que nos últimos 40 anos asseguraram com qualidade o que o
Estado foi incapaz de fazer?

1
:-AU m dos temas em destaque no último Congresso de Medicina foi o debate "A Prescrição
de Medicamentos não pode ter Quaisquer Condicionalismos". Do resumo publicado
nesta Revista ressaltam duas visões. De um lado a posição aceite pela maioria dos médicos,
do outro um conceito mais economicista de olhar para a saúde.
É importante ter presente as questões económicas quando prescrevemos, mas não é
admissível pensar que o médico, ao prescrever um medicamento, se alh eia do custo para o Estado e para o doente. Essa é uma obrigação do médico.
E a leitura do texto é importante por tornar claro, quando médicos e economistas
discutem o tema, o essencial da questão. Receitar ao doente o que o médico considera
ser o melhor... pode não ser visto pelos gestores como uma boa decisão.
Um conflito de interesses que vai continuar e que não deixa antever nada de bom para
os cidadãos nem para o livre exercício da medicina .
.....::.........-..P(, partir de Julho a revista Acta Médica Portuguesa (AMP) estará disponível na Internet.
Publicação científica de prestígio, a manutenção da AMP nos moldes tradicionais, com a
edição impressa de milhares de exemplares, implica um esforço financeiro considerável
para a Ordem dos Médicos, pelo que foi decidido suspender a sua edição bimestral em
papel.
No entanto, com o mesmo formato e com as mesmas características, a AMP estará
disponível na net, na página da Ordem dos Médicos (www.ordemdosmedicos.pt). A Acta
estará assim acessível a todos os médicos e continuará a aparecer nos moldes tradicionais
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INFO RMAÇAO
Acção pa a r c nhec1mento
de di e1 o
O Supremo Tribunal Administrativo emitiu um Acórdão que
decidiu o recurso jurisdicional interposto por dois médicos no
âmbito da acção para reconhecimento de direito intentada contra
o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. Ao
apreciar os fundamentos invocados pelos recorrentes, o Supremo
Tribunal Administrativo decidiu negar provimento ao recurso
mantendo a orientação que corresponde àquela que tem sido
defendida pela Ordem dos Médicos.
À semelhança do entendimento da sentença da primeira instância,
o Tribunal considera que a base XIV do Acordo C ultural LusoBrasileiro é clara: "o reconhecimento aqui previsto é apenas para
efeito de exercício da profissão, sendo certo que para exercer a
profissão de médico basta que esteja inscrito na Ordem dos
Médicos".
Sendo esta uma questão do interesse geral da Ordem dos Médicos procedemos nesta edição à publicação desse Acórdão, retirando, naturalmente, todos o elementos identificativos do processo.
"Recurso jurisdicional:
Acordam, em conferência, os juizes da Subsecção da Secção de
Contencioso Administrativo do
Supremo Tribunal Administrativo:

os da Especialidade da Ordem dos Médicos portuguesa, nos termos dos art.
7°, n° 4, 8°,n° 2, 13 ° e 15° da CRP. 14°
do Acordo Cultural entre Portugal e o
Brasil, publicado no Diário do Governo de 26.8.67 e art. 3° do Anexo li
do DL 326/87.
Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
0

0

I -RELATÓRIO
A e B, com os sinais dos autos, interpuseram recurso para o Tribunal Central Administrativo, da sentença do
Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo
do Círculo de (... ), que julgou improcedente a presente acção de reconhecimento de um direito, que os recorrentes instauraram contra o Conselho
Nac iona l Executivo da Ordem dos
Médicos e onde pediam que lhes fosse
reconhecido o direito à atribuição dos
títu los de Especialista em Pneumologia
e em Ginecologia/Obstectrícia, respectivamente, bem como o direito a serem adm it idos nos respectivos Colégi-

I. Por Despacho de I0.5.94 de Sua
Exce lência o Ministro da Saúde foram
reconhecidos aos AA os diplomas da
especialidade, emitidos pelas autoridades brasileiras, respectivamente equivalentes ao grau de assistente de
pneumologia e ao grau de assistente
de ginecologia/obstetrícia.
2. O Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos regulamentou
o período de admissão aos Colégios
das Especialidades por Consenso aberto em 30.0 1.93.

3. Resulta desse Regulamento: "Todos os médicos reconhecidos como especialistas ou assistentes pelo Ministério da Saúde ou pela Comunidade
Europeia ao abrigo das Directivas 75/
352/CEE e 86/457/CEE são admitidos
nos Colégios das Especialidades respectivas".
4. A admissão aos respectivos Colégios ~a Especialidade da Ordem dos
Médicos fica assim apenas dependente
da qualidade de especialista ou assistente pelo Ministério da Saúde ou União
Europeia.
5. Os AA têm nacionalidade portuguesa.
6. Os Autores cumpriram internato
complementar no seu país de origem.
7. Os AA ingressaram na carreira
hospitalar do Serviço Nacional de Saúde.
8.A faculdade de exercício profissional é centrada na existência do título,
pelo que ficam abrangidas tantas modalidades de exercício, pelo menos,
quantas as modalidades de títulos específicos.
9. O grau de assistente, conferido
pelas autoridades competentes do Ministério da Saúde, ou o título de especialista, emitido pela Ordem dos Médicos, são definidos como equivalentes e
alternativos, na parte final do n.o I do
anexo 11 do DL 326/87 para efeitos de
reconhecimento de diplomas de especialidade.
I O. Nenhuma das sucessivas alterações do diploma (cf. DL 35/92, de 14.03,
186/93, de 22.05, 48/2000, de 24.03 e
18/200 I, de 27.0 I), alterou o teor do
no I do Anexo 11 do diploma.
I I. O reconhecimento peticionado
resulta ai nda do art 0 14 o do Acordo
Cultural entre Portugal e o Brasil.

12.Atendendo ao espírito subjacente
ao Acordo Cultural vigente, não é de
aceitar, neste particular, a existência de
um regime menos abrangente.
13. " ... a regulamentação do período de admissão por consenso, elaborada pela autoridade recorrida, não se
refere explicitamente à obrigatoriedade
de tal exame e, pelo contrário, parece
admitir irrestritamente nos Colégios
das Especialidades "todos os médicos
recon hecidos como especialistas ou
assistentes pelo Ministério da Saúde ...""
(cf. sentença proferida pelo TAC de ...
em sede de recurso contencioso ident ificado na petição inicial).
14. O réu não praticou até hoje
qualquer acto administrativo que no
respeito pelo dever de fundamentação
negue a pretensão dos Autores a serem admitidos aos respectivos Colégios das Especialidades.
15. Se os Autores têm reconhecido
o título de Assistente pelo Ministério
da Saúde, por força da lei e do próprio
Co nsenso, devem ser admitidos · nos
Co légios das Especialidades respectivas da Ordem dos Médicos.
16.A imposição de uma prova final
de internato complementar pertenceria e salvo o devido respeito ao Minist ério da Saúde.
17. O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos está vinculado à Lei e aos Tratados Internacionais que vinculam o Estado Português.
18. O réu adopta um comportamento, salvo o devido respeito, violador das
normas de direito internacional e do
princípio da igualdade e não discriminação.
19. A sentença recorrida, segundo
a qual da aplicação do DL 326/a7, de
OI de Setembro (art. 0 3° e n. 0 I do
Anexo li) e do art. o 14 o do Acordo
C ultural, não resulta para os AA, cujos
diplomas de especialistas foram reconhecidos pelo Ministro da Saúde, a
admissão nos respectivos Colégios da
Especialidade da Ordem dos Médicos
Portuguesa, padece de inconstitucionalidade, pois viola os princípios da
igualdade, da força jurídica do regime
dos direitos, liberdades e garantias, do
direito ao trabalho, da legalidade, cons-

tituciona lm ente consagrados, assim
como os art. 0 3°, 7°, n° 4, a o. n° 2, 13 °
e l5 °, n° I e3, I?" e la ,5a ,art lll o
e li 2", no I, 2, 5 e 6 da Constituição
da República Portuguesa.
20. Sob pena de violação dos art.
3°,
n°4, a o. n° 2, 13 ° e 15 °, n° I e 3,
17" e Ia o, sao, art. 0 III o e 112°, no I,
2, 5 e 6 da Constituição da República
Portuguesa, 14o do Acordo Cultural
entre Portugal e o Brasil, publicado no
Diário do Governo de 26.a.67 e do
art. 3°, no I do Anexo li, do DL 326/
a7, de OI de Setembro, deve ser reconhecido aos Autores o direito à atribuição dos títulos de Especialista em
Pneumologia e em G inecologia/Obste0

0

0

0

r,

0

trícia, respectivamente e, em consequência, serem admitidos nos respectivos Co légios da Especialidade da
Ordem dos Médicos Portugueses, fazendo-se JUSTIÇA.

pode significar, que o recorrido tenha
reconhecido tac itamente o direito dos
recorrentes.
4. Note-se que jamais se poderia atribuir algum efe ito à inércia do recorrido, porquanto não existe qualquer lei
a reconhecer tal efeito nem, tão pouco, se constituíram direitos na esfera
jurídica dos recorrentes.
5. Por outro lado, o reconhecimento dos diplomas de especialistas, emitidos pelas autoridades brasileiras, efectuado pelo Ministério da Saúde, por
despacho de IO de Maio de 1994, teve
como única finalidade possibilitar o
ingresso destes profissionais na carreira médica hospitalar.
6. Daí que os recorrentes não possam invocar esse títu lo para outro fim
que não o referido, o que impede, necessariamente, a admissão por Consenso.
7. Também a inscrição automática
por via do art. 0 XIV do Acordo Cu ltural Luso-Brasileiro não é possível, pois
aquele preceito refere-se, tão só, aos
diplomas de licenciatura, estando excluídos da sua previsão os títu los de
especialista.
8. Acresce que , em 2000 foi celebrado o novo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, constante de Resolução
da Assemb leia da República n. a3/
2000, de 14 de Dezembro e ratificada
pelo Decreto do Presidente da República n° 79/2000, também de 14 de
Dezembro.
9. Este Tratado já se encontra em
vigor (Aviso no 95-A/200 I, de 04 de
Setembro, in DR) .
IO. E do mesmo resulta já - e pela
primeira vez - a possibilidade de se proceder ao reco nh ecimento dos títu los
de especialização.
I I. Ora, de acordo com o novo regime, o reconhecimento será sempre
concedido, excepto quando se demonstre, fundamentadamente, que há diferença substancial entre os conhecimentos e as aptidões atestados pelo título
em questão relativamente ao títu lo correspondente no país em que o reconhecimento é requerido.
0

Contra-alegou a autoridade
recorrida, excepcionando a
incompetência do TCA e
concluindo do seguinte modo:
I. A sentença recorrida não padece
de qualquer vício de ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
2. Com efeito, os recorrentes não
são titulares do direito que se arrogam,
de insc rição automática nos Co légios
das Especialidades de Pneumologia e
Ginecologia/Obstectrícia da Ordem
dos Médicos, pelo que a recusa do recorrido em reconhecer os seus títulos
e a sentença do TAC de (... ) são válidas
e devem produzir efeitos.
3. Em primeiro lugar, o facto de não
ter sido refeito o acto administrativo
de indeferimento não significa, nem
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12.Temos, pois, que o novo Tratado,
prevendo o reconhecimento dos títulos de especialização, salvaguarda, contudo, as diferenças existentes ao nível
de formação.
13. E tais diferenças são, ao caso,
substanciais.
14.Verifica-se, portanto, que o reconhecimento não é automático, devendo os recorrentes realizar, nos termos
do art. 22 °, no 2 do DL 73/90, de 0603, das normas da Portaria 1223-B/82,
de 28 de Dezembro e da Portaria 695/
95, de 30 de Junho, os respectivos exames finais dos internatos complementares.
IS. Por outro lado, a sentença do
douto Tribunal a quo e a recusa do
recorrido não sofrem de qualquer
inconstitucionalidade.
16. Com efeito, o direito ao trabalho nunca foi negado aos recorrentes,
já que o exercício da Medicina em Portugal depende unicamente da prévia
inscrição na OM (art. ao do EOM),
condição que os recorrentes preenchem.
17. O princípio da igualdade só seria violado se o recorrido, por leviandade, facilitasse a inscrição nos colégios de especialidade aos médicos que
afirmassem ter concluído o internato
complementar no estrangeiro, sem demonstrarem que a sua formação
corresponde à que é ministrada em
Portugal.
18.Tal comportamento colocaria os
médicos que realizam a sua formação
complementar em Portugal numa situação mais desvantajosa do que a que
se apresentaria aos que optassem por
concluí-la nalguns países estrangeiros,
designadamente no Brasil.
19. No entender do recorrido, não
existe qualquer violação do princípio
da separação de poderes, porque a
sentença recorrida nunca pôs em causa o reconhecimento efectuado pelo
Ministério da Saúde.
20. Efectivamente, foi decidido, e
bem, pelo Tribunal a quo que aquele
reconhecimento não gera automaticamente na esfera jurídica dos recorrentes, o direito a serem inscritos nos colégios das especialidades pretendidas.

21. O recorrido conclui que a sentença é válida, não padecendo de qualquer VICIO de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, não tendo, nessa medida, os recorrentes direito à inscrição automática nos Colégios das
Especialidades de Pneumologia e de
Gineco logia/Obstectríci a da Ordem
dos Médicos.

0

0
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O Tribunal Central Administrativo conhecendo da excepção suscitada pela autoridade
recorrida, declarou-se incompetente para conhecer do recurso, declarando competente este Supremo Tribunal Administrativo.
Neste Tribunal, o Digno Magistrado do MP emitiu parecer
no sentido do provimento do
recurso, porquanto:
"Por despacho do Ministro da Saúde,
os recorrentes viram reconhecido os
respectivos diplomas de especialização
emitidos pelas autoridades brasileiras,
reconhecendo-se ainda os títulos como
equivalentes ao grau de assistente. Esse
reconhecimento concretizou-se no
âmbito da aplicação do art. 0 14 o do
Acordo Cultural entre Portugal e o
Brasil, nos termos do qual os diplomas
nele mencionados obtêm esse reconhecimento - "para efeitos de exercício de profissão em seu território".
Ora, afigura-se-me que esse reconhecimento configurado como pressuposto legal de admissibilidade para o exercício médico da respectiva especialidade, envolve a admissão respectiva no
Colégio da Especialidade da Ordem
dos Médicos e o uso dos títulos pertinentes.
Só dessa forma se poderá dar pleno
conteúdo substancial ao reconhecimento dos diplomas, tendo em vista, à luz
da filosofia subjacente ao Acordo Cultural, o exercício de uma profissão não
condicionada por limitação.
À mingua de preceito legal que impeça o reconhecimento dos direitos a que

os recorrentes se arrogam, dificilmente seria compreensível que os recorrentes possam sem entraves exercer a
especialidade médica que lhes foi reconhecida, mas já não o uso do respectivo título e tão pouco a serem admitidos nos respectivos Colégios da
Especialidade.
Assinale-se, por último, que mero Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a
República Federativa do Brasil, invocado pela recorrida na sua alegação, não
possui qualquer dimensão relevante
para o dirimir da questão delineada no
presente recurso, já que os diplomas
de especialidade, como se viu, já foram
reconhecidos pelo Ministro da Saúde."
Colhidos os vistos legais, cabe decidir.

11 - 0SFACTOS
A sentença recorrida considerou
provados os seguintes factos e
ocorrências:
I - Os AA são médicos e encontram-se inscritos na secção regional da
Ordem dos Médicos.
2 - Requereram oportunamente a
equiparação dos respectivos diplomas
da especialidade de pneumotisiologia
e ginecologia e obstetrícia respectivamente.
3- Por despacho do Ministro da Justiça foram reconhecidos esses diplomas
como equivalentes ao grau de assistente, ao abrigo do acordo cultural lusobrasileiro para efeitos da eventual candidatura a correspondente lugar da
carreira médica hospitalar.
4 - Com base neste reconhecimento requereram à Ordem dos Médicos
a atribuição do título de especialista, o
que lhes foi recusado por não terem
efectuado o exame final do internato
complementar.
5 - Recorreram então conten-ciosamente tendo aquela recusa sido anulada por falta de fundamentação.
6 - Em sede de execução de sentença não foi proferida qualquer nova deliberação não obstante requerido pelosAA.

ÇAO

OR
III· O DIREITO
O Mmo. Juiz a quo julgou a acção improcedente, com a seguinte fundamentação que, por sintética, se transcreve:
"Com base neste factualismo importa
verificar se os AA são titulares do direito que se arrogam à atribuição do
titulo de especialista pela Ordem dos
Médicos, entendendo-se que não.
Com efeito, alegam eles que obtiveram
do Governo português o reconhecimento dos respectivos títulos de formação médica, de especialidade, mediante a atribuição do grau de assistente, ao abrigo do acordo cultural
luso-brasileiro, pelo que requereram a
sua admissão aos colégios da especialidade respectiva da Ordem dos Médicos, o que lhes foi recusado, fundamentando tal pretensão na alegação de
identidade entre o título de especialista e de assistente face ao disposto na
parte final do n.0 I do anexo 2 do DL
326/a7 e no disposto no art. o 14° do
acordo referido.
Mas não é assim, em primeiro lugar por
ser manifesto que este art.0 14° apenas prevê o reconhecimento de diplomas e títulos profissionais idóneos para
efeitos do exercício da profissão no
território de cada parte contratante, ou
seja, está apenas em causa, nessa norma, a permissão do exercício da profissão, nada mais, de modo que a pretensão dos recorrentes não obtém aí
qualquer fundamento e sendo que,
como diz a entidade recorrida, nada
obsta ao exercício profissional dos recorrentes, dispondo até do título de
assistentes para o efeito.
Em segundo lugar, também não releva
a alegada "equivalência" constante do
anexo 11 do DL 326/a7 entre o grau de
assistente e o título de especialista (sendo alternativos no dizer dos AA), pois
que esse diploma visa apenas regular
o procedimento do Estado Português
em matéria de direito de estabelecimento e livre prestação de serviços "no
âmbito das Comunidades Europeias"
(art.o I0 ), ou seja, visa o reconhecimento dos títulos concedidos aos nacionais de um Estado da UE, por qualquer outro Estado Membro, o que não

é o caso dos AA que possuem a nacionalidade portuguesa.
Por outro lado, não obstante a "equivalência" aí prevista para aquele efeito,
isso não significa que os títulos de assistente e de especialista pela Ordem
dos Médicos sejam efectivamente equivalentes ou alternativos, pois que
correspondem a realidades distintas,
sendo aqueles um grau da carreira
médica hospitalar do SNS e este um
título atribuído por aquela Ordem no
seu âmbito de actuação e nos termos
do respectivo Estatuto.

Verifica-se que osAA não são efectivamente titulares do direito que arrogam,
nomeadamente tendo em conta os fundamentos por eles alegados para o efeito e não se constatando quaisquer
outros que possam relevar."
Discordam os recorrentes desta decisão, repetindo o já alegado nos autos,
para concluir, nas alegações de recurso, que a sentença recorrida padece
de inconstitucionalidade, ao considerar que da aplicação do DL 326/a7, de
01-09 (art. 0 3° e n. 0 I do Anexo 11) e
do art. 0 XIV do Acordo Cultural, não
resulta para os AA, cujos diplomas de
especialistas foram reconhecidos pelo
Ministro da Saúde, a admissão nos respectivos Colégios da Especialidade da
Ordem dos Médicos Portuguesa, pois
viola os princípios da igualdade, da força jurídica do regime dos direitos, liberdades e garantias, do direito ao trabalho, da legalidade, constitucionalmente consagrados, assim como os art. 0 3°,
n. 0 4, ao, n.0 2, 13° e IS 0 , n. 0 I e 3,
17°, Iao, sao, I I Io e I 12°, n. 0 I, 2, S e
6 da CRP.
É esta a censura que os recorrentes
fazem à sentença recorrida.

Vejamos:
Em primeiro lugar, convém precisar que
não há sentenças judiciais inconstitucionais. Existem normas inconstitucionais, não sentenças. O sistema de
fiscalização de constitucionalidade está
limitado aos actos de carácter
normativo, com exclusão de actos de
outra natureza, como é o caso de actos judiciais.
O que pode acontecer é que a sentença, erradamente, aplique norma
inconstitucional ou faça uma interpretação inconstitucional da norma aplicada, ou ainda, recuse aplicar determinada norma com fundamento na sua
inconstitucionalidade, caso em que se
a norma for relevante para a decisão,
ocorre erro de julgamento, por violação da lei constitucional, o que tem
como consequência a revogação da
sentença.
Em segundo lugar, os recorrentes não
tecem qualquer crítica à sentença quanto à bondade dos fundamentos em que
esta assentou a decisão de improcedência, a não ser a invocada violação
dos princípios da igualdade, da força
jurídica do regime dos direitos, liberdades e garantias, do direito ao trabalho e da legalidade, constitucionalmente
consagrados, assim como dos art. 0 3°,
7°, n° 4, ao, n° 2, 13° e IS no I e 3,
I e Iao, sao e art. I I Io e I 12°, no I,
2, S e 6 da CRP. Encontra-se, pois, assim delimitado o âmbito do presente
recurso jurisdicional à apreciação da
violação, pela sentença recorrida, dos
referidos princípios e preceitos constitucionais.
0

,

r

Passemos, pois, a apreciar:
Quanto à pretendida violação, pela
sentença recorrida, do princípio da
igualdade, da força jurídica dos direitos, liberdades e garantias e do direito
ao trabalho - art. 0 13°, IS 0 , I
Iao e
sao da CRP.

r.

r,

A este respeito, os recorrentes limitamse a afirmar na sua alegação que "A
interpretação segundo a qual a aplicação do DL 326/a7, de OI de Setembro
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não impede os AA, apesar de obtido o
reconhecimento dos respectivos diplomas de especialista pelo Ministério da
Saúde, de verem negada a respectiva
admissão nos Colégios da Especialidade da Ordem dos Médicos Portuguesa, padece de inconstitucionalidade, por
violação dos princíp ios da igualdade,
da força jurídica do regime dos direitos, liberdades e garantias e do d ireito
ao trabalho, constitucionalmente consagrados: nos art. 13, 17°, 18° e 58°
da Constituição Portuguesa".
0

Não demonstram, porém, os AA, nem
se vislumbra, que a decisão recorrida
afronte os citados princípios constitucionais.
Parece que os recorrentes pretendem
que lhes seja aplicado o referido DL
326/87, com base em que o mesmo
estabelece, na parte final do n.o I do
anexo 11, uma equivalência entre médico "assistente" e médico "especialista",
pois assim o têm defendido ao longo
do processo.
Mas sobre essa questão, a sentença
recorrida emitiu pronúncia clara, ao
esclarecer que "não re leva a alegada
"equivalência", constante do anexo 11
do DL 326/87 entre o grau de assistente e o título de especialista (sendo
alternativos no dizer dosAA), pois que
esse diploma visa apenas regular o proced imento do Estado Português em
matéria de direito de estabe lecimento
e livre prestação de serviços "no âmbito das Comunidades Europeias", (art.o
I), ou seja, visa o reconhecimento dos
títu los concedidos aos nacionais de um
Estado da UE, por qualquer outro Estado Membro, o que não é o caso dos
AA que possuem a nacionalidade portuguesa.
Por outro lado, não obstante a "equivalência" aí prevista para aquele efeito,
isso não significa que os títulos de assistente e de especialista pela Ordem
dos Médicos sejam efectivamente equivalentes ou alternativos, po is que
correspondem a realidades distintas,
sendo aquele um grau da carreira médica hospitalar do SNS e este um título

10

Revisto ORDEM DOS M~D ICOS . Junho 2003

atribuído por aque la Ordem no seu
âmbito de actuação e nos termos do
respectivo Estatuto".
Ora, os recorrentes não atacam esta
pronúncia do Mmo.Juiz a quo.Afirmam
apenas que a mesma é violadora dos
preceitos constitucionais citados em
epígrafe. Afirmação não demonstrada,
como se referiu e, desde logo por aí,
votada ao insucesso.

De qualquer modo, sempre se dirá o seguinte:
0

O art. 13°, da CRP estabelece que
todos são iguais perante a lei, entendendo-se por tal, que a lei deve tratar
igualmente o que é igual, e desigualmente o que é desigual.

O referido diploma legal não é
aplicável à situação dos
recorrentes, médicos com
nacionalidade portuguesa, que
obtiveram a licenciatura em
medicina e os diplomas das
especialidades aqui em causa,
em universidades e instituições
brasileiras.
Uma das dimensões do princípio da
igualdade é a proibição de discriminação, o que não significa uma exigência
de igualdade absoluta em todas as situações, nem proíbe diferenciações de
tratamento. O que se exige é que as
medidas de diferenciação sejam materialmente fundadas sob o ponto de vista
da segurança jurídica, da proporcionalidade e da justiça. Assim, as discriminações podem ser legítimas se se
basearem numa distinção objectiva de
situações.
Por sua vez, o art. 58° da CRP estabelece que todos têm direito ao trabalho.
O direito ao trabalho consiste, em primeiro lugar, no direito de obter emprego ou de exercer uma actividade
profissional. Não um concreto emprego ou trabalho, claro. Mas constitui o
Estado na obrigação de definição de
políticas de criação de postos de trabalho, bem como de formação profis0

sional.
Étambém incumbência do estado promover a igualdade de oportunidades
na escolha de profissão e a não discriminação. Trata-se de um reforço do
princípio da igualdade.
Ora, como se refere na sentença recorrida, o citado DL 326/87 visa apenas regular o procedimento do Estado
Português em matéria de direito de
estabelecimento e livre prestação de
serviços "no âmbito das Comunidades
Europeias", ou seja, visa o reconhecimento dos títulos concedidos aos nacionais de um Estado da UE por qualquer outro Estado Membro, o que não
é o caso dos AA.
Portanto, o referido diploma legal não
é aplicável à situação dos recorrentes,
médicos com nacionalidade portuguesa, que obtiveram a licenciatura em
medicina e os diplomas das especialidades aqui em causa, em universidades e instituições brasileiras.
Ora, a não ap licação do referido diploma aos recorrentes não constitui
violação do princípio da igualdade, com
o conteúdo referido, porque o estabelecimento, pelo DL 326/87, de um regime especial para o reconhecimento
de diplomas, certificados e outros títulos, concedidos aos nacionais de Estados Membros das Comunidades
Europeias por qualquer dos outros
Estados Membros, encontra plena justificação no facto de Portugal ter aderido, em 1986, à CEE e nas particu laridades da ordem jurídica e económica
comunitária, designadamente a exigida
harmonização de legislações dos EM
nesta matéria, como melhor resulta do
preâmbulo do referido diploma legal,
que se transcreve:
"Tendo em conta que o Tratado que a
institui, nomeadamente os art. 49°,
e 66 °, contemplam, respectivamente, a
livre circulação de pessoas, o reconhecimento de diplomas, certificados e
outros títulos de formação e a livre
prestação de serviços;
Considerando que a Comunidade tem
vindo a regulamentar estes objectivos
através de directivas, conforme lhe permitem os art. 0 189° e 235 °, e que, atra0

sr

lN
vés delas, se pretende igualmente a
apr oximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros;
Tendo em conta, por outro lado, que o
Estado Português, ao assinar o Tratado
de Adesão, se vinculou a respeitar as
decisões dos órgãos comunitários,
transpondo-as para o direito interno,
quando for caso disso;
Considerando que, relativamente às
actividades de médico e de médico especialista, o Conselho adoptou as
directivas n. 0 75/362/CEE e 75/363/
CEE e diversas decisões, recomendações e declarações complementares
tendo por objectivo o reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e
outros títulos de médico e a coordenação de normas mínimas de formação, de modo a facilitar o exercício
efectivo do direito de estabelecimento
e de livre prestação de serviços entre
os nacionais dos diversos Estados Membros".
Sendo as relações entre os Estados
Membros e Portugal, uma realidade
objectiva distinta da das relações entre este e países terceiros, justificada
está também a diferença de regimes
existente, sem prejuízo, naturalmente,
do que sobre a matéria constar de
eventuais acordos internacionais.
Quanto à violação do direito ao trabalho, igualmente se não verifica.
Aos recorrentes foram reconhecidos os
diplomas de especialização aqui em
causa, pelo Ministro da Saúde, "como
equivalentes ao grau de assistentes da
especialidade, ao abrigo do art. 0 14 o
do Acordo Cultural entre Portugal e o
Brasil, para efeitos de eventual candidatura a correspondente lugar da carreira médica hospitalar".
E o certo é que, na sequência desse
reconhecimento, os recorrentes ingressaram na carreira hospitalar, onde exercem a sua profissão de médicos (sendo o grau de assistente o mais baixo
da carreira médica hospitalar - DL 73/
90 de 06-03), pelo que em nada ficou
afectado o seu direito ao trabalho, com
o conteúdo já atrás referido.
O direito que os recorrentes preten dem ver reconhecido nesta acção, não

é o direito a exercer uma profissão no
território português, que já vimos lhes
foi reconhecido, mas sim o direito à
inscrição no Colégio das Especialidades da Ordem dos Médicos, o que é
coisa bem diversa, pretendendo que
esse direito decorre automaticamente
do referido reconhecimento pe lo Ministro da Saúde e do próprio art. 0 XIV
do referido Acordo Cultural.
Neste campo, a sentença recorrida
decidiu que "o art. XIV do Acordo
Cultural entre Portugal e o Brasil celebrado em 07-09- 1966 apenas prevê o
reconhecimento de diplomas e títulos
profissionais idóneos para efeitos do
exercício da profissão no território de
cada parte contratante, ou seja, está
0
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apenas em causa, nessa norma, a permissão do exercício da profissão, nada
mais, de modo que a pretensão dos
recorrentes não obtém aí qualquer fundamento e sendo que, como diz a entidade recorrida, nada obsta ao exercício profissional dos recorrentes, dispondo até do título de assistentes para o
efeito".
Os recorrentes, mais uma vez não
infirmam tal pronúncia. Nada alegam
que demonstre o desacerto do decidido.
A mera afirmação de que, ao assim
decidir, a sentença violou o princípio
da igualdade ou o direito ao trabalho,
não está, pois, minimamente demonstrada, pelo que, desde logo por isso,
também nesta parte o recurso não logra procedência.
De qualquer modo, sempre se dirá o
seguinte:
Os colégios de especialidades são órgãos profissionais da Ordem dos Médicos, com funções consultivas (cf. art. 0

MAÇA O
87° e 89° do EOM).
Nos termos do art. 0 90° do EOM, "é
da única e exclusiva competência da
Ordem dos Médicos o reconhecimento da individualização das especialidades, e competências médicas e cirúrgicas, da correspondente qualificação
profissional médica e da atribuição do
respectivo título de especialista".
Nos termos do art. 9 1o do EOM, "só
os médicos inscritos no quadro de especialistas da Ordem dos Médicos podem usar o respectivo título e fazer
parte do correspondente colégio".
Finalmente, nos termos do art. 0 9r do
EOM:
I.A inscrição nos colégios das especialidades da Ordem dos Médicos é
requerida ao Conselho Nacional Executivo e condicionada pela aprovação
em provas da especialidade em referência prestadas perante júri proposto
pelo respectivo colégio ou por qualificação considerada equivalente pela
Ordem dos Médicos, com parecer favorável de um júri nacional da respectiva especialidade, nomeado pelo Conselho Nacional Executivo.
2. A equivalência por apreciação
curricular será feita por um júri nacional, devendo o candidato preencher,
pelo menos, um dos seguintes requisitos:
a) Possuir título de especialização obtido através de provas equivalentes,
prestadas ou reconhecidas por associação médica estrange ira;
b) Ter prestado provas de nível técnico
equivalente perante júri de âmbito nacional em que a maioria dos seus membros seja estranha à instituição hospitalar do candidato.
Assim, não se trata aqui de mero reconhecimento de diplomas "para o exercício da profissão", situação que é a
contemplada no citado art.0 XIV do
Acordo Cultural, mas "da inscrição no
quadro especial de especialistas da
Ordem dos Médicos", o que exige um
procedimento próprio, que depende da
prévia admissão como especialista ao
respectivo Co légio, que é da competência exclusiva da Ordem dos Médicos e está condicionada, nos termos
previstos no citado art. 0 92° do EOM
0
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(cf. tb art. 0 2r, n. 0 2 do DL 73190, de
06103 e Portarias 1223-BI82, de 2812 e 695195, de 30-06).
E, assim sendo, é evidente que o reconhecimento, pelo Ministro da Saúde, dos
diplomas de especialização "como equivalentes ao grau de assistente da especialidade, para efeitos de eventual candidatura a correspondente lugar da
carreira médica hospitalar", só podia
valer para esse específico fim, como
bem se refere na decisão recorrida, até
porque, como se referiu, a entidade
competente para a atribuição do títu lo
de especialista e adm issão ao Colégio
da Especialidade não é o Ministro da
Saúde, mas o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
Consequentemente, não podem os recorrentes pretender extrair daquele
reconhecimento consequências que
não tem.
E também a sua pretensão não encontra acolhimento no citado art.0 XIV do
Acordo Cultural, como bem se decidiu, por o mesmo não abranger o reconhecimento automático dos títulos
de especialização em causa, para os
efeitos pretendidos.
Segundo este artigo, "cada parte contratante reconhecerá para efeito de
exercício da profissão em seu território, os diplomas e títulos profiss ionais

idóneos expedidos por institutos de
ensino da outra Parte e desde que devidamente legalizados e emitidos a favor de nacionais de uma ou de outra
Parte, favorecendo, em caso de inexistência ou diferença de curso, as necessárias adaptações para o mais
próximo".
O preceito é claro, o reconhecimento
aqui previsto é, como se refere na sentença recorrida, apenas "para efeito de
exercício da profissão", sendo certo
que para exercer a profissão de médico, basta que esteja inscrito na Ordem
dos Médicos (art. 0 8° da EOM).
De resto, compreende-se que a atribuição do títu lo de especialista exija a
fixação de critérios gerais de âmbito
nacional, com vista à desejável
igualização de tratamento, sob pena, aí
sim, de violação do princípio da igualdade, como bem exemplifica a autoridade recorrida nas suas alegações (cf.
art. 0 4r a 46° das alegações de recurso da recorrida). Na verdade, esse reconhecimento automático, poderia gerar eventuais desigualdades de tratamento com os médicos portugueses
que obtiveram aqui as suas especializações, já que a formação e o internato nessas especialidades em países terceiros apresenta, por vezes, diferenças
substanciais, como parece ser o caso,

em que o internato complementar em
Ginecologia/Obstetrícia tem uma duração de seis anos, enquanto a recorrente A. demonstra ter realizado um
internato, nesta mesma especialidade
no Brasi l, cuja duração foi de dois anos,
e o internato complementar em pneumologia é aqui de 5 anos, enquanto o
recorrente B. terá realizado essa especialização no Brasil em apenas dois anos.
O referido Acordo Cu ltural entre Portugal e o Brasil foi, entretanto, revogado pelo art. 0 78°, d) do Tratado de
Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em
Porto Seguro, em 22-04-2000 e já em
vigor (cf. Aviso no 95-A/200 I, de 0412), onde se prevê já o reconhecimento dos títulos de especialização, desde
que não haja diferença substancial entre os conhecimentos e as aptidões
atestados pelo grau ou título em questão, re lativamente ao grau ou título
correspondente no país em que o reconhecimento é requerido (cf. art.0 4 1o
do referido Tratado). Não se trata, pois,
de um mero Tratado de Amizade, mas
de um novo acordo entre os dois países, que veio revogar e substituir o
anterior.
Quanto à invocada violação do n.0 I
do art. 0 I 5° da CRP que dispõe que,
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"os estrangeiros e os apátridas que se
encontrem ou residam em Portugal
gozam dos direitos e estão sujeitos aos
deveres do cidadão português", e dos
art. 0 17° e Iao da CRP, que respeitam
ao regime dos direitos, liberdades e
garantias e à aplicabilidade directa dos
preceitos constitucionais respeitantes
aos direitos liberdades e garantias e
vinculação a estes das entidades públicas e privadas, nada vem alegado que
suporte a sua violação, pela sentença
recorrida e atento o já anteriormente
exposto, também nada mais se nos oferece dizer. Quanto à violação do principio da legalidade e dos art. 0 3°,
n°
4 e ao, no 2 da CRP:
A violação do princípio da legalidade
pela sentença recorrida não vem minimamente fundamentada, nem se vislumbra.
Os recorrentes invocam ainda violação do art. 0 3° da CRP, que respeita à
soberania e legal idade, do art. 0
n. 0
4 da CRP, que dispõe que "Portugal
mantém laços especiais de amizade e
cooperação com os países de língua
portuguesa", e do art. 0 ao, n. 0 2 da CRP,
que dispõe que "as normas constantes
de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem

r.

r.

internacionalmente o estado Português".
Ora, face ao já anteriormente exposto
não se vislumbra e os recorrentes mais
uma vez não demonstram como a sentença recorrida violou os referidos preceitos constitucionais.
Quanto à pretendida violação, pela
sentença recorrida, dos art. I I I o e
112°, n.0 I, 2, 5 e 6 da CRP:
Os citados preceitos legais respeitam
à organização do poder político, referindo-se o art 0 I I I ao princípio da
separação de poderes e interdependência estabelecidas na Constituição e
o segundo aos actos normativos e seu
valor.
Alegam os recorrentes, a este propósito e tão só, que "a sentença recorrida
ao julgar procedente e salvo o devido
respeito, a argumentação do Réu, nega
aosAA o reconhecimento pelo Réu de
um diploma de médico especialista que
o órgão máximo de soberania português que tutela a Saúde já reconheceu ,
e que permite aos AA o respectivo
exercício no SNS, o que implica a violação de princípios constitucionalmente
consagrados nos preceitos em epígrafe".
Não lh es ass iste, porém, a mínima razão, pois a sentença em nada interfere
com o referido reconhecimento dos
0

diplomas de especialização, efectuado
pelo Ministro da Saúde, que como se
referiu supra, se destinou a determinados efeitos, que não estão em discussão nestes autos.
O que a sentença recorrida negou aos
AA, ora recorrentes, fo i o de verem
reconhecido, nesta acção, um direito a
que se arrogam e que não demonstraram ter, ou seja, o direito ao título de
especialista e a serem admitidos nos
Colégios das Especialidades da Ordem
dos Médicos.
E ao assim decidir o Tribunal a quo, fêlo no uso do poder jurisdicional, que a
lei ordinária e constitucional lhe confere na matéria (cf. art. 0 2 1 n. 0 3 da
CRP e art. 3o do ETAF) .
Não se verifica, pois, violação do princípio da separação de poderes.
Quanto à violação do art. 0 I I r, n. 0 I,
2, 5 e 6 da CRP, não o dizem os recorrentes, nem se vis lu mbra sequer como
a sentença recorrida, que não é um acto
normativo, o poderia violar.
Improcedem, pois, todas as conclusões
das alegações de recurso.

r.

0

IV - DECISÃO
Termos em que, acordam os juizes deste Tribunal, em negar provimento ao
recurso e confirmar a decisão recorrida.
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CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

Prestação de Serviço de Urgência
pelos Médicos do Internato Complementar
PROPOSTA DE PORTARIA
~_,.....,.... s

crescentes exigências e
responsabilidades postas
no exercício das
actividades médicas e
cirúrgicas especializadas
potenciadas pela livre
circulação de profissionais
na União Europeia,
requerem elevado níveis de
formação pós-graduada.
Acresce ainda que os
novos modelos de organização dos cuidados de
saúde se destinam a garantir, de forma crescente,
o livre acesso a serviços
de elevada qualificação
técnica. Esta elevada
qualificação implica a
existência de uma formação médica contínua
durante os internatos
complementares devidamente inserida em serviços prestadores de assistência especializada, nos
diversos sectores de actividade da acção médica.
O cumprimento daqueles
objectivos exige a permanente actualização dos
programas de formação
para cada especialidade e

14
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que aquela garanta não só
de melhores condições de
formação durante os
internatos complementares como também a valorização dos títulos de
qualificação profissional
que assegurem aos cidadãos uma confiança crescente em modelos
organizativos inovadores.
Assim, sob proposta da Ordem dos
Médicos e do Conselho Nacional dos
Internatos Médicos:

r,

Ao abrigo do disposto nos artigos
go e I 5° do Decreto-Lei no 128/92, de
4 de Julho, bem como no 35o do Regulamento dos Internatos Complementares, aprovado pela Portaria 695/95,
de 30 de Junho:
I - Nos casos das especialidades em
que a prestação de serviço de urgência
dessa especialidade esteja previsto nos
programas de formação, conforme o
definido nas respectivas portarias, os
médicos do internato complementar devem prestar serviço de urgência em
regime de presença física, integrados em
equipas de urgência da respectiva especialidade, sob orientação, em regime de
presença física, de especialista da mesma especialidade.
2 - Nos casos das especialidades em
que não esteja prevista a prestação de

serviço de urgência dessa especialidade
nos respectivos programas de formação, os médicos do internato complementar devem cumprir o seu horário de
trabalho integrados no funcionamento
normal do serviço da respectiva especialidade.
3 - No caso do programa de formação
da especialidade contemplar a prestação de serviço de urgência durante a
frequência de estágios parcelares, conforme o definido na respectiva portaria,
aquela prestação deve obedecer às seguintes disposições:
a) Os médicos do internato complementar deverão prestar serviço de urgência integrados nas equipas de urgência das especialidades correspondentes aos estágios parcelares que se
encontram a frequentar, sob orientação, em regime de presença física, de
especialista dessa especialidade e na
instituição onde decorre o referido
estágio parcelar.
b) Nos casos em que não existam equipas de urgência organizadas das
especialidades correspondentes
aos estágios parcelares referidos no
número anterior os médicos do internato complementar devem cumprir o respectivo horário de trabalho integrados no funcionamento
normal do serviço da especialidade correspondente ao estágio parcelar que se encontram a frequentar, salvo se, de acordo com o res pectivo programa de formação, se
aplicar o previsto no número I da
presente Portaria.
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CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

Protocolo entre o Ministério da Saúde
ea Empresa Net-Saúde
Pedido de Parecer à Procuradoria
Geral da República
I - Vários órgãos de informação noticiaram recentemente a realização de um Protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde, representado pelo Senhor Ministro da
Saúde, Dr. Luís Filipe Pereira, e a Empresa Netsaúde, representada pelos seus Administradores José Manuel Petiz da
Silva e Nuno Francisco Fernandes Delerue Alvim de Matos.
2 -Analisado o referido Protocolo verifica-se que o mesmo pode criar obrigações jurídicas para ambas as partes
extravasando materialmente um acto daquela natureza e
consubstanciando um verdadeiro contrato, em especial no
que foca às obrigações assumidas pelo Ministério da Saúde
nos termos das cláusulas terceira, quarta e quinta do referido Protocolo.
3 -Assim entende o CRN da OM que o mesmo se deve
subordinar ao Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, que consagra as regras da contratação pública, nomeadamente de
serviços, bem como o Decreto-Lei 196/99, também de 8 de
Junho, que estabelece as regras gerais que visam a coordenação da aquisição e utilização de tecnologias de informação na Administração Pública.
4 -A violação daquele primeiro diploma envolve a responsabilidade civil e financeira das entidades que por tal
sejam responsáveis.
5 - Um contrato desta natureza e celebrado em ajuste
directo- como parece ter sido o caso- viola, assim, os princípios da transparência, publicidade, igualdade, concorrência
e imparcialidade.
6 - Verifica-se ainda que na Página da Web da Empresa
Netmédico consta a promoção de aquisição de um telemóvel
para médicos aderentes, que utilizarão um número profissi onal virtual em que os últimos 5 dígitos corresponderão ao
número da cédula profissional da Ordem dos Médicos. Na
mesma página consta a informação que os médicos aderentes poderão gerar algum proveito se receberem no número
profissional mais de 6 chamadas/dia tendo em conta que
todas chamadas recebidas no número profissional serão pagas em créditos correspondentes ao valor de 0,12 Euros
por minuto. Esta remuneração coloca, desde logo, a questão
de saber se esta é admissível para os médicos em regime de
dedicação exclusiva à luz do disposto no número 7 do
Artigo 9° do Decreto-Lei 73/90 de 6 de Março.
7 - Acresce que esta matéria suscita questões éticas
insanáveis designadamente a realização de actos que podem envolver responsabilidade médica por via telefónica,

pagos em função do respectivo número e duração da chamada telefónica que levaram já este Conselho a suscitar um
parecer ao Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos.
Neste contexto, e porque a confirmar-se qualquer ofensa ao conjunto de princípios anteriormente enumerados estaremos perante situações objectivamente contrárias aos fins
estatutários da Ordem dos Médicos, deliberou o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos solicitar à Procuradoria Geral da República um parecer relativo às questões atrás enunciadas e, caso se venha a revelar necessário,
que seja suscitada a fiscalização do contrato acima referido
por parte do Tribunal de Contas.

Pedido de Parecer à Direcção Geral
das Contribuições e Impostos
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos vem,
nos termos do disposto no Código do IRS, do Código de
Procedimento e do Processo Tributário e do artigo 68° da
Lei Geral Tributária, requerer a V. Ex.a. que se digne emitir
parecer vinculativo sobre as seguintes questões:
I - Nos termos da informação divulgada na página da
internet www.netmedico.pt (Documentos anexos), decorre
que os médicos que aderirem ao contrato de no de telemóvel
profissional com a Empresa Netsaúde serão creditados em
€ O, 12 I minuto.
2 - Pretende-se assim saber se tal crédito I pagamento
constitui um rendimento tributável em sede de IRS e/ou IRC
3 - Requer ainda seja analisada a obrigatoriedade ou
não de emissão de recibo pelos médicos que recebem tal
crédito I pagamento ou, na eventualidade de tal não ser
obrigatório para os médicos, seja analisada a obrigatoriedade
de emissão de recibo pela Empresa Netsaúde.
4 - Mais se pretende seja dada a respectiva inserção
fiscal, nomeadamente se aquele montante e/ou valor total
da chamada (€ 0,60 I minuto) consubstancia despesa de
saúde dedutível pelo doente.
5 - Finalmente requer a V. Ex.a se digne emitir parecer
acerca de tal remuneração I crédito consubstanciar ou não
violação do regime de exclusividade de funções na função
pública atento o facto de a entidade remuneradora ser estranha á administração publica.
O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

(Dr. Miguel Leão)

ACTUALIDADE

Prescrição de medicament
"Orgulhosa do seu papel na
sociedade portuguesa, aberta à
modernidade, certa das suas
convicções, reivindicativa,
democrática e disponível para
o debate" - foi assim que o
Bastonário da Ordem dos
Médicos, Germano de Sousa,
definiu a classe médica e a
própria Ordem dos Médicos
"que emergiu do XI Congresso
Nacional de Medicina". Um dos
debates que provou, sem
dúvida, esta afirmação foi "A
Prescrição de Medicamentos
Não Pode Ter Quaisquer
Condicionalismos" que contou
com a participação de José
Pedro L. Nunes, que defendeu
a posição implícita ao tema em
debate, e de Miguel Gouveia,
um economista que defendeu a
posição contrária.

~ Pedro L. Nunes começou a sua
intervenção referindo-se ao conceito de
liberdade e às duas liberdades que têm
que estar presentes na prescrição médica, adoptando a definição clássica: "a
pessoa deve ter liberdade para fazer
tudo aquilo que não diga respeito aos
outros, que diga respeito apenas a si
próprio". Segundo este interveniente,
o medicamento pode ser considerado
um dos grandes avanços científicos
desta época, sendo que, quando acompanhado de um volume de informação
crescente, "os medicamentos podem
comportar-se como venenos, quando
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usados inadequadamente". É por esta
razão que o acesso aos medicamentos
é restrito: "o doente carece com frequência de obter uma receita médica
e é aí que entra o médico que actua
como provedor do doente. O papel do
médico é aconselhar o doente e escolh er a terapêutica mais adequada ao
caso clínico. O médico deve prescrever com base em considerações médicas, necessidades do doente e perspectivas razoáveis do efeito do medicamento" . Nesta perspectiva, a prescrição
deve fundamentar-se apenas na base
técnica-científica. No entanto, nem sempre as questões são de tão "fácil" resolu ção: "podem surgir conflitos de interesses: em nenhuma circunstância o
médico deve colocar os seus interesses financeiros acima do bem estar dos
doentes. Quando há um conflito deve
ser resolvido a favor dos interesses do
doente".
Quando falamos de medicamentos não
sujeitos a receita médica ou de
automedicação, por estarmos na presença de medicação eventualmente não
acompanhada por vigilância médica, há
outras questões a ter em conta: "um
medicamento não sujeito a receita
médica não deve ter tendência para
criar dependência, a via de administração não deve dificultar ou impossibilitar a auto-administração, não devem
ser mal conhecidos os efe itos dos medicamentos e não devem ser medicamentos cuja administração faria incorrer os doentes num risco no caso de
serem utilizados sem vigilância médica". A automedicação, por seu lado,
corresponde à liberdade de agir sobre
o próprio corpo mas "depende do nível intelectual da pessoa e da capacidade de ler e interpretar o folheto informativo" . "Os doentes têm hoje uma
quantidade de informação sobre a
medicina em geral e sobre a terapêutica medicamentosa, em particular, mui-

to superior ao que era típico há algum
tempo atrás. Podemos dizer que está
em curso uma alteração profunda da
nossa sociedade, alteração essa que se
pode classificar como uma revolução
dos conhecimentos, nomeadamente
através da internet. Hoje o acesso à
informação está muito facilitado."
Consequentemente, segundo a análise
de José Pedro L. Nunes, em matéria de
saúde, o decisor tenderá a ser cada vez
menos o médico e cada vez mais o próprio doente, especialmente se tivermos
em conta que "quanto maior for a dificu ldade de acesso aos cuidados médicos, maior será o estímulo para a
automedicação" e este é um fenómeno
que o orador considera que não tenderá a diminuir no futuro.
Para este interveniente no debate, a liberdade de prescrição só faz sentido
no contexto de uma dupla libe rdade:
"a liberdade do doente e a liberdade
do médico: ao doente compete exercer a liberdade de escolher o médico;
ao médico compete exercer a liberdade de prescrever em função da sua
percepção do que é o melhor interesse do doente".

O médico deve prescrever
com base em considerações médicas, necessidades
do doente e perspectivas
razoáveis do efeito do
medicamento.
Ao doente compete
exercer a liberdade de
escolher o médico; ao
médico compete exercer a
liberdade de prescrever em
função da sua percepção
do que é o melhor
interesse do doente.
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O «debate» entre Miguel Gouveia e José Pedro Nunes foi moderado por Américo Figueiredo

Factores económicos
e liberdade de prescrição
Conforme exp li cou José Pedro L.
Nunes, os factores económicos relativos ao próprio doente podem afectar
a liberdade de prescrição pois o doente poderá não tomar a medicação adequada devido a factores económicos:
"os factores económicos do doente
podem influenciar a prescrição médica, sempre na procura do melhor interesse do mesmo". Mas essa é a única
situação em que é admissíve l, para o
orador, que factores económico/financeiros influenciem a prescrição médica: "factores económicos por parte do
empregador/financiador não devem ser
um factor predominante na prescrição,
sendo de admitir essa influência apenas em situações excepcionais".

Guidelines de prática clínica
Em relação às guidelines de prática clínica, José Pedro L. Nunes admite que
as mesmas poderiam corresponder
eventualmente a uma diminuição de
custos, no entanto, encontra-lhe diversos problemas ... "admite-se que as

guidelines poderão diminuir o risco de
má prática médica, poderão diminuir
o risco da chamada "medicina defensiva" e pÇ>deriam diminuir os custos".
Contudo, a elaboração das guidelines
levanta vários problemas:
• pode estar sujeita a pressões da indústria;
• o mau ajustamento das cond ições em
que os ensaios clínicos foram realizados às condições locais poderá constituir uma limitação;
• a credibilidade dos ensaios clínicos
pode ser avaliada de formas diferentes por vários observadores;
• pode haver uma desactualização do
conhecimento que serviu de base à
respectiva elaboração;
• as características particulares de cada
caso clínico podem levar a que o médico não possa seguir as guidelines;
• eventual incompatibilidade entre várias guidelines que foquem o mesmo
assunto.
A filosofia a seguir em relação às
guidelines deve, segundo José Pedro L.
Nunes, ser a seguinte: "a função das
guidelines é informar e não substituir o
juízo clínico do médico, o qual deve
determinar, em última in stância, o tratamento de cada indivíduo".

A função das guidelines é
informar e não substituir o juízo
clínico do médico, o qual deve
determinar, em última instância,
o tratamento de cada indivíduo.
A única maneira de resolver
este problema é através de uma
mudança de comportamento
dos prescritores.
Uma visão económica
Miguel Gouveia, economista, considera que a prescrição de medicamentos
deve ter condicionalismos de ordem
económica/financeira, que podem ser
considerados imperativos éticos. "A
sociedade atribui aos médicos um estatuto social e uma autonomia técni ca/profissional sem paralelo. Quer o
estatuto, quer a autonomia técnica são
valores que levam a uma selecção positiva e que incentivam o brio profissional e a responsab ilidade pessoal. Essa
autonomia é inseparável das obrigações
éticas, que protegem os doentes e os
próprios médicos. A autonomia tem
-
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como objectivo último permitir o melhor cumprimento do papel na obtenção de saúde de uma sociedade. Mas
há outras regras e outros valores instrumentais que também concorrem
para este mesmo objectivo de dar saúde e bem-estar. É uma questão de equilíbrio saber se e quando é que estes
outros valores se poderão sobrepor à
autonomia dos médicos."

Os médicos e a
racionalidade económica
Referindo o respeito por quem paga
como uma questão essencial, o economista explicou a sua visão relativamente
a esta questão: "no tempo de Hipócrates
não havia terceiro pagador. Não havia
um Estado ou uma companhia de seguros que pagasse as contas. Os recursos são limitados por isso também
tem que haver respeito por quem paga.
Quando se usa um recurso num lado,
esse recurso não estará disponível noutro. Há custos de oportunidade e questões de eficiência e racionalidade económica a ter em conta. Precisamente
porque a saúde é dos bens mais importantes é onde se deve ir mais longe

As únicas pessoas que têm
capacidade para avaliar o
desempenho profissional dos
médicos sio os próprios
médicos, mas terão que olhar
para questões como
comportamento prescritor e
eficiência económica dos colegas que estão a ser avaliados.
para evitar desperdícios e ser eficientes". Mas essa mudança não pode, segundo Miguel Gouveia, vir de fora para
dentro como uma lei que se impõe ...
"Tem que haver uma inclusão da
racionalidade económica na acção dos
médicos, este devia ser um dos princípios que devia fazer parte da activida-
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de destes profissionais."Talvez por isso
o orador admita que as soluções políticas mais recentes possam ser questionáveis, nomeadamente quando
falamos da descomparticipação de
medicamentos. Uma das medidas que

Tem que haver uma
lncluslo da racionalidade
económica na acçlo dos
médicos.
Miguel Gouveia considera que poderiam resolver estes problemas seria a
adopção de guidelines pois incluem na
sua lógica uma "avaliação de
efectividade/custo". Referindo-se a problemas concretos, Miguel Gouveia referiu os elevados montantes de despesa com medicamentos e o nível de qualidade dessa mesma despesa. "Ao contrário de todos os outros recursos que
gastamos em saúde, quando falamos de
medicamentos os países pobres gastam
mais do que os ricos. Segundo a base
de dados da OCDE, na relação entre
o PIB per capita e a despesa em medicamentos, Portugal tem uma despesa
superior a todos os outros países. Infelizmente, Portugal é, de longe, o primeiro nesta lista. Dentro do total das
despesas que fazemos em saúde com
medicamentos Portugal está quase em
primeiro lugar, juntamente com a
Hungria e a República Checa. Em termos absolutos, nas despesas per capita
(com paridades de poderes de compra) com medicamentos estamos no
primeiro terço dos países que gastam
mais. Estes são os problemas relativos
a quantidade. Mas também temos problemas com qualidade ... " Nesta última
questão, Miguel Gouveia referiu-se a um
relatório de 2002 do Observatório
Português dos Sistemas de Saúde, segundo o qual a prescrição de cefalosporinas de 3" geração, as mais caras,
em Portugal é superior à percentagem
de prescrição da mesma classe terapêutica no sistema de saúde britânico.

Conclusões
"A prescrição médica deve ser livre
tendo em conta, sobretudo, o melhor
interesse do doente; factores
económicos e financeiros por parte
do doente devem ser tidos em conta;
a liberdade de prescrição deve ser
acompanhada pela liberdade do
doente em escolher o médico :
respeitadas essas condições a última
palavra é do doente. pois caso a prescrição não lhe agrade poderá sempre
mudar de médico." - José Pedro L.
Nunes
"Todas aquelas despesas estão a custar-nos caro até em termos de saúde
pois há despesas que devíamos fazer
e não fazemos, porque quando nós
temos um sistema que gasta
demasiado em saúde a tentação de
qualquer decisor público é travar. E
trava-se da maneira mais fácil: não deixando entrar novos medicamentos.
Neste momento Portugal tem uma
taxa de adopção de novos medicamentos muito inferior à de outros
países desenvolvidos. Quando consideramos tudo isso. penso que se pode
dizer que há correcções a introduzir
no uso/prescrição dos medicamentos.
Mesmo as políticas que já foram
adoptadas ou anunciadas terão um
impacto limitado. A única maneira
de resolver este problema é através
de uma mudança de comportamento
dos prescritores. Só através da autoregulação é que se poderá resolver
estes problemas. As únicas pessoas
que têm capacidade para avaliar o desempenho profissional dos médicos
são os próprios médicos, mas terão
que olhar para questões como comportamento prescritor e eficiência económica dos colegas que estão a ser
avaliados. Espero que estas mudanças venham a ter uma participação
activa dos médicos porque a verdade
é esta: os médicos estão numa boa
posição para ponderar todos os
valores relevantes e para introduzirem, na medida certa, as questões de
racionalidade." - Miguel Gouveia

ACTUALIDADE
Conselho Nacional de Profissões Liberais

Arbitragem
O recurso a formas alternativas de resolução dos litígios tem-se revelado,
em muitos casos, um modo privilegiado de, mais do que escapar à morosidade dos processos nos tribunais judiciais, submeter interesses em confronto,
a árbitros, aceites pelas partes, com competências específicas de matérias
exigentes de compreensão técnica muito especializada.
Os Tribunais Arbitrais Voluntários constituem a resposta adequada a esta
necessidade, com acolhimento reconhecido na lei portuguesa, reformulado
pelo Decreto Lei n. 0 425/86 de 27 de Dezembro. Em conformidade com
este diploma, em Despacho de 20 de Junho de 2000, o Senhor Ministro da
Justiça autorizou o alargamento da competência objectiva do anterior Centro de Arbitragem da Ordem dos Advogados e autorizou a constituição do
Centro de Mediação, Peritagens e Arbitragens Voluntárias do Conselho Nacional de Profissões Liberais, referindo "que o CNLP granjeou prestígio que
lhe confere uma irrefutável idoneidade para a realização de arbitragens voluntárias institucionalizadas".
Poderá conhecer o essencial da estrutura e funcionamento deste Centro de
Mediação, Peritagens e Arbitragens Voluntárias através do questionário que
se segue.

O que é e qual a natureza do Centro de Mediação, Peritagens e Arbitragens Voluntárias?
É um Instituto do Conselho Nacional
de Profissões Liberais, de âmbito nacional, com sede provisória nas instalações da Ordem dos Engenheiros que
promove a resolução de litígios através da mediação ou da arbitragem, nos
termos de regulamentos próprios.

O que é o Conselho Nacional de
Profissões Liberais?
É uma associação de profissões liberais, que tem como objecto primordial
"defender os valores característicos e
os interesses comuns, morais e materiais das profissões liberais e, em espe-
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cial, daquelas que estiverem lá representadas".

Qual é o objecto deste Centro de
Arbitragens?
- Promover a resolução, por via da mediação ou da arbitragem, de quaisquer
litígios entre profissionais liberais ou
entre profissionais liberais e os seus clientes, de qualquer litígio em matéria
cível, administrativa ou comercial, que
lhe seja submetido, a pedido de quaisquer entidades públicas ou privadas.
- Realizar perícias ou emitir pareceres
periciais nas áreas da especialidade das
profissões liberais das Ordens e Associações Públicas agrupadas no Conselho Nacional das Profissões Liberais.

Como funciona o Centro?
Para as arbitragens- designa os árbitros
que as partes requerem no âmbito da
cláusula comprom issória que tiverem
estipulado em que pretendam dirimir
o contencioso segundo as regras constantes no Regulamento de Processo de
Arbitragem deste Centro.
Para as mediações e peritagens - designa
os mediadores e peritos incumbidos de
auxiliar as partes a dirimir os litígios, e
de emitir pareceres ou relatórios periciais.

Quais são as regras do processo
de arbitragem?
São as que as partes ou os árbitros acordam e, subsidiariamente, as do Regula-

mento do Processo deste Centro.

Quais são os princípios fundamentais do processo arbitral?
Os princípios mais importantes pelos
quais se rege o processo arbitral são:
• igualdade das partes;
• observância do princípio do contraditório na apresentação dos pedidos
e dos requerimentos;
• celeridade processual;
• as partes podem intervir por si, ou
fazer-se representar por advogados ou
solicitadores;
• os árbitros julgam segundo o direito
constituído ou, se as partes o pretenderem, julgam segundo a equidade;
• imparcialidade dos árbitros;
• confidencialidade rigorosa dos processos.
A arbitragem decorrerá na sede ou no
local que seja designado por acordo
das partes ou pelo Conselho de Gestão, mas nunca em instalações de qualquer das partes.
Quais são os órgãos do Centro e
onde funcionam?
É dirigido por um Conselho de Gestão, composto por um presidente, um
vice-presidente e três vogais, nomeados pelo Conselho Directivo Nacional
das Profissões Liberais. Dispõe de um
secretariado, integrado por um secretário geral e um tesoureiro.
Os órgãos do Centro funcionam na
sede, situada provisoriamente nas instalações da Ordem dos Engenheiros.

.

Quem são e como são designados
os árbitros?
Os árbitros são escolhidos pelo Conselho do Centro, de preferência entre
os nomes constantes da lista de árbitros organizada nos termos dos Estatutos do Centro. Os árbitros podem
ainda ser escolhidos pelas próprias
partes devendo, neste caso, merecer a
aprovação do Centro.

O que é a Convenção de Arbitragem?
É o escrito pelo qual as partes acordam em submeter a Tribunal Arbitral
um litígio actual, ainda que se encontre afecto a Tribunal Judicial (compromisso arbitral) ou litígios eventuais
emergentes de uma determinada relação jurídica contratual ou extracontratual (cláusula compromissória).

Qual o valor da decisão do Tribunal Arbitral?
A decisão tem o valor de uma sentença judicial e é final, isto é, envolve a
renúncia aos recursos.

Qual a cláusula a introduzir num
contrato para prever que eventuais litígios venham a ser resolvidos com intervenção do Centro?
Será suficiente introduzir a seguinte
cláusula contratual: "quaisquer litígios
emergentes da interpretação ou execução do presente contrato serão orbigatoriamente dirimidos porTribunaiArbitral, organizado pelo Centro de Mediação, Peritagens e Arbitragens Voluntárias do Conselho Nacional de Profissões Liberais, de harmonia com as regras
constantes do Regulamento de Processo de Arbitragem do referido Centro".

Quais os custos deste processo?
Os pagamentos de preparos e de custas, determinados em função do valor
do litígio, são conhecidos à partida,
nos termos das tabelas do Centro, constantes dos Regulamentos de Mediação
e Arbitragem.
Quem pode desencadear o processo de arbitragem? E como o
pode fazer?
Pode fazê-lo qualquer das partes que
pretenda instaurar um litígio em Tribunal Arbitral sob a égide deste
Centro. Para isso deverá dirigir um
requerimento ao Secretário Geral ,
sendo condição necessária referir
expressamente a convenção de
arbitragem, com indicação sumária
do objecto e dos fundamentos da
pretensão do requerente.

CONTACTOS
CENTRO DE MEDIAÇÃO,
PERITAGENS E ARBITRAGENS
VOLUNTÁRIAS

Ordem dos Engenheiros:
Av. António Augusto de Aguiar, no 3 D, 4o
I 069 - 030 Lisboa
Telef.: 213 132 670 I 213 132 669
Fax.: 213 132 650

- ENVIE-NO$()$ $EU$ ART/SO$

Pat-a que a Revista da Ordem dos Médicos
possa sempre ser o espelho da opinião dos
profissionais de todo o país, agradecemos
a colabor-ação de todos os médicos que
desejem partilhar as suas opiniões, experiências e ideias, com os colegas, através do
envio de artigos para publicação na ROM.
Par-a que isso seja possível, deverão enviar

·

os artigos em disquete e impressos em papel, acompanhados de uma fotografia do
autor e, sempre que possível uma fotogr-afia
alusiva ao tema em destaque.
Preferencialmente os artigos não devem
ter mais do que seis (6) páginas e serão
sempre sujeitos à aprovação da Direcção
da Revista da Ordem dos Médicos.
Revista ORDEM DOS MEDICOS . Junho 2003
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Plano Nacional de Saúde
Realizou-se no passado dia 6
de Junho de 2003, no Salão
Nobre da Escola Nacional de
Saúde Pública, uma conferência
sobre o Plano Nacional de
Saúde que está em discussão
até ao final de 2003. ODirector
Geral e Alto Comissário da
Saúde, Pereira Miguel, reforçou,
durante a sua apresentação, a
necessidade deste ser um
projecto que envolva toda a
sociedade portuguesa, desde os
profissionais de saúde à sociedade civil.

Isabel Loureiro, directora de mestrado
na Escola Nacional de Saúde Pública,
introduziu a conferência referindo-se
ao Plano Nacional de Saúde (P.N.S.)
como sendo "uma abordagem integrada em que a intervenção sectorial é
importante", acrescentando que "é importante que vários sectores participem
na organização deste plano estratégico que tem uma perspectiva muito
mais abrangente, pois não se resume
ao enquadramento e organização dos
serviços de saúde". É neste sentido que
a Escola Superior de Saúde Pública também está envolvida no P.N.S. através
do mestrado, um contributo para adiscussão do mesmo que, nas palavras de
Isabel Loureiro "se espera que seja
muito positivo".
Pereira Miguel deu início à sua intervenção explicando que se pretende que
este seja um plano estratégico a médio
e longo prazo, "pois há uma orientação política no sentido disto ser um
plano a longo prazo. Mas, à medida que
vamos avançando descobrimos áreas
onde não é possível definir estratégias
a IO anos. Mas, de uma maneira geral,
o horizonte deste documento é 2013.
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Vai ser um plano com intervenções
baseadas na evidência mas deixando
um pouco de lado as questões
académicas". É que, segundo o Alto
Comissário da Saúde, as intervenções
têm que ter início a curto prazo: embora noutros países, como por exemplo no Canadá, a discussão pública de
um plano semelhante tenha durado
muito mais tempo ( 18 meses, no caso
do Canadá), em Portugal a discussão
do P.N.S. durará apenas até ao final de
2003 por razões que Pereira Miguel
classifica como imperativas: "Há uma
necessidade urgente de aproveitar o
momento, pois temos que 'empurrar a
saúde para a frente'. Não podemos ficar tolhidos na acção por excessivas
preocupações académicas."
Segundo este orador, o P.N.S. insere-se
num contexto de continuidade, isto é,
contempla uma forte preocupação de
"dar continuidade a coisas que têm sido
feitas a área da saúde, noutros tempos
e por outros Governos. Podemos dizer que a estratégia 'Saúde, um compromisso' ( 1998/2000) foi um ensaio
para este plano, pois já teve uma intervenção generalizada da sociedade. O
problema é que esse processo não foi
o resultado de políticas de saúde claras e explícitas, mas antes de uma colecção de orientações emergentes. Mesmo assim muitas estratégias foram aplicadas e hoje cabe-nos aperfeiçoá-las".
O contexto em que se insere o P.N.S.
passa igualmente pelo acompanhamento do que se passa na União Europeia.
"A U.E. acabou de aprovar um programa de saúde pública para a Europa e
nós não podemos afastar-nos das preocupações desse programa.Temos que
estar atentos às alterações ao Tratado
e a que se vai passando ao nível da
ONSA e da OCDE, no que se refere à
afinação dos sistemas de saúde. Para
dar um exemplo: o problema das listas
de espera é uma questão que tem sido
estudada pela OCDE e eu penso que

devemos inspirar-nos nas suas conclusões sobre esse problema."

Princípios e objectivos
O Plano Nacional de Saúde assenta
sobre princípios gerais bem definidos
e que foram explicados por Pereira
Migue da seguinte forma: "a dignidade
humana, a solidariedade, a justiça social, a equidade e a sustentabilidade das
soluções propostas são os princípios
básicos do P.N.S .. Princípios que fazem
com que a estratégia para a saúde seja
centrada no cidadão e que inserem a
política de saúde no quadro de uma
política geral e num conceito de continuidade das preocupações com a saúde através de todos os sectores".

"O Plano Nacional de
Saúde é um processo que
se pretende que seja
"negociado,
coordenado, e amplamente
participado • pelo cidadão,
sociedade civil,
individualidades, órgãos do
Ministério da Saúde,
universidades, ordens
e associações profissionais,
sindicatos, profissionais de
saúde, partidos políticos..."
Das palavras do Alto Comissário ficou
bem claro que o principal objectivo
deste plano estratégico são os ganhos
em saúde. "A melhoria do sistema de
saúde é também uma forma de atingir
mais ganhos em saúde. Temos que meditar ao longo deste processo sobre a
visão que temos dos sistemas de saúde. Não se pode ter a ideia de que o
sistema é mais eficaz só porque se fazem mais cirurgias, é preciso haver mais
ganhos em saúde. A reorientação do

sistema de saúde tem com objectivo
último aumentar os ganhos em saúde."
Apelidando o documento em discussão de "documento mártir", Pereira
Miguel frisou bem que, para si, o mais
importante é que haja uma intervenção
global no sentido de o alterar e aperfeiçoar, apesar de afirmar que "se o plano
não sofrer muitas alterações, já me
sinto 'confortável' com o conteúdo do
documento que temos na mesa neste
momento". E que documento é esse?
Qual a sua estrutura? O P.N.S.divide-se
em quatro áreas fundamentais:
• Investir em ganhos de saúde;
• Reorientar o sistema de saúde;
• Incentivar a investigação e o desenvolvimento em saúde;
• Promover as acções no âmbito da
saúde internacional.
Conforme explicou Pereira Miguel, "foi
claramente perceptível, logo nas primeiras reuniões que o grupo de trabalho
teve, que investir em ganhos de saúde
e reorientar o sistema de saúde eram
dimensões fundamentais de uma estratégia de saúde".

Investir em ganhos de saúde
Esta área de intervenção implica um
trabalho sobre as determinantes da
saúde, "um trabalho intersectaria( com
todos os sectores da administração,
nomeadamente ambiente, segurança
social, agricultura, todos devem contribuir para as estratégias de saúde. Em
relação à saúde ambiental temos muitas responsabilidades no quadro da
União Europeia, portanto é uma área
fundamental." Obter ganhos em saúde
passa também, como explicou Pereira
Miguel, por uma abordagem da saúde
ao longo do ciclo vital, "temos que ter
estratégias para os vários momentos da
vida", e por uma abordagem dos vários grupos institucionais, "grupos, como
por exemplo os estudantes, os trabalhadores, os reclusos, etc., merecem
estratégias de abordagem próprias".

Reorientar o sistema
de saúde
"As unidades de saúde têm que melhorar.Temos que analisar o que é feito

a mais e a menos, temos que analisar a
racionalidade dos recursos. Nestas áreas tem que haver uma orientação estratégica bem definida".

Desenvolvimento do P.N.S.
Reforçando sempre a ideia de
envolvimento de toda a sociedade, o
Alto Comissário da Saúde, referiu que
o processo de criação do Plano Nacional de Saúde é um processo que se
pretende que seja "negociado, coordenado, e amplamente participado - pelo
cidadão, sociedade civil, individualidades, órgãos do Ministério da Saúde,
universidades, ordens e associações
profissionais, sindicatos, profissionais de
saúde, partidos políticos.Todas as unidades de saúde, todos os órgãos do
Ministério da Saúde têm o dever de
analisar o P.N.S., de discuti-lo e contribuir para a sua elaboração". O processo é gerido através de uma comissão de acompanhamento e de uma
comissão coordenadora composta por:

"Todas as unidades de
saúde, todos os órgãos do
Ministério da Saúde têm o
dever de analisar o P.N.S.,
de discuti-lo e contribuir
para a sua elaboração:'
Guilherme Jordão, Aldino Salgado, Isabel Loureiro, Fernando Leal da Costa,
Paula Lobato Faria, Francisca Avillez,
Maria de Sousa, Jorge Torgal e Teresa
Sustelo. Os mecanismos utilizados para
estimular a participação neste processo são diversos: "estamos a promover
a divulgação juntos dos meios de comunicação, consultas pessoais a pessoas determinadas, estamos também a
promover o diálogo intersectaria(, nomeadamente através de grupos de trabalho, fóruns regionais, incluindo as
regiões autónomas, um fórum nacional, que decorrerá na segunda quinzena de Novembro, consultas virtuais,
reuniões temáticas com peritos da
Organização Mundial de Saúde, OCDE,
U.E., etc. Em Setembro, tendo reflectido melhor sobre o plano, vamos fazer
uma conferência de imprensa".

Comentários
No final da conferência. Vítor Ramos,
médico do Centro de Saúde de Cascais,
interveio referindo que, em termos
potenciais, este documento poderá vir
a ser algo muito positivo, mas só se se
verificarem determinadas condições ...
"Este plano tem grandes hipóteses de
ser um importante documento contemporâneo. Mas tem que ser apenas o
ponto de partida, tem que ser apenas
um dos ingredientes para uma estratégia mais abrangente." Recorrendo a
uma metáfora.Vítor Ramos explicitou:
"O P.N.S. tem que ser uma ponte, ancorada numa margem - tendo em conta as medidas que foram tomadas no
passado - e na outra margem deve estar a preocupação com o analisar do
que se vai passando a nível internacional. Esta ponte tem que ficar assente
em três pilares fundamentais: o da ampla divulgação, o da ampla participação e o dos compromissos - os grupos
envolvidos devem ficar comprometidos
com o plano. Na minha opinião, este
factor é mais importante do que a participação. Esta poderá ser a 'ponte da
esperança' ..."
Silva Santos, delegado regional de Lisboa e Vale do Tejo e coordenador do
Centro Regional de Saúde Pública, fez
uso da palavra para deixar alguns avisos no ar: "este plano tem que ter em
conta eventuais conflitos de interesses
que possam surgir - a nível ambiental,
da saúde, etc. - com a indústria, nomeadamente a indústria farmacêutica, a
do tabaco, etc." Silva Santos acrescentou ainda que considera que a política
de saúde não pode ser apenas do Ministério da Saúde, mas antes de todos
os ministérios e que, no que se refere
à política de investigação, "podemos
ter a melhor política de investigação
que o que conta é o dinheiro que lá se
põe. Não há investigação porque não
há dinheiro". Em resposta a este comentário, Pereira Miguel fez referência
a que, no dia 6 de Outubro, vai ter
lugar um debate/encontro subordinado ao tema 'faz-nos falta um sistema
de investigação em saúde?'.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Junho 2003
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DISCIPLINA
Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Oilícito tem que ser de natureza disciplinar
Freire de Andrade
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Sul
da Ordem dos Médicos

Processo de Averiguação
N° 19/2002
PARECER

I. Neste processo a Senhora Dra.A
queixa-se do médico Dr. B.
2. A queixosa é casada com o participado, sendo igualmente sócia gerente duma Clínica com o seu marido.
3. A Dra. A, relata no documento
que remeteu à Ordem dos Médicos
pretensos factos da vida privada do participado que, no seu entender, põem em
causa o prestígio e bom nome da Clínica de que são proprietários.
4. Assim, a participante acusa o participado de manter relações sexuais com
clientes e funcionárias da referida Clínica e de ter em alguns casos usado para
o efeito a casa do casal, deixando vestígios nos lençóis, os quais não teve o
cuidado de apagar.
S. Refere também a queixosa que o
seu marido utiliza os mais diferentes bens
da Clínica em proveito próprio, não
respeitando as regras instituídas na
empresa de que ambos são sócios.
6. A título de exemplo, alega a participante que o seu marido utiliza uma
viatura da empresa para passear e exibir publicamente as suas conquistas e
que utiliza o telemóvel da Clínica para
contactar a sua actual amante.
7. A queixosa acusa também o participado de não respeitar as regras de
funcionamento da sociedade comercial
de que ambos são sócios-gerentes.
8. Por fim a Dra. pede formalmente
a instauração de procedimento disciplinar por considerar que, com os comportamentos por ela descritos, o marido viola o preceituado no art0 12° do
Código Deontológico da Ordem dos
Médicos.
9. Após a participação enviada à Ordem em 29.04.02, a queixosa enviou
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nova participação em 20.05.02, acusando o seu marido de a haver agredido
nas instalações da referida Clínica, juntando para o efeito cópia de uma queixa-crime apresentada num Posto da PSP.
I O. Em 16.07.02 a participante voltou a contactar a Ordem dos Médicos,
acusando o marido de haver sub-arrendado ilegalmente fracções da Clínica a
ele próprio e a outros médicos.
I I. Perante estas queixas, entende o
relator do presente processo que a
participante está a bater à porta errada,
suscitando junto do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos questões
que devem ser analisadas e resolvidas
nos Tribunais.
12. Assim, por exemplo, se o participado cometeu eventualmente adultério,
isso será algo a apurar pelo Tribu-nal
numa eventual acção de divórcio.
13. Por outro lado, se o participado
violou eventualmente as regras de funcionamento da sociedade comercial e
se excedeu os seus poderes de gerente,
essas também serão questões a serem
analisadas pelos Tribunais, existindo na
legislação comercial e processual meios
jurídicos à disposição da participante.
14. Para além disso, se eventualmente for verdade que a participante foi
agredida fisicamente pelo participado, o
Tribunal Judicial será a sede adequada
para apreciar o caso e punir eventualmente o infractor.
IS.Atendendo ao exposto, o relator
do presente processo subscreve na íntegra as seguintes considerações feitas
no parecer do consultor jurídico da
Ordem dos Médicos - e passamos a
transcrevê-las:
a) Antes de mais e analisados que foram todos os elementos remetidos, não
queremos deixar de dizer que não entendemos sequer indiciado qualquer
comportamento por parte do Dr. B
que possa consubstanciar, com algu-

ma nitidez, uma violação às normas
deontológicas.
b) Não obstante o preceituado no art0
Ir do Código Deontológico dos Médicos exigir que em todas as circunstâncias o médico tenha comportamento público e profissional adequado à
dignidade da sua profissão, este preceito não pode ser interpretado com
uma extensão tal que permita invadir
a reserva da intimidade de cada um.
c) O que não podemos aceitar é que se
utilize a previsão do arto 12o do C.D.
para fins diversos daquele a que a norma se destina.

«Não obstante o preceituado no arto Ir do Código Deontológico dos Médicos exigir que em todas as
circunstâncias o médico
tenha comportamento
público e profissional adequado à dignidade da sua
profissão, este preceito não
pode ser interpretado com
uma extensão tal que
permita invadir a
reserva da intimidade de
cada um»
16. De facto, o Conselho Disciplinar
da Ordem dos Médicos não pode ser
usado como instrumento ou arma de
arremesso de um cônjuge insatisfeito
contra o outro cônjuge, só porque este
último é médico.
17. Não sabemos se há algum fundo
de verdade nos factos referidos pela
participante mas mesmo que assim seja,
não nos parece que estejamos perante
ilícitos de natureza disciplinar.
18. Com efeito, o que parece haver
aqui é um conflito entre a participante

D
e o participado a dois níveis:
a) Em Io lugar existem atritos entre o
marido e a mulher, reveladores de uma
crise na relação conjugal;
b) Em 2° lugar existe um conflito
entre eles, na sua qualidade de sócios-gerentes da mesma sociedade.

19.Como se vê, nada disto tem a ver
com a ética médica e com os deveres a
que os médicos estão adstritos no exercício da sua profissão.
20. Atendendo ao exposto, propomos ao Conselho Disciplinar Regional
do Sul o arquivamento do presente pro-

C I PLI
cesso por não haver indícios da prática
de qualquer infracção técnicodeontológica por parte do Dr. B.
Usboa, 8 de Abril de 2003
Parecer aprovado por acórdão do CDRS de
08.04.03. Processo arquivado.
Transitou em julgado.

Prazo de prescrição é de três anos
Processo de Averiguação
N° 24/2002
PARECER

I. Neste processo a Sra. D. queixase do médico Dr. F.
2. A participante afirma ter sido
operada pelo médico participado, na
Clínica C., mas que os resultados da
interven-ção não terão correspondido
ao prometido.
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao Dr. F, este veio declarar o
seguinte - e passamos a transcrever:
a) A queixosa compareceu na I• consulta em 17.11 .98 e, após história clínica exaustiva e de acordo com as
motivações expressas, concluiu-se
haver beneficio em:
- Corrigir acentuadas pregas e redundância cutânea palpebral superior bilateral;
- Pregas e rugas palpebrais inferiores
bilaterais e latero-palpebrais;
- Sulco naso-labiais profundos e lábio
superior fino e atrófico;
- Rugas e flacidez cervico-facial;
- Acentuadas rugas frontais;
- Acentuado volume e flacidez da parede abdominal antero-lateral.
- Acentuado volume e flacidez das coxas, em especial da face interna.
b) É digno de registo cirúrgico que a
pele da face apresentava inúmeras
lesões dermatológicas de natureza
actínica, a par de se registar também
acentuada labilidade emocional e psicológica.
c)Após meticulosa explicação feita
pelo Cirurgião e pela assistente de
consultório, bem como pela responsável e gestora dos honorários, do

que poderia ser executado, da forma, do tempo e do custo, houve concordância da paciente em ser submetida, em regime ambulatório, sob
anestesia local no dia 2.12.98 a:
- Blefaroplastia superior bilateral.
- "Reessurfacing" com laser C02 de
pálpebras inferiores e regiões
latero-palpebrais .
- Auto-enxerto adiposo dos sulcos
naso-labiais e lábio superior.
- Lipoaspiração da parede abdominal antero-lateral.
d) (... )

«0 direito de instaurar
procedimento disciplinar
prescreve no prazo de 3
anos contados da data da
prát" c a da infracção»
e) O pós operatório decorreu de forma favorável em termos de cicatrização, tornando-se, ainda mais evidente, nesta fase, a labilidade psicológica, que se manifestou em pretender um resultado imediato e em
"todo o corpo" quando, só uma parcela foi realizada, e os resultados possíveis devidamente explicados.
f) Os honorários e despesas parciais e
totais foram meticulosamente explicados previamente.
g) (... ) A paciente em referência compareceu de form a irregular ao programa descrito do pós-operatório e
foi sempre correctamente tratada.
h) De acordo com a descrição das correcções realizadas numa paciente
com as características clínicas referidas, com 64 anos de idade, com
pele com acentuado efeito actínico,
os resultados obtidos foram os pre-

vistos em termos tissulares, certos
de que só uma parcela do tratamento foi realizado, e este foi feito há
quatro anos.
(Estivemos a transcrever as declarações do Dr. F).

4.Tomando posição, o relator do presente processo considera as explicações do médico participado razoáveis
e convincentes, não tendo cabimento,
neste momento, o recurso a qualquer
perita-gem pelo Colégio da Especialidade, tendo em conta o período já decorrido desde a intervenção cirúrgica
(mais de 4 anos).
5. É de notar que a operação teve
lugar em 2.12.98 e que a participante
só se queixou à Ordem dos Médicos
em 8.1 0.02, ou seja, quase 4 anos depois.
6. Isso significa que, quando a queixa chegou à Ordem dos Médicos, já
qualquer eventual infracção estaria
prescrita, visto resultar do artigo 9° no
I do Estatuto Disciplinar dos Médicos
que "o direito de instaurar procedimento disciplinar prescreve no prazo de 3
anos contados da data da prática da
infracção".
7.Acresce que, mesmo que a hipotética infracção não se encontrasse
prescrita, ela estaria amnistiada pela Lei
n° 29/99 de 12.05, aplicável às infracções anteriores a 26.03.99.
8. Assim sendo, tendo em conta a
amnistia, a prescrição e as explicações
dadas pelo Dr. F, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo.
Usboa, 25 de Março de 2003
Parecer aprovado por Acórdão do CDRS de
25.03.03. Processo arquivado.
Transitou em julgado.
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DISCIPLINA
Conselho Disciplinar Regional do Centro da Ordem dos Médicos

Um tipo de queixa que com cada vez
maior frequência chega à Ordem dos
Médicos é a dos atestados "falsos",
"atestados de favor", "atestados de complacência", etc.
Mas, ultimamente têm aparecido casos
de atestados "em massa", passados simultaneamente por vários colegas, todos com a mesma data e para cidadãos com particularidades semelhantes. Obviamente que estes casos levantam sempre suspeitas, suspeitas essas
logo amplifi cadas pelos meios de comunicação social, com notícias, com
artigos e, por vezes, com opiniões de
comentaristas alertando para a possibilidade de mais uma vez a Ordem não
vir a punir "esses médicos infractores",
mantendo incompreensíveis práticas
corporativistas.
São questões sempre difíceis de tratar
já que os únicos meios de prova do
ilícito seriam ou a confissão do mesmo
pelo próprio médico que passou o atestado ou, talvez, do doente que viesse
contradizer o atestado. Que se saiba
nenhuma destas situações alguma vez
aconteceu. Recordamo-nos apenas de
um caso em que o médico confessou
ter passado o atestado através da solicitação telefónica de um doente já seu
conhecido. Este co lega foi punido com
a pena de advertência, pois o Atestado
é um acto médico e, portanto, obriga à
observação do doente.
Tirando estas excepções, como é que
a Ordem pode concl ui r por um ou
mais atestados "de favor"? Como pode
a Ordem provar que o Sr. "X" ou a
Sra. "Y", no dia "tal", não estava mesmo doente?
Como poderão actuar os Órgãos Disciplinares - que não são propriamente
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Rui Pato
Presidente do Conselho Disciplinar
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos

compostos por ingénuos- a fim de provar um ilícito deste tipo, para o poder
punir com severidade e prevenir, assim, casos futuros que tanto
desprestigiam a classe e ridicularizam
um acto médico que tem a sua dignidade- o Atestado Médico.?Vejamos um
exemplo:
O caso remonta a 200 I e poderá descrever-se resumidamente como um
conjunto de atestados médicos - cerca
de quatro dezenas - apresentados por
um determinado grupo profissional na
data em que expirava o prazo de entrega da documentação para habilitação à progressão nas suas carreiras
profissionais.
Dado o número excessivo de atestados apresentados em simultâneo, não
sendo conhecida nenhuma epidemia na
zona, a entidade empregadora enviou
o caso ao Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que por
sua vez o remeteu ao respectivo Conselho Disciplinar. Este decidiu pela abertura de um processo de averiguações
com o intuito de ap urar se se tratariam de atestados "de complacência", o

que constituiria infracção grave, prevista e punida pelo Cód igo Deonto lógico da Ordem dos Médicos.
Da averiguação feita, verificou-se que
cerca de um terço poderiam motivar a
abertura de processos disciplinares:
Uns porque o atestado foi passado em
papel timbrado de estabelecimentos de
saúde do SNS e, nesses mesmos estabelecimentos, não constava qualquer
registo clínico do portador do atestado; estes casos configuravam não só
infracção punível pela Ordem dos Médicos mas, também, pelas instituições
públicas uma vez que o registo clínico
é obrigatório!
Outros, passados por clínicos no exercício da sua actividade privada, em que
não foi apresentada para os autos qualquer ficha clínica do doente;
Mas, em todos eles, os clínicos, após
solicitação, forneceram uma justificação
clínica para a passagem destes atestados. Outra coisa não seria de esperar!
De atestados "falsos" não havia , efectivamente, qualquer prova.
Não foram tomadas em consideração,
desta vez, eventuais incorrecções formais na passagem destes atestados; seria apenas o facto de não haver quaisquer registos clínicos que comprovassem a observação efectuada ao doente
que teria dado origem à abertura de
processos.
Dos restantes dois terços, não foi encontrado qualquer ilícito disciplinar
que motivasse a abertura de um processo; todos os médicos deste grupo
apresentaram uma ficha clínica do doente , com a data do atestado, outros
ainda com registo administrativo da
Unidade de Saúde provando a inscrição do doente.
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Perante os factos apurados e a coincidência dos mesmos, era praticamente
consensual no Órgão Disciplinar que
uma parte destes atestados teria sido
passado apenas para resolver um problema profissional desse grupo, que
tendo sido pressionado pelo curto prazo de que dispunha para a entrega dos
documentos necessários, encontraram
médicos disponíveis para lhes passarem o atestado.
Ainda se ponderou a possibilidade de
dar pena de advertência individual aos
clínicos que não tivessem preenchido
ficha clínica do paciente. Mas haveria
utilidade prática nesta sanção? Pareceunos que não.
O entendimento deste Órgão Regional é o de que o poder disciplinar deve

ter, também, além do carácter punitivo, um papel didáctico, formativo,
profilático, para que futuramente os
médicos passem a ter uma conduta
correcta.
Por tudo isso, apesar da convicção,
mesmo sem fundamentos para a suspeita de que os atestados eram, nalguns casos, "de favor", acordámos que
deveriam ser arquivados os autos, por
não se justificar a punição dos médicos participados.
Então como fazer para dar conta da
nossa preocupação ~estes (infelizmente ainda frequentes) casos de atestados duvidosos, passados por colegas
que, levianamente, para resolver um
problema a um indivíduo, põem em
causa a honorabilidade de toda uma

classe? A nossa solução foi fazer um
despacho muito bem explicado, com
os factos apurados e não apurados,
relatando a moldura disciplinar
configurável e que terminava do seguinte modo: "publique-se após notificação
a fim de evitar situações futuras". Assim, mesmo que com arquivamento, o
despacho torna-se adequado à reintegração das normas violadas.
Pensamos pois que, perante um eclodir
de casos semelhantes em que a Ordem
não tem meios de prova para concluir
ou não por atestados que suscitam
dúvidas, sendo este assunto uma preocupação dos órgãos dirigentes da classe, um dos meios de prevenir futuras
situações destas é a publicitação dos
despachos, na Revista da Ordem.

,

ULTIMA HORA
Tratamento da doença de Alzheimer
- Despacho no 9896/2003
O lnfarmed informa o seguinte: "na sequência do
Despacho n. 0 9896/2003 (2a série), de 16 de Abril, publicado
em Diário da República, 2a Série, n. 0 li 5, de 19 de Maio de
2003, vimos informar que este define a comparticipação pelo
escalão C (40%) dos medicamentos cujas substâncias activas
têm as denominações comuns internacionais (DCI) de
donepezil, galantamina ou rivastigmina quando prescritos
para o tratamento da doença de Alzheimer por médicos
neurologistas ou psiquiatras, devendo o médico prescritor
fazer na receita menção expressa do presente despacho.
Mais se informa que, são revogados os despachos n. 0 13621/
99, de 26 de Maio, publicado no Diário da República, 2a
série, n. 0 164, de 16 de Julho de 1999, e 61 00/2000, de 24
de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2a série, no
65, de 17 de Março de 2000."
O s medicamentos abrangidos por este despacho são:

- Donepezil (Aricept)
• Embalagem de 28 comprimidos, doseados a 5 mg - no 2574689
• Embalagem de 28 comprimidos, doseados a lO mg- no 2574887

- Galantamina (Reminyl)
• Embalagem de 14 comprimidos, doseados a 4 mg- n. 0 3417581
• Embalagem de 56 comprimidos, doseados a 8 mg- n. 0 3417789

- Rivastigmina (Exelon e Prometax)
Exelon
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem

de 28 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a

I,5
3
3
4,5
4,5
6
6

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

- no 2707784
- no 2708089
- no 2708188
- no 2708386
- no 2708485
- no 2708683
- no 2708782

de 28 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a
de 28 cápsulas, doseadas a
de 56 cápsulas, doseadas a

I,5
3
3
4,5
4,5
6
6

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

- no 2837888
- n° 2838183
- no 2838282
- no 2838480
-no 2838589
- no 2838787
- no 2838886

Prometax
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
• Embalagem
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PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO

I. O presente processo foi instaurado na sequência de participação, entrada na Ordem dos Médicos em ... ,
subscrita pelo ....
2. A participação vinha acompanhada de um relatório anónimo que,
segundo o participante, era da mãe de
uma criança alegadamente vítima de
incúria e prepotência médicas.
3. A subscritora daquele relatório
refere o seguinte:
3.1. No dia ... , pelas 14:00 horas, levou o seu filho, com vinte e sete dias,
ao Hospital de ... ,com temperatura alta
e manchas por todo o corpo.
3.2. Foi atendido por um pediatra
que reclamou por ter levado o filho ao
Hospital e não ao Centro de Saúde.
3.3. O médico diagnosticou uma
otite, mas não deu atenção às manchas
no corpo, receitou um xarope
(Ciamoxil) e supositórios (Ben-u-ron).
3.4. Como a criança não parava
"com aquele gemido constante", levoua a outro médico, que lhe disse que o
que tinha nos ouvidos não era tão grave para estar como estava. Por força
da medicação tomada a temperatura
já não estava tão alta; mesmo assim,
este médico deu-lhe uma medicação
mais forte.
3.5.A criança sossegou um pouco,
mas durante a noite foi ficando pior;
pelas 6:00 horas da manhã levou-a novamente ao Hospital, já com convulsões mas sem temperatura.
3.6. Foi atendida por um pediatra
que lhe disse que a medicação ainda
não tinha tido tempo de fazer efeito;
veio uma enfermeira que disse que a
fontanela estava subida. Foram chamar
o mesmo médico que vira a criança no
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dia anterior, que disse que ela teria de
ficar internada, pôs-lhe soro e deu-lhe
uma medicação para parar com as convulsões.
3.7 A mãe perguntou ao médico o
que a criança tinha, respondendo-lhe
ele que, por volta das 09:00 horas da
manhã iria fazer um exame e análises e
só depois de ter uma certeza lhe diria
o que a criança tinha.
3.8 Entretanto, a criança acalmou
um pouco, mas começou a ficar muito
fria; a mãe chamou a atenção de uma
enfermeira que lhe respondeu que era
impressão dela.
3.9 As 09:00 horas da manhã, a
criança foi fazer o exame (tirar líquido
da coluna) e análises, tendo ficado muito debilitada.
3. 1O Colocaram a criança numa
incubadora.
3.1 I O médico entregou o caso a
outra médica que, passado algum tempo, lhe disse que o filho tinha uma do-

ença grave no sangue, tinha meningite
e tinha de ser transferido para outro
Hospital. Ainda lá ficou até perto das
13:00 horas, sem qualquer medicação,
tendo sido transferido para o Hospital
... , no qual, no dia ... , um dos médicos
lhe disse que, se o filho sobrevivesse,
iria ficar com muitas sequelas, pois tinha chegado àquele Hospital em estado muito grave, e que, se tivesse sido
assistido a tempo, nem sequer precisava de ter sido transferido.
4. Em ... foi solicitado (ao participante) que indicasse os nomes da criança e do médico que a assistiu no
sector privado, sem o que não seria
possível apurar qualquer facto.
S. Através de carta recebida em
..., foi recebida a informação de que a
criança se chamava .... , sendo o médico o Dr..... .
6. Em ... foi solicitado ao Senhor
Dr. ... que comunicasse o que tivesse
por conveniente sobre o conteúdo da
participação.
7. No dia ..., foi solicitado aos Hospitais de ... e de ... o envio de cópias dos
processos clínicos respeitantes a....
8. Em ... foi recebida a cópia do
processo clínico do Hospital ... e, em ... ,
a cópia do processo clínico do
Hospital. ...
9. No dia ... foi recebida a resposta
do Senhor Dr.... , que refere o seguinte:
9.1. No dia ... , pelas 18:30 horas,
foi procurado no seu consultório pelos familiares do menino ... que, muito
insistentemente, lhe pediram para o
consultar, embora, minutos antes, a criança tivesse sido observada e orientada por colega do Serviço de Urgência
do Hospital....
9.2. Por muito que lhes dissesse que
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a criança já tinha sido orientada por
um colega do Hospital, pouco tempo
antes, e ele pouco ou nada poderia fazer para aliviar as queixas relatadas
pelos mesmos, uma vez que o colega
do Hospital dispunha de melhores
meios, caso fossem necessários, sugeriu então que se a criança estava doente e já vinha de um Hospital com
Pediatria, seria mais indicado recorrerem ao Hospital de ...
9.3. Apesar de já estar a abandonar o consultório, pois já não tinha mais
consultas para esse dia, e atendendo à
recusa dos pais em irem para outro
hospital, bem como à enorme pressão
para observar seu filho, decidiu então
observar a criança.
9.4. Pela história colhida, a criança
havia iniciado "febre naquele dia e estava mais caído. Não havia referência
a recusa alimentar, letargia, gemido, alterações gastrointestinais ou
mucocutâneas, bem como não havia
referência a deterioração súbita do estado geral.
9.S. Ao exame objectivo, a criança
apresentava-se com temperatura rectal
de 38,4 C, reactivo, rosado, hidratado
e com choro vivo. Salienta-se ausência
de exantemas, enantemas, petéquias,
sinais de dificuldade respiratória ou
gemido. A fontanela anterior era
normotensa e normopulsátil. A auscultação cardiopulmunar não revelava
alterações dos batimentos cardíacos ou
sons respiratórios e não eram evidentes ruídos adventícios. O abdómen estava levemente distendido, de percussão timpânica, despertando choro vivo
à palpação profunda, revelando apenas o bordo inferior do fígado palpável 1 cm abaixo do rebordo costal na
linha médio-clavicular. Salienta-se a
ausência de esplenomegalia. A cicatriz
umbilical estava sem alterações. Os
pulsos femurais eram amplos e simétricos e o tempo de preenchimento capilar era imediato. O exame neurológico sumário não revelava défices motores, alterações dos movimentos oculares, fontanela anterior ou do reflexo
de Moro. No exame otoscópico era
evidente um rubor timpânico bilateral.
O exame da orofaringe era irrelevante.

9.6. Perante a história clínica, exame objectivo e situação familiar anteriormente descrita, decidiu alterar o tratamento antibiótico instituído no Hospital de ... , prescrevendo Amoxacilina
+ Ácido clavulânico, mantendo o tratamento antipirético.
9.7. Destaca ainda que advertiu os
familiares para a necessidade de vigiar
atentamente a evolução clínica do estado de saúde da criança, nomeadamente de recorrer de imediato, ao Serviço de Urgência do Hospital de ... ou
... , caso a febre reaparecesse ou a criança iniciasse prostração, gemido, recusa alimentar ou alterações cutâneas.
I O. Tendo-se verificado, pela análise do processo clínico do Hospital de
..., que o médico que aí observou a
criança foi o Senhor Dr.... , foi este notificado para se pronunciar sobre o
conteúdo da participação.
I I. Na sua resposta, recebida em

O facto de o INEM ter sido
chamado às I 0:30 horas
não desobrigava o arguido
de, entretanto, tomar as
medidas terapêuticas que
se impunham.
... , o Senhor Dr... informou o seguinte:
I 1.1. No dia .... pelas IS:OO horas,
observou no Serviço de Urgência o
doente ... (nascido a ...) por apresentar
"gemido" desde manhã e hipertermia.
I 1.2. Ao exame clínico apenas detectou rubor dos tímpanos, pelo que
diagnosticou otite média aguda e medicou comAmoxacilina e Parace-tamol,
dando-lhe alta para o domicílio.
11.3. A mesma criança recorreu
novamente ao Serviço de Urgência no
dia (seguinte), pelas 06:0S horas, apresentando-se então muito queixosa, com
hipertensão da fontanela e posição espontânea em opistótonus. Decidiu proceder ao seu internamento com diagnóstico de meningismo.
I 1.4 No internamento iniciou terapêutica com: Soro 21 O endovenoso
(2S microgotas por minuto);

Paracetamol 12S mg rectal de 8/8 horas; Ampicilina 200 mg endovenosa
de 6/6 horas; Gentamicina I O mg
endovenosa de 12/ 12 horas.
I I.S Nessa altura apresentava temperatura rectal de 36,80C, pesava 3.9SO
g, tinha a tensão arterial de 83/S2 Hg e
a frequência respiratória de 166 movimentos por minuto.
I 1.6 Ficou sem alimentação, sendo
colocado em incubadora a 31 OC com
monitorização dos sinais vitais, vigilância de convulsões e realização de
Dextrostix urna por turno.
I 1.7 Os exames complementares
de diagnóstico solicitados incluíram
hemograma, hemocultura, proteína C
reactiva, título de antiestreptolisina O
e estudo do líquido céfalo-raquidiano
(bacteriológico, bioquímico e
citológico).
I 1.8 Cerca das 09:00 horas a terapêutica foi alterada com redução de
fluidoterapia para IS microgotas/minuto, aumento da dose deAmpicilina para
300 mg por toma e substituição da
Gentamicina por Ceftriaxona (200 mg
endovenosa de 12/12 horas).
I 1.9 Às I0:00 horas apresentava
tensão arterial de 37/27 mm Hg e frequência respiratória de 170 movimentos /minuto.
I 1. 1O. As I0:30 horas está registado no processo clínico que apresentava ar séptico, hipertensão franca da
fontanela, bradipneias frequentes, instabilidade dos parâmetros vitais e subcianose das extremidades. Foi então
contactado o I.N.E.M. para proceder
ao seu transporte para hospital central.
I 1. 1 I. Pelas I I :00 horas tinha tensão arterial de S4/42 mm Hg e frequência respiratória de ISO movimentos/ minuto.
I 1.12. Cerca das I I: IS horas apresentou espasticidade do membro inferior esquerdo, rigidez da nuca (??) e palidez/cianose das extremidades.
I 1. 13. Às 11.30 horas iniciou convulsões tónico-clónicas; foi-lhe então
prescrito e aplicado Fenobarbital na
dose de 80 mg endovenoso.
I 1.14. Pelas 12:00 horas os registos clínicos referem franca melhoria da
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coloração e dos valores tensionais, com
tensão arterial de 81 /43 mm Hg e frequência respiratória de 148 movimentos/minuto.
I I.IS. Às 12:30 horas chegou o
I.N.E.M., que procedeu à sua transferência para o Hospital de ....
I 1.16. A criança iniciou terapêutica com soro, antibióticos e antipirético
pelas 07.00 horas.
I 1.17 O Senhor ... , segundo deduz
pela sua carta, só terá acompanhado o
caso a partir da marcação do baptismo. Não tem conhecimento de que se
tenha procurado informar do que se
passou, nomeadamente junto do Hospital, dos médicos intervenientes ou por
qualquer outro meio. Por isso, não vê
em que razões fundamenta o juízo que
faz de ter havido "desleixo na detecção
de uma doença tão vulgar" e "incúria
... de todos os intervenientes".
I 1.18 Muito menos descortina as
razões do que afirma o Senhor ... quando fala de "prepotência de todos os
intervenientes" e de "medo de retaliações que pudessem advir quer do médico, quer do hospital", afirmações que,
na falta de fundamento, são gratuitas e
caluniosas, quer para os intervenientes
quer para o Hospital.
12. Através de oficio datado de ... ,
foi solicitada a emissão de parecer técnico ao Colégio da Especialidade de
Pediatria, o qual acabou por ser recebido apenas em ....
13. Tal parecer, constante de fls . 182
dos autos e aqui dado como integralmente reproduzido conclui que "O
procedimento adoptado na avaliação
e orientação inicial desta criança não
está de acordo com o habitualmente
preconizado na abordagem do recémnascido com febre":
14. Os elementos então constantes
dos autos permitiram indiciar os seguintes factos:
14.1 . No dia ... , pelas IS:OO horas,
deu entrada no Serviço de Urgência
do Hospital de ... o recém-nascido (27
dias) ... , com gemido e hipertermia.
14.2. O recém nascido foi atendido pelo arguido, Senhor Dr. ...
14.3 . Perante os referidos sinais clínicos, o arguido deveria ter feito rastreio

·~
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séptico, o que não fez, tendo dado alta
à criança quinze minutos depois.
14.4. No dia seguinte, pelas 06:0S
horas, a criança recorreu novamente
ao Serviço de Urgência do mesmo
Hospital, apresentando hipertensão da
fontanela e posição espontânea em
opistótonus, tendo o arguido procedido ao seu internamento com o diagnóstico de "meningismo".
14.S Segundo o próprio arguido, às
I0:00 horas o recém nascido apresentava tensão arterial de 37/27 mm Hg e
frequência respiratória de 170 movimentos por minuto, sinais que, obrigatoriamente, deveriam levar a entubação
oro-traquial, ventilação assistida, com
posterior gasometria, tentativa de normalização da tensão arterial e medidas
de recuperação hemodinâmica. Nenhuma destas atitudes terapêuticas foi tomada pelo arguido .
14.6 Informa o arguido que, uma
hora depois, a tensão arterial era de
S4/42 mm Hg e a frequência respiratória de ISO movimento por minuto, o
que significa que os sinais vitais se
mantinham em valores anormalmente
críticos, continuando o arguido sem
proceder às medidas terapêuticas adequadas e acima referidas.
14.7 O facto de o INEM ter sido
chamado às I0:30 horas não desobrigava o arguido de, entretanto, tomar
as medidas terapêuticas que se impunham .
14.8 Os factos descritos evidenciam ausência de prática clínica adequada à situação clínica verificada, suficiente para originar as lesões irreversíveis
de que a criança padece (Tetraparesia
Espástica).
IS. Destes factos foi o Senhor Dr.
... acusado no Despacho de Acusação
que, em ... , lhe foi enviado através de
carta registada com aviso de recepção.
16. Na mesma data foi decidido arquivar o processo disciplinar quanto
ao Senhor Dr....
17. Em ... foi recebida a defesa escrita do Senhor Dr.... , na qual é alegado o seguinte:
17. 1. Antes de mais impõe-se uma
rectificação e um esclarecimento relativos ao conteúdo da carta de ... pela

qual o arguido respondeu às notificações solicitando-lhe que comunicasse
o que entendesse por conveniente sobre o conteúdo da carta do ... e "participação" da mãe do ... , que estiveram
na origem do presente processo disciplinar.
17.2 A rectificação tem a ver com
o lapso cometido pelo arguido, naquela carta, quando por quatro vezes escreveu "frequência respiratória" onde
se tratava de "frequência cardíaca"'
17.3 Que se trata de lapso de escrita resulta claramente:
a) de os valores referidos terem
sido anotados no processo clínico pelas enfermeiras que poderão comprovar que respeitavam a frequências cardíacas;
b) de as enfermeiras terem efectuado a leitura de tais valores no aparelho DINAMAP a que o doente se encontrava ligado;
c) de tal aparelho não medir frequências respiratórias mas frequências cardíacas;
d) de os valores anotados, nomeadamente às I0:00 horas e às I I :00
horas, se de frequência respiratória se
tratasse, serem incompatíveis com as
também anotadas bradipneias frequentes às I0:30 horas, e
e) de o doente não ter necessitado de entubação orotraquial e ventilação assistida, não só enquanto esteve
no Hospital de ... , como também durante a transferência para o Hospital ...
e depois de ter sido internado neste
último hospital (como se deduz da nota
de alta respectiva).
17.4. Admite-se que este lapso tenha induzido em erro o relator do processo, nomeadamente quanto às atitudes terapêuticas cuja omissão imputa
ao arguido nos pontos S. 6. e 7. do
despacho de acusação, ou quanto à ausência de prática clínica adequada e
violação dos deveres deontológicos que
também lhe imputa nos pontos 8. e 9.
17.S. Como se trata apenas de lapso no relato dos factos que o arguido
fez na sua carta, não pode ter relevância disciplinar na apreciação da ass istência prestada pelo arguido ao doente, devendo a conduta do arguido ser
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apreciada em função do quadro clínico real do doente e não do quadro
viciado pelo lapso na descrição.
17.6. O esclarecimento que também se impõe, e que tem a ver com a
carta do arguido, respeita ao facto de
este ter pretendido dar uma informação o mais completa possível, quer
como médico que assistiu o doente
quer como director do serviço a informar com base nos dados constantes
do processo clínico, sem a preocupação de distinguir aquilo que era da sua
responsabilidade directa por respeitar
ao período de tempo durante o qual o
doente esteve a seu cargo e lhe prestou assistência, daquilo que era responsabilidade de outrem por respeitar ao
período em que outrem lhe prestou
assistência e o teve a seu cargo. Isto é,
sem distinguir aquilo que sabia porque
se passou consigo daquilo que sabia
porque constava do processo clínico.
17.7. Com efeito, no dia ... o arguido saiu de serviço às 09:00 horas, altura em que passou o doente a outra
colega que o substituiu.
17.8. Só teve o doente à sua responsabilidade entre as 06:0S horas e
as 09:00 horas.
17.9. Admite-se também que essa
indistinção tenha induzido em erro o
relator na medida em que imputa ao
arguido a responsabilidade por factos
ou omissões a que ele é completamente alheio, nomeadamente nos pontos
S. 6. e 7., e, por consequência, nos pontos 8. e 9. do despacho de acusação.
17. 1O. Mas o arguido só pode responder pelas acções (ou omissões)
ocorridas durante o período em que
esteve de serviço e não já pelas que
eventualmente pudessem ter-se verificado quando o serviço era assegurado
por outra colega.
17. 1 I. De resto, nenhuma irregularidade foi cometida pela colega que o
substituiu a partir das 09:00 horas.
17.12. É verdade que no dia ... , pelas IS:OO horas, deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital de ... o recém-nascido de 27 dias ... , que foi atendido pelo arguido.
17.13. Mas não é correcto que ali
tenha entrado com "gemido".

17.14. Importa precisar que apenas
a mãe referiu que o ... tinha estado com
"gemidos" pois durante a observação
clínica não se confirmou qualquer "gemido".
17.1 S. Por isso se anotou no processo "gemido" entre aspas, por serreferido pela mãe e não observado.
17.16. Aliás, a anotação completa
é "gemido" desde manhã, Hipertermia
A P sem ruídos adventícios. Rubor dos
tímpanos. Restante exame sem alterações, o que significa que ... se encontrava com bom estado geral, com os
parâmetros vitais estáveis, sem ar séptico ou de doença grave, sem sinais de
irritação meníngea e sem referência a
recusa aumentar.

Como se trata apenas de
lapso no relato dos factos
que o arguido fez na sua
carta, não pode ter relevância disciplinar na apreciação da assistência prestada pelo arguido ao doente,
devendo a conduta do
arguido ser apreciada em
função do quadro clínico
real do doente e não do
quadro viciado pelo lapso
na descrição.
17.17. Face a este quadro, o diagnóstico clínico enquadra-se no de otite
média aguda.
17.18. Se o rastreio séptico é frequentemente feito no período neonatal
precoce, já no período de transição de
recém-nascido para lactente a atitude
médica é habitualmente baseada no
quadro clínico e de acordo com a evolução da doença.
17. 19. Saliente-se que o ... tinha 27
dias, estando a poucas horas de deixar
de ser considerado recém-nascido.
17.20. Impunha-se, por isso, ponderar, naquela concreta ocasião e em
função do quadro apresentado, a ne-

cessidade de utilização de exames e
técnicas agressivas.
17.21. Tendo em conta que os sinais clínicos apontavam para otite média aguda e não para meningismo.
17.22. Ponderando que o rastreio
séptico poderia ser efectuado em qualquer altura, logo que se verificassem
alterações nos sinais clínicos que o
aconselhassem.
17.23. Optou o arguido por não
efectuar de imediato o rastreio séptico
e medicar o doente em função do diagnóstico efectuado, opção que se lhe
afigurou então a mais conforme com a
melhor prática médica e o estado actual dos conhecimentos científicos.
17.24. A correcção da atitude do
arguido é corroborada pela intervenção que outro médico teve no caso,
relatada pela própria mãe do ... quando, na sua "participação", refere que,
depois de ter estado na Urgência, "como
ele não parava com aquele gemido
constante, levei-o a outro médico ...
17.2S. Embora a mãe não precise a
que horas isso ocorreu, é de admitir
como razoável que tenha sido várias
horas depois de o ... ter sido assistido
na Urgência, já que, quando dali saiu,
teve que ir à Farmácia aviar a receita,
ministrar os medicamentos ao filho e
certamente aguardar algum tempo até
se convencer de que a medicação não
estaria a produzir os efeitos esperados.
17.26. Certo é, porém, que esse
outro médico, que segundo informação do ... constante dos autos é o Dr.
também não diagnosticou
meningismo ou meningite.
17.27. Tendo-se limitado, segundo
a expressão da mãe, a dar-lhe "uma medicação mais forte".
17.28. Ou seja, também este Colega, que seguramente observou o ...
horas depois de ele ter estado na Urgência, não entendeu tratar-se de doença grave e ser necessário proceder
ao internamento, ou fazer quaisquer
outros procedimentos diagnósticos
mais agressivos e não encontrou sinais
clínicos que indicassem necessidade de
rastreio séptico.
17.29. Já a situação era outra quando o ... veio novamente à Urgência pelas
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6:05 horas do dia ... , IS horas após a
I• observação.
17.30. E foi o arguido quem, face à
alteração marcada dos sinais físicos, lhe
fez o diagnóstico clínico de meningite,
instituindo de imediato terapêutica
antibiótica endovenosa em "doses
meníngeas" e apoio assistencial adequado (tensão arterial média 62 e frequência cardíaca 166), terapêutica esta cujo
acerto é confirmado pela que lhe foi
instituída no Hospital ... durante os
primeiros onze dias em que o ... ali esteve internado.
17.31 . E, face à gravidade da situação constatada (hipertensão da
fontanela e opistótonus), decidiu não
efectuar de imediato a punção lombar
pelo risco de paragem cárdio-respiratória, eventualmente irreversível, vindo
a efectuá-la posteriormente logo que
considerou tal risco diminuído (procedimento que tem por correcto).
17.32. E de salientar que a meningite, por si só, acarreta na criança pequena (recém-nascido ou lactente jovem) uma percentagem importante de
sequelas neurológicas e neurosensoriais
graves, como sucedeu no presente caso
e se conclui até pelo facto de, no Hospital. .. , ter havido necessidade de se
alterar a terapêutica antibiótica ao fim
de onze dias de internamento.
17.33. No caso do ... , as lesões observadas na tomografia axial
computorizada posteriormente realizada no Hospital ... são compatíveis com
o processo infeccioso central grave que
sofreu esta criança.
18. No dia ... foram tomadas declarações à testemunhas arroladas pelo
arguido.
19. Quanto às declarações da Senhora Dra. D....
19.1 . Todas as atitudes que tomou
em relação a este doente foram as que
considera adequadas à situação clínica.
19.2. Perguntada se utilizou todos
os meios de diagnóstico e tratamento
ao seu alcance respondeu que a única
atitude não tomada e que, eventualmente, não alteraria o curso dos acontecimentos foi a determinação de gases de sangue para a possível decisão
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de utilizar ou não ventilação assistida.
19.3. Na primeira observação, não
se recorda bem, mas pensa não existirem petéqui as ou outras sufusões
hemorrágicas.
19.4. À pergunta se faria ou não
rastreio séptico a esta criança, com vinte
e sete dias, à data da primeira observação no Serviço de Urgência do Hospital de ... , respondeu que se não verificasse a existência de ar tóxico, recusa
alimentar, gemido, irritabilidade ou outros sinais ou sintomas sugestivos de
quadro séptico grave, provavelmente
teria adoptado uma posição idêntica à
do médico que a observou.
19.5. Esta sua opinião é reforçada
pelo facto de o doente ter sido observado por um outro Colega, após ter
tido alta e, este, também não ter julgado necessário a realização de rastreio
séptico ou de outras medidas que necessitassem de internamento hospitalar.
19.6. De acordo com o habitual procedimento do Dr.... , a palavra gemido,
entre aspas, escrita no boletim do Serviço de Urgência, por ele preenchido
no dia ... , significa dito pela Mãe, e não
constatado pelo referido médico.
19.7. À pergunta se as sequelas
verificadas na criança tinham uma provável origem na septicémia ou de uma
situação de perfusão circulatória inadequada, respondeu que pensa serem
devidas ao processo infeccioso. De resto, considera que o facto de não ter
havido necessidade de utilização de
fármacos reguladores da circulação
central ou periférica justificaria essa sua
opinião.
19.8. O seu período de actuação
perante este doente se situou entre as
I0:00 e as 12:30 horas, altura em que
a equipa do INEM ficou por ele responsável.
20. Quanto às declarações da Senhora Enfermeira D....
20.1. Entrou ao serviço no dia ... ,
às 08:00 horas, tendo contacto imediato com a criança em causa, previamente internada no Serviço de Pediatria.
20.2. Não se lembra se a criança
tinha ou não petéquias ou outras

sufusões hemorrágicas.
20.3. A assistência e procedimentos médicos foram normalmente seguidos em doentes em situações semelhantes.
20.4. Confirma ser a Dra .... a responsável pelos procedimentos no Serviço de Pediatria na manhã do dia ... ,
até à chegada do INEM.
21. Quanto às declarações da Senhora Enfermeira D.... :
21.1. Entrou ao serviço no dia ... ,
tendo imediato contacto com a criança.
21.2. Na passagem de serviço não
foi feita nenhuma referência especial em
relação ao ... , previamente internado
no Serviço.
21 .3. Não lhe chamou a atenção
que a criança tivesse petéquias ou outras sufusões hemorrágicas.
21.4. Os procedimentos médicos
foram os habitualmente seguidos em
circunstâncias semelhantes.
21.5. Não ouviu, por parte dos médicos, falta de qualquer material ou
fármaco indispensável para o diagnóstico ou tratamento da criança em causa.
21.6.A Dra .... era a médica encarregada pelos procedimentos de diagnóstico e tratamento no Serviço de Pediatria na manhã do dia ... , até à chegada do INEM .
22. Quanto às declarações da Senhora Enfermeira D.. . .:
22.1 . Entrou ao serviço no turno
da noite, entre as 21 :00 horas do dia ...
e as 08:30 horas do dia ....
22.2. Assistiu à entrada da criança
no Serviço de Pediatria, acompanhada
pelo Dr.... , tendo os procedimentos
adoptados para esta criança sido os
normalmente utilizados em situações
semelhantes.
22.3. Às 06:30 horas, hora da entrada da criança no Serviço de Pediatria, a utilização do laboratório para análises urgentes, como seria necessário
neste caso, para avaliação do líquido
cefalorraquidiano e outras análises
tidas como necessárias para uma situação de urgência como a presente (o
laboratório, nesta altura, só funcionava a partir das 09:00 horas).
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22.4. Não se lembra da hora correcta da passagem de serviço do Dr....
para a Ora .....
23 . Quanto às declarações do Senhor Dr.... :
23.1. Observou a criança no dia ... ,
pelas 18:30 horas, constatando temperatura rectal de 38,4C, numa criança
reactiva, rosada e com choro vivo.
Nega a existência de petéquias ou
outras sufusões hemorrágicas, convulsões, gemido ou qualquer outro sinal
tóxico susceptível de ser interpretado
como quadro séptico.
23.2. Constatou ainda, como sinal
objectivo ao exame otoscópio, tímpanos ruborizados.
23.3. Nega a existência de
esplenomegalia ou sinais compatíveis
com insuficiência cardíaca ou infecção
generalizada.
23.4. Aconselhou os pais a recorrerem imediatamente ao serviço de urgência do Hospital de ... ou Hospital
de ... ao primeiro sinal de gemido, aumento de temperatura ou alterações
do estado tónico da criança.
23.5. Não pensa ser necessário
rastreio séptico naquela criança, nas
circunstâncias que observou.
24. Em face do conteúdo da defesa
escrita do Senhor Dr. ... bem como das
declarações das testemunhas por ele
apresentadas, entendeu-se por bem
ouvir os pais do ... , o que ocorreu no
dia ...
25. O pai limitou-se a confirmar a
sua presença no dia ... no Serviço de
Urgência do Hospital de e a sua ... ausência no dia anterior no Serviço de
Urgência do mesmo Hospital e no consultório do Sr. Dr...
26. Quanto à mãe da criança, declarou:
26.1. No dia ... , levou a criança ao
Serviço de Urgência do Hospital de ... ,
com 40. 0 de temperatura e às manchas
roxas, não pintas, gemendo. O porteiro disse que deveria ter levado a criança ao Centro de Saúde e não ao
Hospital. O médico foi da mesma opinião, acrescentando que as pessoas não
devem fazer aquilo que querem.
26.2. Comunicou ao médico o que
a criança tinha e que a tinha trazido à

urgência assustada com a temperatura.
26.3. O médico ministrou um
Ben-u-ron depois de ter examinado a
criança, inclusivé os ouvidos, dizendo
tratar-se de otite. Referiu as manchas,
não tendo o médico dado grande importância.
26.4.Tinha tentado contactar o médico assistente, Dr.... antes de levar a
criança ao Serviço de Urgência. Como
não conseguiu, só durante a tarde pôde
contactar com ele, resolveu levar o ...

Não pode deixar de lamentar-se a forma pouco cuidada como o Senhor Dr... .
redigiu a sua carta de ... ,
nomeadamente a falta de
explicação do sentido com
que utilizou a palavra
"gemido", bem como as
trocas entre "frequência
respiratória" e "frequência
cardíaca". Se tivesse havido
um pouco mais de cuidado
na redacção desta carta,
certamente os factos em
causa nestes autos teriam
ficado esclarecidos mais
prematuramente.
para ser observado pelo Dr.... , depois
de ter saído do Serviço de Urgência.
26.5. Quando o ... foi observado
pelo Dr. ... estava um pouco melhor,
com menos gemido, menos temperatura e as manchas estavam a passar,
provavelmente devido ao Ben-u-ron. O
Dr...... confirmou a otite, modificou o
antibiótico e recomendou a utilização
de Ben-u-ron ao fim de seis horas se a
febre não baixasse.
26.6. Só levou o ... ao Serviço de
Urgência às 06:00 horas do dia segu inte
porque durante a noite lhe pareceu que
a criança tinha melhorado, com diminuição da temperatura, vontade de tomar o biberão sem vómitos, tomando

A

o biberão todo às quatro da manhã,
sem gemido, sossegado e normalização
da cor.
26.7. As manchas, que já vinham a
desaparecer na altura da observação
pelo Dr.... , foram desaparecendo posteriormente.
26.8. As seis horas da manhã, repentinamente, o ... começou com convulsões e a fontanela alta, o que a obrigou a levá-lo de urgência ao mesmo
Serviço de Urgência do Hospital de ... .
26.9. Observado o .... pelo Dr.... ,
foi-lhe dito que iriam ser feitos exames
às 09:00 horas, hora de abertura do
laboratório, dizendo ser uma situação
muito grave, mas nunca referindo qualquer diagnóstico por acrescentar só o
poder fazer quando tivesse a certeza.
26. IO. O diagnóstico médico de
meningite foi-lhe confirmado pela Ora ....
, por volta das I0:00 horas. Neste intervalo tinha-lhe sido dito por uma enfermeira, que não pode identificar, poder tratar-se de meningite. Quando a
Ora .... falou com ela, referiu que a criança iria ser transferida pelo INEM,
nessa altura, para o Hospital de ....
26.11. O INEM veio buscar a criança por volta das 12:30 horas, tendo
a mãe constatado que, nesse intervalo,
tinha sido pedida uma incubadora para
instalar do saturimetro.
26. 12. Constatou que, logo à entrada, foi posto a correr soro pela veia
e as convulsões foram diminuindo.
26.13. Pensa que a primeira vez que
a criança foi vista no Hospital só deveria ter alta depois de o médico ter a
certeza que a temperatura estava a
baixar, o que a levou a ir com a criança ao Dr. ... , pessoa da sua confiança,
por ser seu médico desde criança, bem
como de outras pessoas da sua família.
26.14. Não é verdade que o ... estivesse sem qualquer medicação entre
as 06:00 horas do dia 8 até às 14:00
horas, como é referido na participação
do Senhor ....
26.15. A criança tem sido seguida
em pediatria pelo Dr.... , no Hospital
de ... , sendo as consultas das especialidades neurológica e endocrinológica
no Hospital de ... ou na sua dependência.
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26.16. O ... foi observado pelo Dr.
... no dia ... , no Serviço de Urgência, parecendo- lh e não ter chegado a meia
hora o tempo que lá esteve.
27. Cumpre apreciar e decidir.Após
ouvir as testemunhas arroladas pelo
arguido e os pais do ... , e ponderando
os restantes e lementos dos autos, entendo poder concluir o seguinte:
271. A criança foi observada no
dia ... pelo Senhor Dr.... , no Serviço de
Urgência do Hospital de, por apresentar hipertermia, "manchas roxas" e "gemido".
27.2. As referências entre aspas
confirmam o teor da descrição da Mãe.
27.3. No entanto, de uma forma clara e inequívoca, a Mãe refere o desaparecimento das ditas manchas após a
administração de paracetamol, o que
imediatamente põe de parte a possibilidade de essas manchas serem
petéquias, sufusões ou outras manifestações hemorrágicas.
27.4. Também é referido pela Mãe
que o gemido diminuiu após o
paracetamol e que a criança parecia
melhorar, tendo-se alimentado normalmente até ao último biberão, das quatro da manhã do dia ....
27.5. Parece-me, portanto, não ser
crível interpretar o gemido descrito
como sinónimo do que habitualmente
existe numa criança de 27 dias com
infecção grave ou toxicidade importante.
27.6. Nenhum dos médicos ou enfermeiras, nos seus depoimentos, fa la
em "manchas roxas" ou "gemido", interpretados à luz do habitualmente encontrado nessas situações tóxicas ou
infecciosas.
27.7. A pergunta concreta à Mãe
se a criança tinha estado IS minutos
na tarde do dia... no Serviço de Urgência do Hospital de ... , foi respondido que tinha sido "pouco menos de
meia hora".
27.8. Também quando questionada
se, à luz do entendimento de um leigo,
o Dr.... observou a criança convenientemente, respondeu que "examinou a
criança, inclusivé os ouvidos".
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27.9. Perante estes factos, sou de
opinião que o Dr.... não valorizou as
"manchas roxas" como hemorrágicas
e o "gemido" como compatível com
estado tóxico ou infecção sistémica, fixando-se somente na hipertermia e no
diagnóstico que fez de otite.
27.1 O. Não me parece importante
se a criança devia ou não ter sido sujeita a rastreio séptico pelo facto de
ter 27 e não 28 ou 29 dias.
27.1 I. Aceito a pouca importância
dada as manchas roxas e gemido", atentos os argumentos já anteriormente
expendidos em relação a esses factos
narrados pela Mãe.
27. 12. A Mãe afirma que durante a
noite a criança melhorou, a temperatura diminuiu, teve vontade para tomar o biberão todo sem vómitos, às
quatro da manhã, sem gemido, sossegado e com normalização da côr, com
desaparecimento das manchas.
27. 13. O aparecimento das convulsões às 06:00 horas da manhã do dia
... motivou a nova ida de urgência ao
Hospital. Nesta altura, a Mãe refere
"fontanela alta".
27.14. É pacífico que, nesta segunda ida ao Hospital, a criança foi imediatamente internada, posta com soro
endovenoso a correr e tratadas as convulsões.
27.15. À pergunta que a Mãe fez
ao Dr.... sobre qual o diagnóstico, foilhe respondido ser uma situação grave.
27. 16. Foi a Ora .... , que pela I• vez,
às I 0:00 horas da manhã referiu à Mãe
tratar-se de uma meningite. Esta médica disse ainda ser necessário transferir
a criança para o Hospital de S. João,
embora o INEM tenha feito a transferência para o Hospital. ...
27.17. Neste intervalo, a criança foi
colocada numa incubadora para melhor aquecimento, e há referência, pela
Mãe, da utilização de um saturímetro
para avaliação da mesma criança.
27. 18.A prescrição de medicamentos endovenosos é comum a todos os
depoimentos, bem como a impossibilidade de utilização do laborató rio de

análises até às 09:00 horas.
27. 19. Não é, assim, verdadeira a
afirmação do Senhor... de que a criança ficou sem qualquer medicação desde as 06:00 até às 14:00 horas.
27.20. Os depoimentos das testemunhas e da Mãe revelam que as expressões "manchas roxas" e "gemido",
constantes da participação, não têm a
importância que, sob o ponto de vista
médico, normalmente têm quando se
observa um recém-nascido com 27 dias
de idade.
27.21 . Depois de corrigido pelo Dr.
... o erro na troca entre as expressões
"frequência respiratória" e "frequência
cardíaca", e ouvidos os depoimentos
das testemunhas e da Mãe, não encontro nenhum facto que, em consciência,
possa qualificar de má prática médica.
27.22. Quanto ao parecer do Colégio da Especialidade de Pediatria,
constante dos autos, a conclusão do
mesmo assentou em três pressupostos:
manchas roxas, gemido e hipertermia.
Provou-se que as manchas e gemido
referidos pela Mãe não correspondem
à interpretação que os médicos dão
manchas roxas e a gemido numa criança com 27 dias de vida. Quanto à
hipertermia, a mesma, por si só, não
impõe a realização de rastreio séptico.
A finalizar, não pode deixar de lamentar-se a forma pouco cuidada como
o Senhor Dr.... redigiu a sua carta de ...
, nomeadamente a falta de explicação
do sentido com que utilizou a palavra
"gemido", bem como as trocas entre
"frequência respiratória" e "frequência
cardíaca". Se tivesse havido um pouco
mais de cuidado na redacção desta
carta, certamente os factos em causa
nestes autos teriam ficado esclarecidos
mais prematuramente.
Em face do exposto, não resultando provada a prática de qualquer ilícito disciplinar nomeadamente negligência ou má prática médicas, proponho
o arquivamento deste processo.
Porto, ...
O RELATOR,
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Anti-hipertensor para
redução de morte
e morbilidade
Já está disponível no mercado nacional o losartan na dosagem I00 mg, uma
aprovação do INFARMED em
consequência dos resultados obtidos
no estudo LIFE (Losartan lntervention
For Endpoint redution in hypertention).
Este estudo revela que o risco de trombose foi reduzido em 25 por cento e
que a mortalidade e morbilidade
cardiovascular desceu 13 por cento.
Por outro lado, o LIFE demonstrou que
o losartan proporcionou uma redução
de 25 por cento nos novos casos de
diabetes e de 39 por cento na mortalidade nos doentes diabéticos . O
INFARMED aprovou uma indicação
para o losartan da MSD contra o risco
geral de morbilidade e mortalidade
cardiovascular em doentes hipertensos
com hipertrofia ventricular esquerda.
Esta é a primeira vez que um antihipertensor, da classe dos antagonistas da
angiotensina 11, é aprovado em Portugal para a redução da morbilidade e
mortalidade em doentes hipertensos.

•

Olimpíadas dos Sentidos
Cerca de 30 jovens portugueses que
sofrem de diabetes mellitus participaram nas Olímpiadas dos Sentidos, uma
iniciativa da Lifescan - Johnson &
Johnson, que se realizou no passado
dia 20 de Maio, no Oceanário de Lisboa. As equipas participantes realizaram 5 provas relacionadas com os 5
sentidos: visão, audição, tacto, olfacto
e sabor.

•

Hospital de Évora
a;

de

C/

A construção do Hospital de Évora é
"inevitávei".A promessa é do ministro
da Saúde, que anunciou o lançamento
do concurso público internacional no
"mais curto espaço de tempo". O futuro hospital de Évora faz parte do conjunto de cinco novos hospitais prometido pelo Executivo, na sequência
da aprovação de legislação que enquadra as parcerias "público-privado".

Comemorações do Mês
do Coração 2003
Realizou-se no passado dia 31 de
Maio, no Parque da Cidade, no Porto, uma acção de sensibilização da
população com vista a promover a
prática regular de exercício físico. A
acção foi promovida pelo Solinca
Health Club em colaboração com a
Faculdade de Ciências de Saúde da
Universidade Fernando Pessoa e teve
como objectivo alertar a população
para a importância do desporto na
prevenção de acidentes cardiovas-

culares, assim
como para a necessidade
de
detecção precoce
de event uais situações de risco. A
Faculdade de Ciências deslocou para
o local a sua Unidade Móvel de Saúde que prestou serviços gratuitos de
medição da tensão arterial e do índice de colesterol, cálculo do índice de
massa gorda e peso ideal, indicação
dietética para uma actividade física
saudável, indicação do nível de esforço máximo (em função da idade),
etc.

Alexandre Castro Caldas galardoado
"O Cérebro Analfabeto", de Alexandre
Castro Caldas, foi o
projecto de investigação que arrecadou o
Grande Prémio Bial de
Medicina 2002. Tratase de um estudo inédito
sobre a influência da
estimulação cerebral na
organização biofuncional do cérebro que
descreve as modificações funcionais e estruturais resultantes do
processo de aprendizagem escolar em crianças e adultos. "Os
resultados deste trabalho serão de extrema importância para o conhecimento das funções cerebrais e também para
a elaboração e adaptação dos programas de ensino para crianças e adultos", explicou Castro Caldas. O Prémio
de Medicina Clínica foi atribuído a um
grupo de investigadores, Valdemar
Martins, Maria Hercília Guimarães,
Maria do Céu Machado, Maria Teresa
Correia, José Carlos Peixoto, Maria
Gabriela Mimoso e Daniel Vi relia, pelo
projecto "Nascer Prematuro em Portugal - Estudo Multicêntrico Nacional
1996/2000", um estudo que apresenta
alguns factores responsáveis pela
melhoria das taxas de mortalidade in-

fantil e perinatal e que
analisa a qualidade dos
sobreviventes.
Foram ainda atribuídas
quatro menções honrosas aos seguintes trabalhos: "Revisitar o
tema da Neurodegeneração na Polineuropatia Amiloidótica
familiar através de
abordagens moleculares", de Maria João
Saraiva, Mónica Sousa,
António José Guimarães, Isabel Cardoso e
Rui Fernandes, "Neurobiologia das Representações Sensoriais: Mecanismos
de Decisão Perceptual", de Miguel Castelo Branco, "Depressão na Adolescência: da Investigação Comunitária à Clínica", de Rui Coelho eAmadeu Martins,
e "Sonhos, Cérebro e Recordação em
Cegos Normovisuais", de Teresa Paiva,
Hélder Bértolo,Tiago Mestre, Lara Pessoa e Rosa Santos.
A cerimónia de entrega dos prémios,
que decorreu no dia 26 de Maio na
Reitoria da Universidade de Coimbra,
foi presidida pelo Presidente da
República, Dr. Jorge Sampaio, e contou
ainda é:om a presença de Germano de
Sousa, Bastonário da Ordem dos
Médicos.
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erve esta alusão aquele adágio popular, bem ilustrativo da sua profunda
sabedoria, para introduzir uma breve
análise sobre a situação da assistência
médica aos doentes com patologia infecciosa no nosso país. Factos recentes
que adiante referirei confirmam que, infelizmente, a situação continua a ser
deveras preocupante, como será facilmente constatável, quer por leigos, quer
por especialistas na matéria em causa,
e tal como já tenho afirmado em inúmeras circunstâncias e pelas mais diversas formas.
Assim, poderei começar por dizer que
após um longo período em que alguns
ousaram pensar, e até afirmar, que com
a descoberta da antibioticoterapia, a
imunização em massa e a progressiva
melhoria das condições sanitárias básicas das populações, a extinção destas doenças estaria para breve, o mundo assistiu atónito precisamente ao
contrário daquilo se poderia esperar
da concretização dessa falsa profecia.
Fenómenos como a sobrepopulação e
o envelhecimento humano, a degradação ambiental e a devastação de nichos ecológicos tropicais, a agricultura e a pecuária intensivas, o aumento
substancial da iatrogenia ligada aos
procedimentos médicos invasivos e à
imunossupressão farmacológica, e a
vulgarização de hábitos sociais amplamente facilitadores da sua disseminação entre outros, são em grande parte
responsáveis pela situação quase catastrófica que se chegou ao nível planetário.
Assim, só no último quartel do séc. XX,
várias dezenas de novos agentes
microbianos e outras tantas entidades
nosológicas foram descritos, grande
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fenómenos permanecem ameaçadores
da saúde pública à escala mundial, destacando-se as várias endemias parasitárias (sobretudo a malária) que continuam a fustigar anualmente muitos
milhões de pessoas, em particular no
seio dos países economicamente menos favorecidos (PALOPs, etc.), bem
como a globalização do mais que nefasto fenómeno da multiresistência
microbiana.

José Poças
Responsável pela Unidade
de lnfecciologia do HSB

parte de carácter zoonótico, afectando
presentemente muitos milhões de seres humanos, sendo responsáveis por
uma elevadíssima morbilidade e mortalidade, provocando sofrimento sem
precedentes e prejuízos económicos
arrasadores.
Basta pois pensar no domínio das denominadas doenças emergentes, a título de exemplo, na imunodeficiência
adquirida, nas hepatites víricas, nas febres hemorrágicas, na nova variante da
encefalopatia espongiforme, ou no SARS
muito recentemente descrito.
Para além destas, no capítulo das doenças reemergentes, deveremos realçar
a importância da tuberculose e de algumas arboviroses, cujo impacto tem
vindo ano após ano a surpreender e a
preocupar bastante as autoridades sanitárias, mesmo dos países mais desenvolvidos.
Para além de tudo isto, e independentemente do vertiginoso avanço científico dos últimos anos, alguns outros

Alguns aspectos mais importantes da assistência médica
infecciológica ao nível
nacional
Dir-se-ia pois que, perante a consciencialização destas realidades, e à
semelhança de outros países nossos
parceiros nas várias instâncias internacionais, teríamos encetado uma política de saúde que permitisse enfrentálos com mais hipóteses de êxito e o
menor impacto negativo possível.
Em consonância, foram elaborados
desde há mais de 20 anos vários documentos e estudos, bem como publicada
diversa legislação que culminou, há
cerca de I ano, no documento da rede
de referenciação hospitalar de
infecciologia, bastando para tal consultar a sua introdução e fundamentação.
Resta-me, no entanto, lamentar que
previamente a este último, não tenha
sido feito o levantamento exaustivo que
então oportunamente propus e que em
vão voltei a tentar de novo já este ano,
a respeito dos recursos humanos e
materiais, bem como das respectivas
condições de internamento e funcionamento dos vários serviços e unidades.
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Contudo, apesar de algumas medidas
consequentemente implementadas com
efectivo impacto positivo nos últimos
IO anos (programa de troca de seringas, distribuição de metadona e preservativos, DOT para a tuberculose,
criação de hospitais de dia, etc.), a realidade mostra-nos que, na maioria dos
casos, pouco se passou do enunciado
mediático de meras intenções mais ou
menos bem fundamentadas, ou da publicação inconsequente de alguma legislação avulsa.
Assim, não admira que sejamos um dos
países comunitários com maior
prevalência de infecção por VI H, hepatite C, tuberculose, ou brucelose, bem
como em incidência de fenómenos sociais deveras preocupantes, tais como
a toxicodependência, a marginalidade,
a emigração ilegal, ou a pobreza.
Importa então realçar alguns dos aspectos mais importantes desta complexa problemática:
I) O n° reduzido de serviços e unidades de infecciologia realmente existentes no país, em confronto com o
oficialmente previsto;
2) O número insuficiente de especialistas e internos do complementar
da especialidade de doenças infecciosas e a sua assimétrica distribuição pelos hospitais da rede pública
nacional em função da sua própria
casuística assistencial;
3) O escasso número de quartos de
isolamento grau IV da OMS, sabendo-se que todos os existentes foram
financiados quase na íntegra pela
CNLCS (cujo dinheiro tem origem
integral nas apostas do jogo da Santa Casa da Misericórdia!) e nenhum
pelo próprio Ministério da tutela
como, em coerência, lhe deveria ter
competido;
4) Inexistência absoluta de quartos de
isolamento grau VI da OMS, apesar
de compromissos publicamente assumidos pelas entidades competentes desde há vários anos a esta parte.
A problemática dos quartos de isolamento respiratório é a este propósito particularmente exemplificativa

e grave por diversos motivos, a saber:
5) Deixa o país completamente vulnerável perante eventuais casos de febres hemorrágicas (tal como já esteve em eminência de acontecer!)
bem como num hipotético cenário
decorrente de um acto de
bioterrorismo;
6) Não permite uma resposta cabal do
todo nacional no que se refere a patologias tão prevalentes tais como a

"FI r cimelr
d Medlcin Portuauesa
contemporlne mbora
em c ntextos diferentes
(...),souberam di niflcar a
cl se, o rontarem os
pod s buroc ticos
lnstiturdos, colocando-se
lncondiclon lmente do
do d c us
dos doentes... n
tuberculose bacilífera (particularmente a variante multi resistente), as
meningites bacterianas, a varicela do
adulto, etc. Este aspecto é deveras
preocupante, atendendo a que nem
o único hospital prisional, nem o
único sanatório existentes, nem tão
pouco o arquipélago da Madeira
dispõem destas condições (o Hospital de Ponta Delgada nos Açores
e o HMDIC são, felizmente, uma
excepção neste domínio), o mesmo
acontecendo com todas as unidades de cuidados intensivos da nossa rede hospitalar, estando pois em
jogo, quer a própria saúde pública
(sobretudo a dos conviventes, quer
sejam familiares ou meros contactos ocasionais), quer a saúde dos
próprios profissionais;
7) Impede o país de poder responder
convenientemente a um surto infeccioso emergente, tal como no presente caso do SARS, ou de outro
qualquer de índole semelhante num
futuro mais ou menos próximo.
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Para que conste e jamais
se esqueça
Tendo em consideração estes pressupostos enunciados, na qualidade de
membro do Grupo Técnico Consultivo da Rede de Referenciação Hospitalar de lnfecciologia, norteado unicamente pelo superior interesse de salvaguardar a saúde pública, bem como preocupado e determinado (agora e sempre) em defender a minha honorabilidade profissional e dos meus pares
(que penso partilharem dos mesmos
propósitos!), no cumprimento estrito
das normas éticas e deontológicas inerentes à nossa praxis e tradição enquanto classe, fazendo uma análise detalhada dos factos em apreço, venho
pois por este meio fazer chegar ao conhecimento de V" Ex"s as minhas fundadas preocupações no que toca aos
seguintes problemas:
a) Não aplicação das verbas
disponibilizáveis pela Saúde XXI para
colmatar a carência em quartos de
isolamento respiratório, dado que os
CAs de alguns hospitais nem sequer
apresentaram qualquer projecto;
b) Não deferimento pelas respectivas
ARSs, de alguns pedidos de financiamento a projectos apresentados no
âmbito do mesmo programa comunitário, por parte de hospitais nos
quais esta problemática é particularmente candente no que respeita,
quer às condições gerais de
internamento deste tipo de patologias, quer à implementação de novas tecnologias de diagnóstico (sobretudo na área da biologia
molecular);
c) Não aplicação, por parte de algun(s)
CA(s) de certa(s) unidade(s)
hospitalare(s), das verbas disponibilizadas pela CNLCS para esse
mesmo fim, facto impensável e que
remonta há vários anos a esta parte;
d) Desautorização pública e desadequadamente mediatizada quanto às
declarações do colega Melo Mota
(único especialista de lnfecciologia do
arquipélago dos Açores!) a propósito do SARS, sobretudo no que
concerne ao que teria que ter sido
Revista ORDEM DOS MEDICOS . Junho 2003
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unicamente entendido como um parecer eminentemente técnico, imbuído da mais elementar prudência que
a realidade de então aconselhava, e
perante o qual os representantes do
poder político regional deveriam
antes ter optado por um espírito de
cooperação institucional, em vez de
enveredar por uma atitude potencia lmente aventureirista e de
consequências provavelmente
imprevisíveis nessa altura, atendendo ao muito que se desconhecia então (e ainda agora se ignora!) acerca
desta doença e do seu agente, às
idiossincrasias próprias da natureza
insular dessa parte do território nacional, bem como aos necessariamente limitados meios de resposta aí disponíveis;
e) Incongru ência das determinações
constantes dos sucessivos documentos da DGS no que respeita, em concreto, à referenciação hospitalar dos
casos suspeitos de SARS;
E, por fim, sobretudo:
f) Discordar frontalmente da demissão
do Professor Doutor Francisco
Antunes do cargo de Director do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de St• Maria, por parte do respectivo CA.

ce ao Grupo Técnico de Médicos Especialistas responsáveis pela elaboração, no seio da DGS, do já referido
documento da Rede de Referenciação
Hospitalar de lnfecciologia.
No decurso das reuniões que permitiram a sua elaboração, e que se iniciaram há quase três anos, nunca omitiu
que o Hospital de St• Maria não dispunha de quartos de isolamento com tratamento de ar e pressão negativa, situação que o próprio lamentou veementemente, manifestando então a esperança que, com a possível vinda de verbas
provenientes do referido programa
comunitário Saúde XXI, essa grave carência pudesse aí ser colmatada, bem
como em outros hospitais da ARSLVT,

Senhor Ministro da Saúde,
trata-se de um médico com elevado
mérito profissional, pedagógico e científico, professor universitário, clínico e
investigador respeitado pelos seus pares, quer no Hospital de St' Maria, quer
na FML, quer no IHMT, quer mesmo
por todo o país e em muitos países
estrangeiros.A este propósito refira-se
que esta inaceitável atitude do CA do
Hospital de St• Maria impediu que pudesse dar o habitual contributo à representação oficial da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas junto
das suas congéneres Ibero-Americana
e Espanhola, tal como vem sendo tradição há alguns anos a esta parte, em
Congresso realizado na Argentina durante a semana precedente aos factos
em apreço.
A situação é a meu ver tanto mais inaceitável quanto o colega visado perten-

região do país onde se registam as mais
altas percentagens de tuberculose
multiresistente, particularmente a que
se relaciona com as problemáticas da
SIDA e da toxicodependência.
Já após o início da recente Guerra do
Golfo e posteriormente do SARS, realizou-se mais uma reunião em Abril último (ficando outra agendada para o
mês de Maio para tratar em exclusivo
da candente problemática do
Bioterrorismo), tendo aí então manifestado o seu pesar pela desadequação
das condições do seu serviço face à
situação vigente, bem como a estupefacção por ver o seu hospital incluído
na referenciação para casos desta nova
entidade nosológica, sem que para isso
tenha sido previamente consultado,
tanto mais que já nessa altura se sabia
que a elevada transmissibi lid ade
nosocomial do agente etiológico era
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"Prevenir é sempre mais
eficaz e barato do u
encetar as medidas que a
realidade impõe,
por mais incómodas que se
apresentem ao poder
político, só apó a
deflagração de um
problema desta natureza."

causa directa de inúmeros casos mortais no seio das classes médica e de
enfermagem nos países de ma ior
prevalência.
É por todas estas razões que entendo
completamente desajustada e injusta a
decisão do CA respectivo, dado que a
atitude do Professor Doutor Francisco
Antunes, Director do Serviço em causa, outros propósitos não serviu que
não, perante uma situação de verdadeiro e irresponsável autismo por parte das demais entidades hierarquicamente superiores, ter optado, corajosamente, pela denúncia pública desta
ignóbil situação, sendo pois o garante
da defesa intransigente dos bens superiores da saúde pública e da dos seus
colaboradores e subordinados, na melhor tradição hipocrática, tal como é
suposto agirmos sempre.
Às vezes, perante um conflito desta
natureza, sobretudo quando os representantes do poder político pretendem
subalternizar as decisões que são, antes de tudo, de carácter técnico-científico, há que não hesitar nas atitudes,
sejam quais forem as possíveis
consequências imediatas e futuras,
mesmo ainda que de natureza disciplinar, como se passou no presente caso.
Cabe aqui lembrar agora que num espaço de cerca de IS anos, já os nossos
colegas Benvindo Justiça, Machado
Caetano, Ramiro Ávila, Cortês Pimentel
e Rui Proença, figuras cimeiras da Medicina Portuguesa contemporânea,
embora em contextos diferentes mas
com alguns pontos semelhantes quanto aos princípios, souberam dignificar
a classe, ao afrontarem os poderes burocráticos instituídos, colocando-se incondicionalmente do lado da causa dos
doentes, bem como da evidência científica reconhecida como mais válida no
próprio momento.
É pois, para mim, um verdadeiro imperativo de honra e de consciência, não
só aj udar ao esclarecimento dos factos
relatados e de que sou testemunha
presencial de alguns deles, bem como
pretender ter as condições que efectivamente são necessárias, em simultâneo, tanto ao melhor tratamento dos
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doentes, como à segurança de todos
os profissionais de saúde, e ainda, à
salvaguarda da própria saúde pública.
Convém não esquecer que estas normas vêem já consignadas em determinações dos sucessivos Ministérios da
Saúde de há vários anos a esta parte,
sem que porém nenhum tenha tido a
coragem de as implementar na totalidade, tal como afinal foi levado a cabo
nos restantes países comunitários.
Para isso, primeiro que tudo, há pois
que reconhecer também publicamente, a justeza dos fundamentos da atitude do colega Francisco Antunes, em vez
de se pactuar com o silêncio, omitindo
deste modo a ignomínia da anunciada
e injusta punição.
Em suma, tanto no presente caso do
SARS, como no passado caso da BSE
ou outros, bem como ainda num eventual novo surto de doença transmissível
que venha a ocorrer num futuro mais
ou menos próximo, importa pois reter
duas ilações fundamentais:
I) Prevenir é sempre mais eficaz e barato do que encetar as medidas que
a realidade impõe, por mais incómodas que se apresentem ao poder político, só após a deflagração de um
problema desta natureza;
2) Não adianta em nada tentar atingir
falsos alvos para ocultar reais responsabilidades alheias, porque a verdade
e a genuína história dos factos acabam sempre por reconhecer, mais
cedo ou mais tarde, quem foi afinal
que, num determinado contexto, esteve ou não à altura das responsabi-

Teofarma S. r. I.

lidades que os cargos que desempenham fariam supor.
Por todas estas razões evocadas, convém pois não deixar no olvido um episódio protagonizado pelo Professor
Doutor Armindo Filipe e testemunhado pelos nossos ilustres colegas José
Luís Champalimaud, Cruz Ferreira,
Carneiro Chaves e lreneu Cruz a propósito do surto epidémico de Febre
Amarela ocorrido no início da década
de 70 na então colónia de Angola, a
este propósito exemplarmente
ilustrativo da infeliz e vulgar displicência lusitana, e que deveria ter constituído uma verdadeira lição para os vindouros responsáveis pela política nacional na área da saúde, até porque
apresenta algumas semelhanças com o
que actualmente se vive com o SARS.
Talvez que, para bem de todos, esta
história possa dar entrada no prelo, em
breve! Assim o espero ...
E ainda, na mesma senda, pergunto
como é também possível esquecer a
enorme injustiça cometida há cerca de
um século para com o insigne Ricardo
Jorge e testemunhada pelo grande
Camilo Castelo Branco, aquando da
quarentena que aquele teve que impor a toda a cidade do Porto, a propósito da última epidemia de peste na
Europa, e da qual viria, por suprema
ironia, a falecer? Alguém quererá, sinceramente, vir a ser responsabilizado
pela ocorrência de algo semelhante ao
que se passou nestes dois episódios da
nossa história?

É pois, em síntese, mais do que lamentável que um médico, volvidos tantos
anos, tenha que ter recorrido "in
extremis" à denúncia pública desta situação, na tentativa derradeira de evitar males piores para os quais já tinha
alertado quem de direito pelas formas
tidas vulgarmente por mais convenientes. Esta atitude teria sido, ao fim e ao
cabo, perfeitamente evitável, bastando
para isso que existisse o diálogo que
não houve, o conhecimento da capacidade instalada que se não verificou, o
bom senso que esteve ausente, bem
como a coragem de responsabilizar
quem tinha que o ser, nomeadamente
no que concerne à falta de condições
básicas para o internamento de situações clínicas que não só a SARS, mas
também e sobretudo, das que nos entram todos os dias, e desde há muitos
anos, pela porta da urgência de todos
os hospitais!
Pergunto: Mas então para que servirão
afinal os pareceres técnicos das Comissões que o Ministério decide nomear e
convocar?
O meu objectivo principal não é pois
outro que, em simultâneo, contribuir
para que se consiga finalmente resolver este importante problema estrutural de fundo à escala nacional, bem
como evitar que futuros equívocos de
idêntica natureza conduzam à
incriminação indevida de outro qualquer colega, ou que alguém pressupostamente responsável venha a argumentar decisões menos acertadas com o
desconhecimento da realidade.
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/. o alto de um penhasco de terra despida de vegetação e negra vê-se, numa
depressão distante, um estreito vale onde
um fio de água coleante e transparente,
desliza lentamente, arrastando um
barulhar suave, cheio de polifonias até
atingir seu destino. Em redor, só pedras
escuras, árvores esguias, paradas, altas,
cheias de abundantes folhas que àquela
hora da noite com a luminosidade da
lua, ficam prata. Um arejo invisível
sacode-as, fazendo que desenhem movimentos circulares, que mostrem manchas mais escuras naquela folhagem de
prata batida. No céu algumas compridas dedadas esbranquiçadas deslocamse num longo e vagaroso movimento.
São núvens da noite escurecida que espreitam sujando de pinceladas claras o,
quase, preto firmamento.
O ar que respiro enche-me de emoções
agradáveis e faz-me ter a impressão que
a verdade do universo, da vida, está tão
próxima de mim que se quiser posso
apanhá-la e observá-la nas minhas mãos.
Mas meu pensamento baila em torno
deste sentimento, torneia-o, assombra-o sem que me deixe segurá-lo. Essa
sensação foge, reaparece parecendo fácil
alcançá-la, para tornar a desaparecer,
escorregando viscosamente para se
esconder no obscuro onde habita ...
Para o que vivemos? Pergunta obsessiva
que repisa minha alma. Sinto a resposta
dentro de mim, mas não a entendo ...
Tento apagar as dúvidas que inquietam
meu entendimento e procuro enganálo, esforçando-me por prender meu
sentir apenas no que está em meu redor.
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Esqueço o tempo. Entendo a entusiástica
fascinação da minha observação que me
faz descobrir pormenores já existentes
e que nunca vira anteriormente. Ouço
cantares no pequeno rio a que nunca
dera atenção. A linguagem da noite é
nova, jovem. Como foi possível não a ter
escutado? Sento-me sobre o chão cheio
de musgo macio, aveludado e fico escutando ... Estendo os braços para segurar
o que desejo, que não se vê mas que me
roça. Do adormecimento da inquietação
de meu espirito turbulento, insatisfeito,
tenta fugir a curiosidade pelo que me
está próximo... Que nenhum intruso
quebre a descoberta de meus sentidos.
Ouço baixinho na distância do espaço
um violino débil, medroso, que ousa
transmitir-me ... Ah! se conseguisse
percebê-lo, talvez ficasse sabendo o que
é a existência ...
Ao longe vindo do infinito aparece um
pequeno vulto coberto de luz pálida e
macilenta. Magicamente vai-se aproximando e crescendo devagar, muito
devagar deixando para trás um ténue
fumo esbranquiçado, transparente enchendo-me de saudade do passado vivido entre o cheiro das beladonas rosadas .
Minha atenção fica parada na imagem
bela e fantasmagórica que caminha lentamente para mim.
Quando está perto apercebo-me que é
conhecido. Ela aproxima-se cheia de
beleza, envolvida em seus infindáveis
cabelos de fios de linho, que cobrem seu
corpo que não se palpa, mas que o vejo
como uma miragem vaga, indefinida,

isolada na imensidão do imortal. ..
Ela está tão próxima de mim!
Não ouso estender-lhe minha mão, só
meus olhos a tocam sem a sentir
Percebo que usa um curto vestido de
cor vinda do translúcido marinho. As
longas pernas brilhando no escuro
movem-se como um sopro. Sorri-me. A
tez é rosa, os olhos têm a luz dum dia de
sol. Parece estender-me os braços diáfanos para me transportar para onde não
sei. Uma profunda atracção acompanha
meus passos que me levam a ela.
Foi à sombra duma ampla árvore, quando fiquei muito junto dela que lhe vi nos
olhos uma doçura como jamais vira.
Desejava agarra-la para que me levasse,
mas ela era uma miragem que se vive,
não se palpa.
Com surpresa minha tudo desaparece.
Vejo-me rodeada pela noite ouvindo o
suspiro das árvores no fundo do vale
longínquo. Avanço sem saber para onde,
esmagando torrões de terra, cismando
onde andará a Dama da Riqueza procurando valores abandonadas por vidas
fugidas ...
Ouço uma voz que parece chegar do
infinito. Ouço o seu cântico tão puro,
tão limpo que me fala como uma prece
de serenatas, de romances de amor que
não é de gente.
A paz que me preenche faz-me acreditar que Deus está presente e caio sobre
meus joelhos, choro de emoção e
erguendo os braços, meu ·pensamento
faz seu pedido "Deus, que dizem seres
Pai tende piedade da vida".
Neste esquecimento de mim própria
ouço passar o vento nos pinheirais. É
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um vento vago que traz afagos e ignora
a dor.
Como tivesse despertado lembro-me da
"Dama da Riqueza".
Alvejo-a muito ao longe caminhando
entre árvores lilases em direcção a uma
casa. Reconheço o ·local onde I rene
habita. Recordo os seus passeios no
frondoso jardim, o seu olhar que acompanhava o sol poente, o seu sorriso indefinido ao ouvir os sons do entardecer, o
seu sussurro falando com seu pensamento.
Corro para lá. Aproximo-me duma janela que está entreaberta. Caminho nos
bicos dos pés para que meus passos não
se ouçam. Ainda um pouco distante,
inclino para a frente a cabeça para que
meus olhos indiscretos possam saber o
que está acontecendo.
Tudo se passa no quarto de lrene.Vejo
a cama, mas Irene onde estará? Aproximo-me sem ruído. Agora, consigo ver
todo o interior da divisão onde Irene
repousa todas as noites. Porque estará
ela deitada no chão como se estivesse
dormindo? Como me parece pálida! Está
magra, coberta com uma camisa de noite,
clara, um pouco enrolada deixando que
se vejam as pernas. Junto da boca um
vómito amarelo. O rosto é sereno.
A Dama da Riqueza está entrando no
quarto. Como é meigo o seu sorriso.
Com que leveza se ajoelha acariciando
Irene, passando a mão pelos seus cabelos sedosos.
Chegam dois homens de batas brancas.
Com pressa dirigem-se para o corpo
abandonado, quebrado no solo. Erguem
a cabeça de Irene e colocam-lhe uma
máscara que lhe tapa o nariz, a boca.
Minha curiosidade aumenta. Limpo com
a mão o vidro embaciado da janela.
Os homens tentam picar uma veia do
braço de Irene. Pressinto que ela está
muito doente, noto-o na expressão
angustiada de sua irmã que de olhos
chorosos a vê sair nos braços vestidos
de branco para um carro igualmente
branco onde a deitam. Ninguém a acompanha. Apenas a Dama da Riqueza se
senta a seu lado, sem que a vejam. As
portas do carro fecham-se e o grande

IX jornadas de Medicina Gastrent erológica a Sul do Douro
26 a 27 de Setembro
Espinho - Hotel Solverde
automóvel foge levando Irene.
Observo as faces molhadas de sua irmã
e ouço o seu surdo e conformado
soluçar.
Quanto tempo decorreu? Não sei ...
Voltei para junto do vale para ouvir a
água cantar e ver o sol surgir por detrás
da serrania, mas a noite continuou negra,
misteriosa, fascinante, cheia de segredos.
A Dama da Riqueza passou por mim
esvoaçando, deixando para trás sua
cabeleira de fios de linho. Sem me ver,
elevou-se nas alturas saindo do reino
da vida para se distanciar tanto, até
desaparecer no mundo das sombras.
Irene acordara deitada no interior dum
comprido tubo, pintado de preto, da
largura do seu corpo. Podia ver somente a parte que estava por cima de sua
cabeça.
Seu pensar era de admiração, e curiosidade, sem recordações, sem angústias
nem ansiedade. Limitava-se a ver fragmentos da parede interior do pequeno
espaço que a rodeava, envelhecidos, sem
pintura, parecendo latão cor de estanho. Foi então que começou conjecturando com ela própria: - " Estou a lembrar-me que certas pessoas que dizem
ter morrido ao serem ressuscitadas pelos
médicos lembram-se ter estado dentro
dum comprido túnel com uma luz ao
fundo. A luz não consigo ver, não posso
levantar a cabeça. Naturalmente morri... Como a morte me abordou tão
ausente de sofrimento não sei."
E assim imaginando ganhou um pouco
de forças e cheia de coragem falou com
a voz fraca, presa: - " Onde estou?".
Ouviu a voz afável dum homem que
não via.
- "Não se assuste. Está a fazer um exame."
Em seguida, outra voz ...
Era uma senhora que falava:- "Já esteve
no serviço de urgência, no bloco operatório e agora está fazendo um T.A.C.".
Irene recordou mais uma vez as descrições dos que falavam ter morrido e
ressuscitado e começou a gargalhar
numa tonalidade que só ela ouvia.
Entre sorrisos débeis, sem sonoridade,
murmurava:- "Mentirosos".

soo Aniversário da Soe. Portuguesa
de Medicina Física e de Reabilitação
OI a 04 de Outubro
Europarque - Santa Maria da Feira
XVII Reunião A nual da Secção de
Nefrologia Pediátrica
02 a 04 de Outubro
Porto - Fundação António Cupertino de
Miranda
Reunião Anual da Sociedade de
Alergologia e Imunologia Clínica
09 a I I de Outubro
Sesimbra - Hotel do Mar
Reuni ão Anual da SPI - "Infecções
Crónicas"
09 a I I de Outubro
Porto - Casa do Médico
Reunião sobre "Síndrome Nefrótico"
I O de Outubro
Lisboa - Hospital Dona Estefânia
X jornadas de Diabetologia do Sul e Ilhas
lO a li de Outubro
A lgarve - Hotel Tivoli AI manso r
11 jornadas do Hospital Egas Moniz
li a 12 de Outubro
Lisboa -Torre do Tombo

8° Encont ro Nacional deActualização em
lnfecciologia
IS a 17 de Outubro
Porto - Hotel Le Meridien Park Atlantic
Jornadas de Reumatologia da Madeira
17 a 18 de Outubro
Funchal - Hotel Crowne Plaza
XVII Congresso da Sociedade Portuguesa de Nefrologia
17 a 19 de Outubro
Lisboa - Pavilhão de Congressos (antiga FIL)
X Jornadas de Pediatria
23 a 25 de Outubro
Lisboa - Universidade Católica
X VIII Reuni ão Anu al do N úcleo de
Gastrenterologia dos Hosp. D istritais
24 a 26 de Outubro
Auditório da Biblioteca Municipal de Mirandela
4.. Jor nadas de Endocrinologia e Diabetes
24 a 25 de Outubro
Sesimbra - Hotel do Mar
XVIII jornadas de Medicina Geral
e Familiar de Coimbra
29 a 3 I de Outubro
Coimbra - Hotel Melia Comfort

CONTOS

o alto de um penhasco de terra despida de vegetação e negra vê-se, numa
depressão distante, um estreito vale onde
um fio de água coleante e transparente,
desliza lentamente, arrastando um
barulhar suave, cheio de polifonias até
atingir seu destino. Em redor, só pedras
escuras, árvores esguias, paradas, altas,
cheias de abundantes folhas que àquela
hora da noite com a luminosidade da
lua, ficam prata. Um arejo invisível
sacode-as, fazendo que desenhem movimentos circulares, que mostrem manchas mais escuras naquela folhagem de
prata batida. No céu algumas compridas dedadas esbranquiçadas deslocamse num longo e vagaroso movimento.
São núvens da noite escurecida que espreitam sujando de pinceladas claras o,
quase, preto firmamento.
O ar que respiro enche-me de emoções
agradáveis e faz-me ter a impressão que
a verdade do universo, da vida, está tão
próxima de mim que se quiser posso
apanhá-la e observá-la nas minhas mãos.
Mas meu pensamento baila em torno
deste sentimento, torneia-o, assombra-o sem que me deixe segurá-lo. Essa
sensação foge, reaparece parecendo fáci I
alcançá-la, para tornar a desaparecer,
escorregando viscosamente para se
esconder no obscuro onde habita...
Para o que vivemos? Pergunta obsessiva
que repisa minha alma. Sinto a resposta
dentro de mim, mas não a entendo ...
Tento apagar as dúvidas que inquietam
meu entendimento e procuro enganálo, esforçando-me por prender meu
sentir apenas no que está em meu redor.
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Esqueço o tempo. Entendo a entusiástica
fascinação da minha observação que me
faz descobrir pormenores já existentes
e que nunca vira anteriormente. Ouço
cantares no pequeno rio a que nunca
dera atenção. A linguagem da noite é
nova, jovem. Como foi possível não a ter
escutado? Sento-me sobre o chão cheio
de musgo macio, aveludado e fico escutando ... Estendo os braços para segurar
o que desejo, que não se vê mas que me
roça. Do adormecimento da inquietação
de meu espirita t urbulento, insatisfeito,
tenta fugir a curiosidade pelo que me
está próximo... Que nenhum intruso
quebre a descoberta de meus sentidos.
Ouço baixinho na distância do espaço
um violino débil, medroso, que ousa
transmitir-me ... Ah! se conseguisse
percebê-lo, talvez ficasse sabendo o que
é a existência ...
Ao longe vindo do infinito aparece um
pequeno vulto coberto de luz pálida e
macilenta. Magicamente vai-se aproximando e crescendo devagar, muito
devagar deixando para trás um ténue
fumo esbranquiçado, transparente enchendo-me de saudade do passado vivido entre o cheiro das beladonas rosadas.
Minha atenção fica parada na imagem
bela e fantasmagórica que caminha lentamente para mim.
Quando está perto apercebo-me que é
conhecido. Ela aproxima-se cheia de
beleza, envolvida em seus infindáveis
cabelos de fios de linho, que cobrem seu
corpo que não se palpa, mas que o vejo
como uma miragem vaga, indefinida,

isolada na imensidão do imortal ...
Ela está tão próxima de mim!
Não ouso estender-lhe minha mão, só
meus olhos a tocam sem a sentir
Percebo que usa um curto vestido de
cor vinda do translúcido marinho. As
longas pernas brilhando no escuro
movem-se como um sopro. Sorri-me. A
tez é rosa, os olhos têm a luz dum dia de
sol. Parece estender-me os braços diáfanos para me transportar para onde não
sei. Uma profunda atracção acompanha
meus passos que me levam a ela.
Foi à sombra duma ampla árvore, quando fiquei muito junto dela que lhe vi nos
olhos uma doçura como jamais vira.
Desejava agarra-la para que me levasse,
mas ela era uma miragem que se vive,
não se palpa.
Com surpresa minha tudo desaparece.
Vejo-me rodeada pela noite ouvindo o
suspiro das árvores no fundo do vale
longínquo. Avanço sem saber para onde,
esmagando torrões de terra, cismando
onde andará a Dama da Riqueza procurando valores abandonadas por vidas
fugidas ...
Ouço uma voz que parece chegar do
infinito. Ouço o seu_cântico tão puro,
tão limpo que me fala como uma prece
de serenatas, de romances de amor que
não é de gente.
A paz que me preenche faz-me acreditar que Deus está presente e caio sobre
meus joelhos, choro de emoção e
erguendo os braços, meu pensamento
faz seu pedido "Deus, que dizem seres
Pai t ende piedade da vida".
Neste esquecimento de mim própria
ouço passar o vento nos pinheirais. É
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De Pequeno se constrói o Futuro
Comece a construir hoje o futuro dos mais novos.
Com o Poupa e Cresce garanta o essencial no início
das suas vidas adultas como a compra do primeiro
carro, da primeira casa ou daquele curso ...
O Poupa e Cresce é um seguro de capitalização de longo
prazo (m ínimo de 8 anos) com uma taxa de rendimento
mínima de 2,4% ao ano (antes de impostos), sobre as entregas líquidas de encargos, acrescida de uma componente
variável (no mín imo de 90% da diferença entre o rendimento líquido do fundo autónomo associado e a taxa garantida).
O Poupa e Cresce dá-lhe a possibilidade de construir uma
poupança à sua medida, através de uma entrega única inicial, que poderá ser reforçada, em qualquer altura, por entregas extraordinárias; ou de um plano de entregas regulares
programadas - mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.
Dependendo do montante entregue na subscrição, é cobrado um encargo entre 0,50% e 1,50%.
O Poupa e Cresce tem total liquidez, ou seja, tem a possibilidade de resgate, total ou parcial, em qualquer momento de
vigência do contrato, sem penalizações a partir do 6° ano.

Exemplo
Prazo

Valor acumulado no final do prazo'
€ 10.000,00

€ 25 .000,00

€ 95,94
€ 1.138,89

€ 239,86
€ 2.832,85

€ 60,88
€ 722,73

€ 152,21
€ 1.806,83

8 anos
Entregas Mensais
Entregas Anuais

12 anos
Entregas Mensais
Entregas Anuais
• Inclui re ndimentos sujeitos à taxa de IRS de 8%.
Montantes mínimos das entregas programadas:

Mensais: E 50 o Trimestra is: E 150 o Semestrais: E 300 o Anuais: E 600

A poupança que cresce com eles.
Para mais informações sobre o Poupa e Cresce, contacte uma
Sucursal do Grupo BCP.

6rePe'~-----------------------------------------------------Sete empresas nacionais no ranking europeu

C MVM com result ados a cair 70%

Sete empresas portuguesas estão entre as empresas europeias
que mais factu raram em 2002, segundo dados divulgados
na revista alemã W irtschaftsWoche. EDP. Sonae, BES, PT, BCP.
JM e Modelo e Continente são as empresas que estão entre
as SOO maiores companhias europeias em termos de receitas. Segundo essa publicação alemã, a EDP encontra-se no
258° lugar do ranking europeu, com um volume de negócios de 6.381,5 milhões de euros (M€) em 2002. Seguem-se a
Sonae, no 260° lugar (6 .275,66 M€ ), BES (263° com
6. 149,56 M€) , PT (274° com 5.581 ,99 M€ ), BCP (374° com
3.921 ,6 M€ ), Jerónimo Martins (37JC com 3.891 ,79 M€) e
Modelo Continente (392° com 3.556,45 M€).

Entre 2000 e 2002, os resultados líquidos da comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) caíram mais de 70%,
em consequência da redução da actividade do mercado de
valores mobiliários e da diminuição de taxas das operações
de e fora de Bolsa. No final do ano passado, os lucros da
CMVM ascenderam a 567 mil euros, menos 43 ,3% quando
comparado com os cerca de um milhão de euros do ano
anterior, e menos de um terço face aos 2,02 milhões de
euros apurados em 2000.

Invest iment o público cresce 6%
Cristóbal Montoro, ministro das finanças espanhol, afirmou
que o investimento público no seu país vai crescer 6% em
2004. Desde 1995 que Espanha tem mantido aumentos graduais dos seus investimentos públicos. Em 2004, a aposta
vai continuar a ser no défice zero e no equilíbrio das contas
públicas. O governo espanhol está confiante que a economia vai crescer cerca de 3%.
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Um português entre os milionários
Segundo o "World Wealth Report 2003", a Europa é o continente com o maior número de indivíduos com mais de um
milhão de dólares/954 mil euros investidos em activos financeiros, excluindo o imobiliário. Na edição de 2003 deste
estudo só há um português no ranking dos mais ricos do
mundo : António Champalimaud . A Forbes refere que
Champalimaud tem a 303" maior fortuna do mundo ( 1.1 99
milhões de euros), sendo que o norte-americano Bill Gates
continua a encabeçar a lista com uma fortuna avaliada em
cerca de 34.900 milhões de euros.
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do 8tJt~o

Principais Índices Mundiais
(até 6 de
Junho)
Eurostoxx 50

BOVESPA

Var. desde 1
Jan. 2003

Fecho

(*)

2408.2

-14.65%

0.0%

-8.92%

2.3%

-2.76%

11 .3%

-14.54%

1.0%

-16.21%

8.1%

-8.30%

5.3%

13923.1

0.05%

PETRÓLEO

31.3

5.88%

16.7%

EURIUSD

1.168

4.03%

11.3%

~ Os presidentes dos principais bancos mundiais abriram a porta
para cortes de taxas adicionais. Greenspan considera que se encontram reunidas as condições para que a economia cresça a um ritmo
mais acelerado nos próximos meses e Duseinberg acredita que a queda do preço do petróleo e o Euro forte estão a reduzir as pressões
inflacionistas na UEM .
~ Temos assistido ao regresso do optimismo aos mercados accionistas.
A divulgação de indicadores económicos indiciando a melhoria da
situação económica nos EUA, o corte de taxas de juro em SOpb pelo
BCE e a recuperação do Dólar face ao Euro, têm estado na base da
recuperação do sentimento positivo por parte dos investidores.
~ No curto prazo mantemos uma recomendação positiva no sector
financeiro e no FTSE. o sector financeiro mantém-se na nossa lista de
recomendações. O mercado britânico também é uma boa aposta, apresentando-se atractivo em termos fundamentais.

(*) 1°Trim. de 2003

-----------------------v MercotltJ 8tJt~i~to
Atenções de volta aos indicadores
económicos
DJ Stoxx 50 - Acções do Ano

C red:t.Su.:Ese
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-

HBOS

21.4\

-
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16.0\
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Allimz
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P rudentiü

-1610 -

Aegon

-262\

-45%

-20%

5%

30%

Mesmo depois das subidas acentuadas que os mercados accionistas têm
assistido nas últimas semanas, acreditamos que a tendência positiva deverá manter-se, tal como sugerido por indicadores técnicos positivos que,
aliados à eventual quebra de importantes resistências, sugerem que a
tendência positiva de médio prazo não está a mostrar sinais de inversão.
No entanto, surgem algumas evidências de exaustão e, perante a possibilidade da ocorrência de uma correcção no curto prazo, recomendamos
que as quedas sejam aproveitadas para aumentos na exposição ao mercado accionista.
A partir do momento em que se comecem a observar melhorias na confiança dos consumidores norte-americanos, o mercado alemão deverá
ser um dos grandes beneficiados, já que as exportações da Alemanha
para os Estados Unidos representam a maior fatia da sua balança comercial (dos países não pertencentes à Europa) com uma quota de cerca de
I 0%. A mudança de atitude das autoridades norte-americanas face à desvalorização da sua moeda, aliada à medida monetária do BCE podem
despoletar uma correcção no Euro e continuar a dar fôlego aos mercados accionistas. O DAX deverá, assim, ser um dos principais beneficiários.

DJ Stoxx 600 - Sectores do Ano
Technobgy

16 2 \

Te:Scom

-

75 %

Bank

-
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-

53%

-

52 %

Consum er
bSUlailCe

-5D \ -

Basi::::

-53 \ -

Non.Cy<: .Goods
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No curto prazo mantemos uma recomendação positiva no sector financeiro e no FTSE. O aumento da inclinação da curva das yields (queda das
taxas de juro no curto prazo e aumento gradual à medida que a economia for recuperando} deverá reflectir-se nas margens financeiras dos bancos, pelo que o sector finance iro mantém-se na nossa lista de recomendações. O mercado britânico é uma boa aposta já que se apresenta atractivo em termos fundamentais e as autoridades britânicas são mais agressivas em termos de políticas que possam estimular a economia, quando
comparada com as da UEM.
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CONSULTORIA FISCAL
IRS: Abatimentos e deduções
aos rendimentos de 2003
ABATIMENTOS
Dedução específica do trabalho dependente
72% de 12 vezes o salário mínimo mais elevado com o limite
de 3081,02 euros ou das contribuições totais pagas efectivamente à Segurança Social quando superio res.

Dedução específica de pensões

Encargos com lares e outras instituições de apoio à
terceira idade relativos a sujeitos passivos, seus ascendentes e colaterais até ao 3° grau que não possuam rendimentos superiores ao salário mínimo
25% das despesas com o limite de 309,48 euros. Caso haja
simultaneamente despesas de educação e este tipo de despesas, o limite do seu conjunto não poderá ultrapassar 710,97
euros.

Tem o limite de 7961,71 euros.

Organizações sindicais
Valor pago acrescido de 50% até ao limite de I% do rendimento bruto de trabalho dependente ou de pensões.

Prémios de seguro de vida, acidentes pessoais, complementos para segurança social e fundos de pensões
25% das despesas com os limites de:
Casados - 109,78 euros
Não casados - 54,89 euros

Pensão de alimentos
Totalidade dos encargos quando fixados na respectiva sentença judicial.

Rendimentos profissionais (Recibos Verdes)
- Regime simplificado
O rendimento bruto é abatido de 35% para despesas e encargos não sendo necessário quaisquer documentos
comprovativos.
Não poderá resultar um rendimento líquido global inferior
a metade do valor anual do salário mínimo (3125,00 euros).

Rendimentos prediais (prédios arrendados)
As despesas de conservação e de manutenção suportadas
são abatidas, quando devidamente documentadas, bem como
a respectiva contribuição autárquica.

DEDUÇÕES À COLECTA

Prémios de seguros de saúde
25% dos encargos com os limites de:
Casados
- 146,38 euros
Não casados
- 73,19 euros

Planos de Poupança-Reforma e PPR/Educação
25% das entregas efectuadas com o limite de 661 ,41 euros
por cada sujeito passivo.
Este limite é elevado em 5% no caso de sujeitos passivos
com idade entre 35 e 50 anos e em I0% quando de idade
inferior a 35 anos.

Planos Poupança Acções (PPA's)
7,5% das entregas efectuadas com o limite de 199,95 euros
por cada cônjuge subscritor ou de 199,95, sendo não casados.
Conta Poupança-Habitação

Despesas de saúde

25% das entregas com o limite de 575,57 euros.

30% das despesas efectuadas com IVA às taxas de 0% e 5%,
sem limite, e 2,5% das despesas com IVA à taxa de 19%, até
ao limite de 54,89 euros, documentadas com receita médica.

Despesas com a aquisição de equipamentos novos,
de computadores, modems, placas RDIS, aparelhos
de terminal, set-top boxes e ligação à Internet
25% das despesas com o limite de 182,97 euros.

Despesas de educação e de formação profissional
30% das despesas suportadas com o limite de 570,56 euros.
Nos agregados com 3 ou mais dependentes o li mite é elevado em I06,98 euros por cada dependente.

Despesas suportadas com aconselhamento jurídico
e patrocínio judiciário

Juros e amortizações de imóveis p ara habitação
própria e permanente, rendas pagas pelos inquilinos (contratos posteriores a 15/1 0/91) e entregas para
cooperativas de habitação

Custos com equipamentos novos para utilização de
energias renováveis e equipamentos para produção
de energia eléctrica ou térmica que consumam gás
natural

30% dos encargos com o limite de 527,99 euros.

30% das despesas com o limite de 700,00 euros.

20% das despesas efectuadas com o limite de 136,97 euros.

Donativos à Administração central, regional e organismos estatais
25% das importâncias atribuídas, sem limite.
Donativos a outras entidades previstos no Estatuto
do Mecenato (igrejas e instituições que prossigam
fins sociais, culturais, desportivos, científicos, etc.)
25% das quantias despendidas com o limite de I5% da colecta.
São majorados em 30% e 40%, consoante a actividade
exercida.
Os pagamentos por conta e as retenções na fonte, sem qualquer limite
MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA
Devem ser declaradas tratando-se das seguintes aquis ições:
-Imóveis de valor igual ou superior a 249.398,95 euros;
- Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior a 49.879,79 euros;
- Barcos de recreio de valor igual ou superior a 24.939,89
euros;
- Aeronaves de turismo.
Reembolsos de IRS/2002
Os reembolsos dos sujeitos passivos de IRS cujos rendimentos são apenas de trabalho dependente e/ou de pensões
(modelo 3 entregue até 16 de Março) serão pagos, em princípio, no final do mês de Maio ou primeira quinzena do mês
de Junho.
Os restantes reembolsos serão pagos, em princípio, na prime ira quinzena do mês de Setembro (modelo 3 e anexos
entregues até 30 de Abril).

TABELA PRÁTICA DE IRS/2003
Rendimento colectável
(euros)

Parcela a Abater
(euros)

Taxas (%)

Até 4182, 12

12

o

> 4182,12 6325,45

14

83 ,64

> 6325,45 a I5682,96

24

716, 19

> I 5682,96 a 36070,79

34

> 36070,79 a 552276,5 I

38

> 52276,5 I

40

2284,49
-:-

3727,30
47772,85

PAGAMENTOS POR CONTA
Estes pagamentos, quando devidos, devem ser pagos até ao
dia 20 dos meses de Ju lho, Setembro e Dezembro.
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA
Nesta data está previsto que a nova tabela das taxas e escalões deste imposto entrarão em vigor a partir de I de Junho
de 2003.
IMPOSTO S/SUCESSÕES E DOAÇÕES
Está previsto que este imposto seja extinto a partir de I de
Janeiro de 2004 com a entrada em vigor do novo Imposto s/
o Património.
NÚMERO FISCAL DE CONTRIBUINTE
Qualquer alteração na residência deve ser imediatamente
comunicada em qualquer Serviço de Finanças ou na Loja do
Cidadão.
Quaisquer dúvidas ou quaisquer esclarecimentos sobre matéria (Isca/
poderão ser resolvidas ou esclarecidos todas as terças e quintas-feiras,
das IOàs /3 horas, na Avenida Gago Coutinho, 15 I, em Lisboa.

Antologia de contos de autores médicos contemporâneos
O Centro Editor Livreiro da Ordem dos Médicos, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Escritores
e Artistas Médicos (SOPEAM), propõe-se editar em 2004 uma antologia de contos de autores médicos contemporâneos. Com essa finalidade pede-se a todos os médicos interessados, que enviem contos da sua autoria
(num número máximo de quatro contos), inéditos em publicações comerciais (caso os contos já tenham sido
publicados, em revistas, por exemplo, devem trazer a referência ao meio onde foi feita essa publicação). Os
contos, cuja temática não deve ser do âmbito da profissão médica, devem ter entre 5000 e I 5000 caracteres
cada (aproximadamente, entre 2 e 6 páginas A4, dactilografadas a corpo 12) e devem ser enviados em disquete,
acompanhados de uma impressão em papel do conto e de um resumo de dados biográficos e profissionais do
autor, até ao final de Outubro do corrente ano de 2003, para a seguinte morada:
Secção Distrital da Ordem dos Médicos de Setúbal (telef.: 265 546 830)
Av. dos Combatentes da Grande Guerra - 6, r/c C
2900 - 328 Setúbal
A selecção dos contos a publicar (I ou 2 contos por cada autor) será feita por um júri nomeado pela SOPEAM.
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serviços e organismos para onde foi
recrutado .

Portaria n. 0 36412003, do Ministério da
Ciência e do Ensino Superior, de 2 de Maio
Cria na Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus o curso de
pós- licenciatura de especia lização em
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia e aprova o respectivo plano de
estudos.

Portaria n° 43212003, dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, da Saúde, de 24 de
Maio

Portaria n. 37412 00, do Ministério da
Ciência e do Ensino Superior, de 5 de Maio

Cria no quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro,
Sub-Região de Saúde da Guarda, Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa,
um lugar de chefe de serviço da carreira médica de clínica geral, a extinguir
quando vagar.

Autoriza a Universidade Independente
a conferir o grau de mestre na especialidade de Psicologia Clínica da Saúde.

Portaria n. 0 43412003, dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, de 26 de Maio

0

Lei n.0 912003, da Assembleia da República, de /3 de Maio
Segunda alteração à Lei n. o 14/90, de 9
de Junho, alterada pelo Decreto-Lei n.0
193/99, de 7 de Junho (altera a composição do Co nselho Nacional de Ética
para as C iências da Vida).

Despacho Normativo n.0 2 112003, do Ministério da Administração Interna, de 15 de
Maio
Aprova o Regulamento de Exames de
Aptidão Médica e de Apt idão Física a
Ut ilizar nos Concursos de Ingresso para
a Carre ira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Portaria n. 4 1212003, dos Ministérios da
justiça e da Saúde, de 2 1 de Maio

Altera o quadro de pessoal do Hospital
Ce ntra l e Especializado de Crianças
Maria Pia na carreira médica hospitalar.

Portaria no 43512003, dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, de 26 de Maio
Cria no quad ro de pessoal do ex-Serviço de Preven ção e Trata mento da
Toxicodependência, Direcção Regional
do Norte, um lugar de chefe de serviço
da carreira médica hospitalar, a extinguir quando vagar.

Decreto Legislativo Regional n° 912003/M,
da Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa Regional, de 2 7 de Maio
Aprova o regime e orgânica do Serviço
Regional de Saúde.

0

Declara instalado o Gabinete MédicoLegal da Guarda.

Portaria n.o 41312003, dos Ministérios da
justiça e da Saúde, de 21 de Maio
Declara instalado o Gabinete MédicoLegal de Vila Real.

Resolução do Conselho de Ministros n.o
7612003, da Presidência do Conselho de
Ministros, de 2 I de Maio
Prorroga até 30 de Junho de 2003 o
mandato do coordenador da Comissão
Nacional da Luta co ntra a Sida, bem
como o funcionamento da respectiva
estrutura de projecto.

Decreto-Lei n.

0

I O1/2003, do Ministério

das Finanças, de 23 de Maio
Fixa ao pessoal admitido em lugares de
quadros de serviços e organ ismos da
administração púb lica central, através
de recrutamento externo, um período
mínimo de exercício de funções nos
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Portaria n.o 588/2003, do Ministério da
Saúde, de /6 de Maio
Homologa os regulamentos das com issões concelh ias de saúde, de Aveiro,
Espinho, Ílhavo e Vale de Cambra.

Despacho conjunto n.0 602/2003, dos Ministérios das Finanças e da Saúde, de
29.05.2003 e publicado em 19 de Maio
Nos termos e para os efeitos do no 3 do
art. I e no 2 do art. 2 do Estatuto do
0

ções comuns in ternacionais (DC I) de
donepezil, galantamina ou rivastigmi na
são compartic ipados pelo escalão C
quando prescritos para o tratamento
da doe nça de Alzheimer por médicos
neurologistas ou psiquiatras, deve ndo
o médico prescritor fazer na rece ita
menção expressa do presente despacho.

Despacho n° 9964/2003 (r série), do
Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde,
de 29.04.2003 e publicado em 20 de Maio
Rectifica o o mapa anexo ao despacho
n.0 7535/2003 (2." série), publicado no
Diário da República, 2." série, n.0 92, de
19 de Abril de 2003, que identifica os
estabelecimentos e espec ial id ades
carenciados para efeitos do disposto na
alín ea b) do n.0 I do artigo 9.0 do Decreto-Lei n.0 I 12/98, de 24 de Abril.

Despacho conjunto n.0 62 012003, dos Ministérios da Ciência e do Ensino Superior e
da Saúde, de 2.05.2003 e publicado em
26 de Maio
Modifica o elenco dos departamentos e
serviços do Hospital Egas Moniz onde
podem ser realizadas actividades para
efeitos de leccionação de disciplinas do
plano de curso de licenciatura em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Despacho conjunto n.0 621 12003, dos Ministérios da Ciência e do Ensino Superior e
da Saúde, de 2.05.2003 e publicado em
26 de Maio
Modifica o elenco dos departamentos e
serv iços do Hospital São Francisco
Xavier onde podem ser realizadas actividades para efeitos de leccionação de
disciplinas do plano de curso de li cenciatura em Medicina da Facu ldade de
C iências Médicas da Universidade Nova
de Lisboa.

0

Mecenato, é reconhecido o superio r interesse social das actividades e programas no âm bito da saúde da Associação
Portuguesa para o Estudo Clínico da
Sida.

Despacho n. 0 989612003 (2. 0 série), do
Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 16.04.2003 e
publicado em 19 de Maio
Determina que os medicamentos cujas
substâncias activas têm as denomina-

Despacho conjunto n. 0 62312003, dos Ministérios da Ciência e do Ensino Superior e
da Saúde, de 2.05.2003 e publicado em
27 de Maio
Modifica o elenco dos departame ntos e
serviços do Hospital de Pulido Valente
onde podem ser realizadas actividades
para efeitos de leccionação de disciplinas do plano de curso de licenciatura
em Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

,

MUSICA
KATIA
G UERRE IRO
"Fado Maior"
Foi nos Açores que
ganhou gosto pela
música tendo começado a cantar e a
tocar viola da terra
no Rancho Folclórico de Santa Cecília. Em
Lisboa entra para vocalista dos "Charruas" e
durante os anos de licenciatura integra a Tuna
Médica de Lisboa.
O encontro com o fado surgiu por acaso,
aconteceu uma noite estar numa casa de fados
e ter sido convidada para cantar. Katia cantou
de tal forma que impressionou a assistência e
os músicos que a acompanhavam. Começava aí
uma nova fase da sua vida. Sem abdicar da
carreira médica, aventurou-se nos meandros
do fado e foram os ensaios, os concertos, os
programas de televisão, o preparar do seu
primeiro CD "Fado Maior", editado pela Ocarina
em Junho de 200 I. Este seu trabalho foi muito
bem recebido pela crítica e pelo público, estando
prestes a ser DISCO DE PRATA "Fado Maior"
foi licenciado recentemente para a Coreia e
Japão, ex istindo negociações para o
licenciamento para a Europa e USA
Katia Guerreiro possui uma das mais belas vozes
da actual idade aliada a uma grande capacidade
vocal e ao domínio excelente da técnica de
cantar o fado. Katia canta o fado com autenticidade e paixão! Tal facto valeu-lhe já convites
para concertos designadamente na França,
Itálica, Bélgica, Holanda, Japão e Espanha.
Em palco, Katia Guerreiro fecha os o lhos à
timidez, canta o fado e encanta quem a escuta.
BANGLES
"Doll Revolution"
Desde 1988 que não
ed itavam nenhum
disco de originais. E
Doll Revolution mostra que apesar de
todo este compasso
de espera as Bangles
não acabaram a sua contribuição na música.
Doll Revolution é um álbum vivo e provocador.
Este regresso promete ultrapassar o seu já histórico passado. Segundo a vocalista e guitarrista Vicki Peterson "mesmo durante o nosso auge
os críticos sempre nos viram como uma máquina manufacturada. Por algum motivo sempre
fomos mal in terpretadas". "Apesar das coisas
mais sensacionalistas que a imprensa já escreveu sobre nós, houve sempre uma certa magia
quando as quatro estávamos no mesmo espaço e pegávamos nos nossos instrumentos e
tocávamos", diz a vocalista e gu itarrista Susanna
Hoffs. "Penso que com o tempo é essa magia
que agora passa para as pessoas". E foi precisamente isto que levou as Bangles ao arrepiante
e optimista Doll Revolution, o primeiro álbum
de material original em mais de uma década.

PINK FLOYD
"Dark Si de ofthe Moon"
No dia do 30° an iversário da edição
original do álbum
The Dark Side of
the Moon dos Pink
Floyd a EMI editou
esse á lbum em
Super Audio CD.
Esta edição marca a primeira vez que este
disco embrionário dos Pink Floyd é apresentado em 5.1 surround sound, tendo sido
remisturado e remasterizado para Super
Audio CD há já muito tempo por James
Guthrie, produtor desde há muito dos Pink
Floyd. O resultado é impressionante: se por
um lado mantém todo o fascín io das gravações analógicas originais, por outro lado capta
na perfeição toda a dinâmica evocativa das
intricadas camadas que compõem a música
dos Pink Floyd. Desde a sua edição em 1973,
The Dark Si de ofThe Moon já vendeu mais
de 30 milhões de álbuns e esteve durante
umas incríveis 741 semanas na tabe la da
Billboard.

PLACEBO
"SieepingW it h Ghosts"
Os Placebo apresentaram
em
Março o seu novo
traba-lho, Sleeping
With Ghosts, tido
por muitos como
o disco rock dos
últimos anos. Os
Placebo decidiram mudar de atitude perante a vida e perante a música que fazem .
SleepingWith Ghosts é um resu ltado extraord inário dessa mudança: é um álbum mais
emotivo e ponderado, tece furiosos sons electrónicos por entre escuras elegias cheias de
alma, sendo ao mesmo tempo sentim ental e
fascinante. Por outro lado, quando puxam
das guitarras e mergulham num turbilhão de
cordas, como "This Picture" ou "The Bitter
End", parece que levaram uma transfusão de
rock. Até a atitude egoísta que sempre caracterizou os Placebo se desvanece com
SleepingWith Ghosts, dando-nos a conhecer uma nova banda. Este novo disco mantém o poder selvagem que fez de Placebo a
banda que são, mas substitui alguns fios o
que nos permite a todos nós participar e
partilhar um pouco mais.

ANOUK
"G raduated Fool"
Em 1997 a cantora holandesaAnouk via a sua
carreira disparar com o
single "Nobody'sWife".
Graduated Fool foi gravado nos famosos estúdios Wisseloord com a assistência de Holger
Schwedt e John Sonneveld e produzido pela
própriaAnouk.A artista escolheu Michael Brauer
- pelo seu trabalho com os Coldplay e com os
New Radicais - para misturar o disco. O resultado é um álbum rock bem forte e muito directo.
Não há guitarras acústicas, há um som
intransigente, cortes ia da nova banda de Anouk:
Hans Eijkenaar na bateria, Micahel van Schie no
baixo e Leendert Haaksma e René van Barneveld
nas guitarras.Anouk contou ainda com a participação do guitarrista Lex Bolderdijk em duas
músicas. Mas o que torna Graduated Fool diferente de qualquer outro disco rock é a potente
e característica voz de Anouk, por vezes rude e
por polir, mas ao mesmo tempo subtil e sensível.

r:

VANESSA-MAE
"T he Best of'
Vanessa-Mae dispensa
qualquer apresentação. A
artista que conseguiu associar sensualidade à música clássica editou o seu
primeiro Best of.A carreira
pop de Vanessa-Mae começa em 1995 com a
edição de The Violin Player. Nascida Vanessa-Mae
Vanarkon Nicholson em 1978, teve a sua primeira lição de piano aos três anos de idade, passando para o violino dois anos depois. Criada em
Londres tocou pela primeira vez com uma orquestra nesta cidade em 1989. Em 1996, depois
da sua carreira a solo ter descolado, recebe o Brit
Award para Best FemaleArtist.Vanessa-Mae foi a
primeira instrumentista e artista clássica a ser nomeada para um BritAward, feito que ainda ganha
maior relevância se pensarmos na conotação pop
destes prémios.The Best of recentemente editado traz algumas surpresas. Por exemplo, "Art of
War" música nunca antes editada, bem como algumas músicas de Storm -álbum de 1997 - a que
Vanessa-Mae junta a sua própria voz.
MAR IA JOSÉ MORAIS
"Chopin W orks"
Mais recente traba lho
discográfico de Maria
José Morais, uma das mais
importantes pianistas nacionais, que interpreta
obras de F. Chopin (Improvisos, Nocturnos ,
Sonata n. 0 2, entre outros), numa colaboração
com a produtora lu so-japonesa "Mexmusic".
Parte dos direitos das vendas deste CD (pianosolo) reverterá a favor daAMI-Assistência Médica
Internacional.
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