


EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Plataforma de Observação 
e Acompanhamento da Saúde 

O 
sector da saúde vive transformações 

profundas em Portugal. A necessidade 

de encontrar soluções para fazer face 

à carência financeira obriga o poder político a 

ensaiar soluções que resolvam ou minimizem 

os problemas existentes. 

A bondade das propostas do Governo não se 

questiona. Poupar dinheiro, maximizar os 

recursos disponíveis e garantir aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde uma melhor 

qualidade nos cuidados prestados é um 

objectivo louvável e que merece o apoio e 

empenho de todos os agentes envolvidos. 

No entanto, a experiência mostra-nos que é muito grande a distância que 

separa as boas intenções dos políticos e a execução dos respectivos projectos. 

Actualmente está em curso uma alteração profunda na vida hospitalar, com 

a aplicação de medidas que preconizam uma verdadeira "revolução" na 

gestão dos hospitais, assente numa óptica "empresarial". 

É cedo para se conhecer ou projectar os resultados desta "revolução". A 

verdade é que, à luz de experiências anteriores, há legítimas razões para se 

acompanhar o processo com todo o cuidado. 

É inegável que se ele for mal conduzido - e experiências anteriores justificam 

todos os receios - o resultado será nefasto para todo o SNS. 

Foi por isso que a Ordem dos Médicos decidiu incentivar e apoiar a criação 

de uma estrutura de cidadãos, presidida pelo Dr. Arlindo Carvalho, ex

Ministro da Saúde. Trata-se da Plataforma de Observação e Acompanhamento 

da Saúde, uma entidade independente da Ordem dos Médicos, e que terá 

como principal objectivo garantir a defesa dos princípios fundamentais do 

SNS: Serviços de qualidade, acesso universal e tendencialmente gratuito. 

É mais uma iniciativa da Ordem dos Médicos, independente, e que visa 

essencialmente a defesa dos direitos dos utentes. 
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-INFORMAÇAO 

Requisitos para atribuição da idoneidade 
em Ecodoppler pelos Colégios de Angiologia 
e Cirurgia vascular e Radiodiagnóstico 
PI! A aprendizagem da técnica de 
W Ecografia Doppler é uma das 
componentes do internato das especi
alidades de Radiodiagnóstico e 
Angiologia e Cirurgia Vascular que para 
o efeito possuem competências espe
cíficas levando a que seja desejável a 
existência de normas conjuntas para a 
atribuição desta idoneidade. 

m A especificidade da técnica obri
~ ga a que os Especialistas envol
vidos na sua realização devam possuir 
sólidos conhecimentos de anatomia, fi
siologia, hemodinâmica e patologia do 
sistema vascular, assim como dos prin
cípios da técnica ultrasso-nográfica. 
Assim, considera-se fundamental a aqui
sição de experiência prévia através de 
estágio em centro considerado idóneo 
pela Ordem dos Médicos ou com Es
pecialista com idoneidade formativa. 

r.ll Para efeitos do número anteri
W or consideram-se idóneos todos 
os centros ou especialistas que possu
am ou tenham realizado a técnica por 

um período não inferior a 5 anos, com 
um volume de exames documentado 
de mais de 700 por ano, abrangendo 
os diversos sistemas orgânicos (tron
cos supra-aórticos, arterial e venosa dos 
membros, visceral). 

llfl Todos os especialistas que até à 
M..J data de entrada em vigor deste 
consenso tenham sido considerados 
idóneos por qualquer dos Colégios 
para a realização da técnica, mantêm a 
idoneidade já atribuída. 

lz::l A atribuição de idoneidade téc
u.J nica por consenso entre os Co
légios das Especialidades supra-citadas 
deverá reunir as seguintes condições: 

• Ser especialista em Radiodiagnóstico 
ou em Angiologia e Cirurgia Vascular 
pela Ordem dos Médicos. 

•Apresentar à Direcção do respectivo 
Colégio um curriculum que deverá 
focar os seguintes aspectos: 

- Estágio documentado em Centro ou 
com Especialista com idoneidade 

formativa, tendo realizado ou assis
tido à realização de pelo menos 50 
exames de cada uma das diversas 
áreas consideradas fundamentais 
(troncos supra-aórticos, arterial, ve
nosa dos membros e visceral) . 

- Frequência de acções de formação 
nesta área técnica . 

Cl As Direcções dos dois Colégios 
U..J nomearão uma Comissão 
paritária encarregue de emitir parecer 
após análise dos elementos curriculares 
atrás referidos. 

l7l O parecer da Comissão mista 
I.1___J referida em 6 será apreciado pela 
Direcção do Colégio da Especialidade 
de origem do candidato que decidirá 
sobre a atribuição da idoneidade Téc
nica. 

Aprovado em Conselho Nacional Executivo de 
8 de Abril de 2003. 

Entra em vigor à data da publicação na Revis
ta da Ordem dos Médicos. 

Orientações para a normalização dos Modelos 
de Relatório de Ecodoppler propostas pelos Colégios 
de Angiolouia e Cirurgia vascular e Radiodiaunóstico 
PI! Em todos os relatórios de exa
W mes de Doppler deve constar a 
informação clínica, e a ficha técnica de 
realização do exame. 

m Os relatórios em relação aos exa
~ mes arteriais dos membros infe
riores devem conter informação sobre: 
a) morfologia e hemodinâmica dos ei-

xos arteriais dos membros inferiores 
incluindo as bifurcações femorais, ar
térias poplíteas e vasos distais. 
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r.ll Os relatórios em relação aos exa
W mes venosos dos membros infe
riores devem conter informação sobre: 
a) permeabilidade a nível dos sistemas 

venosos profundos, superficiais e de 
veias perfurantes. 

b) existência de refluxo a nível dos sis
temas acima referidos. 

IJfl Os relatórios referentes aos exa
M..J mes carotídeos devem: 
a) descrever a morfologia e hemodi-

nâmica das bifurcações carotídeas e, 
sempre que possível, das artérias ver
tebrais. 

b) referir o grau de estenose, sendo 
importante a referência ao método 
utilizado (espectral ou morfológico). 

c) referir a estabilidade ou instabilida
de das placas eventualmente detec
tadas. 

Aprovado em Conselho Nacional Executivo de 
8 de Abril de 2003. 



-FORMA AO 

Eleições para os Colégios de Especialidade 

Nos termos do no 3, do 

parágrafo 3, do art. I oo do 

Regulamento Geral dos 

Colégios das Especialida

des, o CNE, na sua reu

nião de 17 de Junho de 

2003, deliberou marcar 

novas eleições para os 

Colégios que não apresen

taram as suas candidaturas 

nas eleições de 21 de 

Maio de 2003. Na 

sequência dessa 

deliberação, realizam-se 

no próximo dia 12 de 

Novembro de 2003 as 

eleições para as seguintes 

especialidades: Anatomia 

Patológica, Estomatologia, 

Gastrenterologia, Medicina 

Tropical, Neurorradiologia, 

Psiquiatria da Infância 

e da Adolescência e a 

Subespecialidade de EEG/ 

Neurofisiologia. 

12 de NOVEMBRO de 2003 
Horário: das 9:00 às 20.00 horas 

Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos 

Setembro 12 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta 

em cada Secção Regional. 

Setembro 19 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais. 

Setembro 26 Prazo limite para as decisões das reclamações. 

Outubro 03 Prazo limite para fonnalização das candidaturas. 

Outubro lO Prazo limite para regularização das candidaturas. 

Outubro 28 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relaçio 

dos candidatos. 

Novembro I I Prazo limite para a recepção dos votos enviados pelo col"

reio e por entrega directa, em carta endereçada ao Presi· 

dente da Mesa da Assembleia Eleitoral respectiva. 

Novembro 12 Constituição dasAssembleias Eleitorais (Secções deVoto), 

acto eleitoral e contagem dos votos a nível regional. (A 

Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção que tem a 

Presidência do Colégio da Especialidade). 

Novembro 18 Apuramento final dos resultados a nível nacional. 

Novembro 25 Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral. 

Dezembro 04 Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações. 
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ACTUALIDADE 

Foi oficialmente 

apresentada, no dia 

I O de Julho, a 

Plataforma de 

Observação e 

Acompanhamento 

da Saúde, um grupo 

que assume como 

missão a defesa 

dos direitos do 
Plataforma da Observa 

doente e a defesa 

da relação 

médico/doente, 

pedra basilar de 

qualquer sistema 

de saúde. 

Objectivos 

ft!Jm grupo de cidadãos interessados, 
com um olhar de analistas atentos que 
se possa debruçar de forma isenta so
bre as questões da saúde", é assim que 
é definido, por Germano de Sousa, 
Bastonário da Ordem dos Médicos, o 
grupo de pessoas que compõe a Plata
forma de Observação e Acompanha
mento da Saúde recentemente criada 
por deliberação do Conselho Nacio
nal executivo. Explicando que o impor
tante para a Ordem dos Médicos é 
pugnar sempre pela defesa do direito 
à saúde, nomeadamente pelos direitos 
dos doentes no que se refere à acessi
bilidade e à equidade, Germano de 
Sousa falou da razão de ser da criação 
desta Plataforma: "Hoje em dia a con
juntura está a mudar rapidamente, há 
hospitais com estatutos diferentes, ai-

"A saúde está numa fase de mudança rápida, com novas parcerias 
público/privadas, novas formas de gestão, etc. Os processos de mu
dança muitas vezes geram problemas e têm que ser reformulados e 
ajustados. O que a Plataforma de Observação e Acompanhamento 
da Saúde pretende é ajudar a resolver esses problemas, analisando e 
opinando", foi assim que o presidente da Plataforma resumiu o âm
bito da actividade deste grupo. 

8 Revista ORDEM DOS MÊDICOS . Julho 2003 

terações na rede de cuidados primári
os, etc. São, naturalmente, mudanças 
que podem trazer alguns problemas. 
Para além da Ordem dos Médicos, é 
importante que exista um grupo que 
observe, de forma isenta, e que se pro
nuncie sobre estas matérias. Foi neste 
sentido que, por deliberação do CNE, 
criámos este grupo de trabalho", um 
grupo composto por individualidades 
que, consensualmente, são reconheci
das pelo seu valor, trabalho e preocu
pação com estas questões da saúde. 
Entre essas pessoas, destaca-se Arlindo 
de Carvalho, ex-ministro da saúde, que 
também esteve presente nesta apresen
tação na qualidade de presidente da 
Plataforma de Observação e Acompa
nhamento da Saúde e que também se 
pronunciou sobre este projecto recém 
criado: "A saúde é uma aspiração in
dividual e co lectiva das sociedades or
ganizadas, constituindo-se num dos di
reitos fundamentais para a realização 
das necessidades básicas da pessoa hu
mana e um dos principais indicadores 
da qualidade de vida das sociedades 
evoluídas. A garantia do direito à saú
de, com igualdade de oportunidades de 
acesso para os cidadãos, independen
temente das suas condições sociais e 
económicas, constitui um valor consti-



tucional e socialmente adquirido e que
remos, desde já, afirmar que, com esta 
iniciativa, promovida pela Ordem dos 
Médicos, procuraremos contribuir para 
o seu aprofundamento e reforço." Re
conhecendo que o cidadão é o "ponto 
nuclear" da convergência das políticas 
de qualquer Governo, nomeadamente, 
das políticas de saúde,Arlindo de Car
valho afirmou que é intenção da Plata
forma de Observação e Acompanha
mento da Saúde centrar sempre a sua 
acção no cidadão, "enquanto pessoa 
portadora do direito à saúde". Realçou 
ainda que este é um projecto indepen
dente de partidos políticos, grupos 
económicos e profissionais, etc. "ape
nas se encontrando comprometido com 
a promoção da saúde nas melhores 
condições técnicas, sociais e económi-

" cas . 

Preocupações 
com o futuro da saúde 

Reconhecendo que tem havido uma 
"melhoria notável" dos indicadores de 
saúde em Portugal, melhoria essa que 
se traduz, nomeadamente, por uma sig
nificativa diminuição da mortalidade 
infantil, Arlindo de Carvalho não dei
xou de alertar para alguns problemas 

que podem se perfilar no horizonte: 
"Não é expectável que a despesa glo
bal de saúde venha a baixar em Portu
gai.A tendência será para aumentar.( ... ) 
Caso se pretenda que a despesa do 
Estado diminua, isso poderá implicar 
um esforço adicional da despesa priva
da." Mas, conforme referiu o ex-minis
tro da saúde, Portugal apresenta já a 
taxa mais elevada de despesa privada 
da União Europeia (segundo dados da 
OCDE a despesa privada com a saúde 
em Portugal corresponde a 70% do 
ambulatório e consultas da especiali
dade, 6% da saúde hospitalar e 24% da 
despesa com medicamentos). "A man
ter-se inalterável o sistema de saúde em 
Portugal, é nossa convicção que não 
só se agravariam os custos como, si
multaneamente, se poderia vir a degra
dar a qualidade das prestações de saú
de, reflectindo-se ambas negativamen
te sobre o cidadão e o doente".As re
formas que Arlindo de Carvalho refe
riu como considerando essenciais para 
a melhoria do sistema de saúde portu
guês, nomeadamente no que se refere 
a políticas de gestão das unidades de 
saúde, implicarão necessariamente o 
crescimento da despesa mas, como re
feriu, "se o nível de qualidade da saúde 
crescer mais que a despesa, estaremos 

perante um bom investimento. ( ... ) Gra
ças ao investimento e aos profissionais 
de saúde, vamos acrescentando anos à 
vida e damos mais vida aos anos". 

Membros que compõem 
a Plataforma 
Arlindo Carvalho (Presidente),Aifredo 
Loureiro, Artur Carrilho Pereira, 
Basílio Horta, Carlos Santana Maia, 
Filipe Rocha, Orlando Leitão, Vítor 
Melícias, José Fleming Torrinha, Jacin
to Simões e Rui Alarcão e Silva são as 
personalidades que compõem neste 
momento a Plataforma. Contudo, con
fo rme referiu o Bastonário da Ordem 
dos Médicos, a Plataforma poderá vir 
a ser alargada no futuro. 
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ACTUALIDADE 

Salvar Uma Vida, Combater a Indiferença 
....._-·~~=' Fundação AMI -Assistência Médica 

Internacional nasceu em Lisboa há qua
se 19 anos, determinada a levar ajuda 
humanitária às populações carenciadas 
do mundo. Sempre presente na base 
de toda a acção da AMI está a premis
sa de que cada ser humano é único, 
insubstituível, digno de atenção e cui
dados. 
Os passos iniciais da instituição deter
minaram o seu futuro crescimento. A 
primeira missão internacional foi em 
1987. Desde então, a organização não 
governamental portuguesa, reconheci
da como "A presença humanitária por
tuguesa no Mundo" já efectuou mis
sões em mais de cinquenta países, nos 
cinco continentes. As equipas da AMI 
levaram ajuda humanitária a todos os 
países de língua portuguesa e a regi
ões tão diversas como o Azerbaijão, EI 
Salvador, o Irão, Paquistão, Ruanda, 
entre muitas outras. 

Missões Internacionais 
em 2003 
Nos países de língua portuguesa,aAMI 
é neste momento a única ONG portu
guesa a actuar com equipas expatriadas 
em Timor, S. Tomé e Príncipe e na 
Guiné-Bissau. 
Actualmente, a AMI está presente com 
equipas expatriadas em Angola (Matala, 
província da Huíla), Cabo Verde (Ilha 
do Fogo), na Guiné-Bissau (Ilha de 
Bolama), Indonésia (Papua Ocidental), 
em São Tomé e Príncipe (São João dos 
Angolares) e Timor, a operação de 
maior envergadura na história da AMI, 
pelos custos e pelo número de profis
sionais de saúde envolvidos, uma equi
pa de 20 expatriados. 
A AMI foi a primeira organização não 
governamental a nível internacional a 
entrar em Timor com ajuda efectiva, 
após os confrontos que seguiram as 
eleições de Agosto 99, tendo perma
necido de Setembro de 1999 até De
zembro de 200 I, altura em que todas 
as ONG da área da Saúde foram con-

vidadas a passar o testemunho à es
trutura local. Regressou ao território 
no passado dia 2 de Fevereiro para de
senvolver um projecto de apoio aos 
profissionais de saúde locais, na ver
tente da formação e da assistência nos 
cuidados primários. A equipa de vo
luntários está a dar particular ênfase a 
acções de formação e educação para a 
saúde, dirigidas quer aos técnicos lo
cais quer à população em geral. 
O projecto - com base num Protocolo 
assinado entre o Ministério da Saúde 
timorense e a Fundação Assistência Mé
dica Internacional -- tem a du ração de 
um ano, podendo prolongar-se para 
além deste prazo. 
A AMI é a única organização não-go
vernamental portuguesa na área da 
saúde a operar em Timor Loro Sae com 
financiamento do Instituto Português 
de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD, 
sucessor do Instituto da Cooperação 
Portuguesa). A missão conta com o 
co-financiamento do IPAD e os fundos 
próprios da AMI, num investimento total 
de 180.000 Euros. 
A equipa da AMI está a apoiar o pes
soal local no Centro Sanitário de Díli, 
assistindo também a região de Dare, 
situada nas montanhas e deficitária em 
termos de pessoal médico. Aí, os vo
luntários expatriados intervêm na Po
liclínica de Dare, organização não-go
vernamental local, gerida por jesuítas 
com quem a AMI estabeleceu uma par
ceria. No mapa de actuação da AMI 
encontra-se também o distrito de Ai leu. 
A população desta região chega a ca
minhar horas para aceder aos serviços 
de saúde oferecidos pelos sete postos 
de saúde periféricos do distrito, a car
go dos padres jesuítas, com recursos 
escassos. As infra-estruturas de saúde 
nesta região são muito precárias, sen
do que, na maioria dos casos, as con
sultas efectuam-se nas próprias residên
cias dos catequistas. De modo a me
lhorar esta situação, a AMI está a co
financiar a construção de uma casa e 

obras de reabilitação numa outra ha
bitação, utilizadas para fins de assistên
cia médica. 
Prevê-se ainda a extensão da interven
ção da AMI ao enclave de Oe-cusse, 
uma das menos acessíveis regiões de 
Timor. 

Cooperação 
com ONGs locais 
Através de uma vasta rede de parceri
as, a AMI tem vindo a incentivar o tra
balho de dezenas de ONGs de países 
em desenvolvimento. Ao longo de 
2003, a Assistência Médica Internacio
nal vai financiar 12 projectos desen
volvidos por organizações locais junto 
de comunidades do Brasil, Venezuela, 
do México, da Argentina, Colômbia, 
Bolívia, República Centro Africana, Re
pública Democrática do Congo, do 
Senegal, Togo, dos Camarões, da fndia 
e do Paquistão. 
A auto-sustentabilidade é uma carac
terística comum a todos eles. Ao fi
nanciar as iniciativas levadas a cabo 
pelas ONGs locais, a AMI visa assegu
rar que estas perdurarão para além do 
período de apoio, de modo a poderem 
ter um impacto efectivo e duradouro 
na qualidade de vida das populações 
beneficiárias. 

Acção em Portugal 
A nível nacional, a AMI iniciou em 1994 
o projecto Porta Amiga dirigido às ca
madas mais desprotegidas da socieda
de. Desde então, criou sete centros 
PortaAmiga (dois em Lisboa- Olaias e 
Cheias; Almada; Cascais; Coimbra; 
Funchal; e Porto), um abrigo nocturno, 
uma equipa de rua de apoio aos sem
abrigo e uma empresa de inserção que 
fornece refeições a idosos impossibili
tados de confeccionarem a sua alimen
tação. Em breve, serão criados um oi
tavo centro Porta Amiga em Vila Nova 
de Gaia e um abrigo nocturno no Por

to. 



ACTUALIDADE 

Saúda: uma premissa para a 
rallaxlo sobra cooparaçlo 

Realizou-se no passado 

dia 16 de Junho, uma 

reunião/debate 

promovida pelo Grupo 

de Cooperação da 

Ordem dos Médicos. 

Este debate, que contou 

com a intervenção dos 

Países de Língua Oficial 

Portuguesa, teve como 

principal objectivo 

definir com maior 

precisão o papel que a 

Ordem dos Médicos 

deve desempenhar na 

realidade da saúde/ 

cooperaçao, 

nomeadamente nas 

áreas da promoção da 

saúde e do 

desenvolvimento dos 

povos. 

debate promovido pelo Grupo de 
Cooperação da Ordem dos Médicos 
contou com a presença de Pedro 
Nunes, Presidente da Secção Regional 
do Sul da O.M., Germano de Sousa, 
Bastonário da O.M., Lopes Martins, pre
sidente do Colégio de Medicina Tropi
cal, Luís Gaspar da Silva e Francisco 
Knofli, embaixadores em Países de Lín
gua Oficial Portuguesa, Luís Magão, di
rector geral da Cooperação, Maria 
Paula Santos, vice-presidente do IPAD 
- Instituto Português de Apoio ao De
senvolvimento, João José Bastos dos 
Santos, Bastonário da Ordem dos Mé
dicos de Angola, entre outras individu
alidades. 

"A saúde é a chave do desenvolvi
mento, é a premissa de toda a reflexão 
sobre cooperação. O homem é a figura 
central do desenvolvimento, não há de
senvolvimento se não tratarmos a saú
de do Homem", explicitou Luís Gaspar 

da Silva na sua intervenção, concluin
do que toda a estratégia se deve 
centrar na saúde pois todos os outros 
factores acabam por se relacionar com 
essa questão, "a pobreza acarreta a 
doença".A sua visão de cooperação é 
uma visão de participação, de 
envolvimento de todos os países inte
ressados: "a minha experiência diz-me 
que a cooperação não pode ser a mera 

"A saúde é a chave do 

desenvolvimento, é a premissa 

de toda a reflexão sobre 

cooperação. O homem é a 

figura central do 

desenvolvimento, não há 

desenvolvimento se não 

tratarmos a saúde do Homem." 
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"Eu nunca conheci nenhum 

médico que regressasse ao 

seu país de origem após a 

sua formação em Portugal. 

Isso não é cooperar ... " 

ajuda, a cooperação tem que ser feita 
com a participação de todos, tem que 
haver troca de opiniões, têm que se 
analisar os problemas em conjunto e 
encontrar soluções que sejam o resul
tado da cooperação". Na opinião des
te embaixador, a . cooperação que se 
traduz em mera ajuda, que se traduz 
por dar em vez de trocar ideias falhará 
necessariamente: "só é possível que 
resulte, numa lógica de cooperação que 
assenta numa lógica de diálogo cons
trutivo e consequente". A propósito 
desta intervenção, Germano de Sousa 
não quis deixar de acrescentar que a 
classe médica já há muito que sabe que 
as coisas devem ser feitas dessa forma: 
"muito antes dos políticos aprenderem 
isso, já a classe médica sabia cooperar 
num espírito de igualdade e de troca. 
Nós vamos pedir também a colabora
ção desses países no sentido de rece
berem os nossos colegas que queiram 
ir aprofundar os seus conhecimentos 
em medicina tropical. Sugerimos que 
os médicos destes países se juntem em 
organismos idênticos à O.M.". 

Na sua intervenção, Francisco Knofli 
alertou para o perigo do que se pode 
considerar um certo deslumbramento 
com a Europa e um consequente afas
tamento do nosso passado histórico: 
"Estamos num momento de luso-pes
simismo mas o que ainda é pior é que 
este é um momento de um certo afro
pessimismo. Há uma diminuição do in
teresse por África: parece que, com o 
interesse pela Europa, esquecemos o 
interesse por África. Está na altura de 
voltarmos à unidade, está na altura de 
não sermos apenas um dos quinze. Te
mos que resolver o luso-pessimismo. 
Não podemos perder esse espaço 
emotivo nacional que é a África ligada 
a nós. Para isso temos que acabar com 
os pessimismos e criar condições para 
progredir, unidos a África e ao Brasil". 

Luís Magão, director geral da Coo
peração, realçou a importância de au
mentar a cooperação com os PALOP's 
que já constituíram Ordens 
profissionais e de ajudar os que, não 
tendo ainda uma Ordem, a pretendem 
formar. "Era importante que 
conseguíssemos fazer uma união, um 
grupo com essas Ordens e não um 
'bando'. Era importante congregarmos 
os médicos desses países de língua 
portuguesa à volta da nossa Ordem e 
fazer reuniões com eles. Neste momento 
é difícil saber quais são os médicos 
desses países que se encontram cá." 
Outro problema destacado por Luís 

"A Ordem dos Médicos 
portuguesa pode e deve 

funcionar como catalisador 
desta união pois é compos

ta por pessoas que têm 
muita experiência e que 
podem dar um grande 

contributo para a criação 
de novas Ordens noutros 

países." 

Magão, e que já tinha sido abordado 
por Germano de Sousa numa 
introdução a este debate, foi o da 
deslocação desses médicos, que fazem 
falta no seu país de origem, para Por
tugal: "Eu nunca conheci nenhum mé
dico que regressasse ao seu país de 
origem após a sua formação em Portu
gal. Isso não é cooperar pois acaba
mos por estar a retirar 'massa cinzen
ta' desses países. A Ordem dos Médi
cos tem que ter a preocupação de os 
deslocar novamente para os seus paí
ses de origem. Depois podemos é pro
curar formas de os apoiar lá. Eu perce
bo que esta espécie de êxodo aconte
ça pois prende-se com questões eco
nómicas e técnicas: se os currículos são 
iguais para todos acaba por haver 
ensinamentos que provocam a vonta
de de cá ficar". É que, ao regressarem 
aos seus países, muitos destes médicos 
sabem que não terão meios técnicos 
para pôr em prática o que aprende
ram durante o curso cá. "Se eu tiver 

um médico que faz o internato com
pleto cá, exactamente igual ao dos ou
tros médicos, haverá uma certa angús
tia em voltar a um país onde não po
derá exercer o que aprendeu. É preci
so acompanhar estes colegas e levá
los a querer regressar aos seus países", 
concluiu Luís Magão.Tendo como ponto 
de partida esta intervenção, Pedro 
Nunes explicou que esse foi um dos 
temas debatidos na recente visita de 
uma delegação da Ordem dos Médi
cos a Cabo Verde: "Nessa visita falá
mos precisamente na necessidade de 
ajudar as O rdens na escolha das espe
cialidades, pois estas devem ser adap
tadas ao país em causa. Este processo 
tem que ser feito a partir desses pró
prios países: tendo por base o nosso 
modelo, podem adaptar, cortar, acres
centar, etc. Depois digam-nos em que 
é que podemos ajudar". Lopes Martins 
realçou que, neste processo, é neces
sário "aproveitar a nossa experiência, 
que é já muito grande, para transmitir 
e ajudar". Referiu ainda que é necessá
rio inverter a tendência de êxodo dos 
médicos desses países, eventualmente 
através da adaptação de currículos. 
"Defendemos sempre que deve haver 
um currículo mínimo comum, que os 
prepare para voltar ao seu país". 

O Bastonário da Ordem dos Médi
cos de Angola, João José Bastos dos 
Santos, em funções desde o dia 21 de 
Fevereiro deste ano, referiu que a par
ticipação deste país nesta reunião era 
feita "na firme certeza de que 
poderemos trocar experiências e que 
chegaremos a uma convergência de 
ideias ( ... ) tendo como finalidade a 
defesa da dignidade e da dignificação 
da classe médica". Referindo-se concre
tamente à realidade do seu país, o 
Bastonário explicou que existem em 
Angola 1200 médicos inscritos na 
Ordem e que 85% desses médicos se 
encontram na capital. Do seu papel 
como Bastonário afirma que o principal 
é honrar os princípios básicos que 
norteiam a actividade médica, proteger 
as populações, os profissionais e as suas 
carreiras. Sobre a união de Ordens João 
José Bastos dos Santos explicitou: a 
troca de ideias será o catalisador dessa 



união. Como profissional estarei sempre 
disposto a participar para ajudar as nos
sas instituições e países." Falando ain
da sobre a temática do êxodo de mé
dicos, concluiu: "Nós também estamos 
preocupados com a 'fuga de cérebros' 
dos nossos países. Temos que dar alter
nativas às pessoas para que voltem e 
sirvam o seu país onde fazem muita fal
ta". 

Maria Paula Santos, vice-presidente 
do IPAD, realçou na sua intervenção 
que um factor essencial da coopera
ção é que esta seja concertada, que as 
intervenções não sejam feitas de uma 
forma dispersa e desorganizada. "É ne
cessário reflectir em conjunto, fazer cir
cular a informação, saber o que é que 
os outros agentes andam a fazer em 
termos de cooperação porque, se não, 
os recursos dispersam-se." Afirmando 
que em Portugal não há uma boa ca
pacidade de planear e de executar, a 
representante do Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento falou da ne
cessidade de "unir esforços e encon
trar parcerias" porque "só assim é que 
podemos encontrar soluções e não 
desperdiçar apoios que poderíamos ter. 
Nós portugueses por vezes fazemos 
alguma coisa mas nem sempre fazemos 
bem". Em contraponto a esta interven
ção, Cristina Bogalho, enfermeira, afir
mou a sua discordância quanto à refe
rida falta de capacidade dos portugue
ses remetendo o problema para o não 
recurso aos profissionais competentes 
em cada área, afirmando: "Os portu
gueses têm capacidade para fazer o di
agnóstico, a triagem, o planeamento e 
têm capacidade para executar os pla
nos que elaboram. No entanto, o pro
blema é que não são integradas nos 
grupos de trabalho as pessoas que de
vem ser: as pessoas que têm conheci
mentos nas áreas que estão a ser trata
das, as pessoas que trabalham no ter
reno". 

Conclusões 

Todos os intervenientes nesta reunião 
concordaram na necessidade de 
aprofundar a cooperação, nomeada
mente através de uma estratégia bem 

ACTUALIDADE 

definida quanto às acções a desenvol
ver e a hierarquização das necessida
des e das próprias possibilidades de in
tervenção, num conceito de coopera
ção sustentada. No ar ficaram algumas 
ideias que poderão vir a ser desenvol
vidas no futuro, nomeadamente, a ques
tão da revisão dos currículos para os 
colegas que vêm dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa, com vista à adap
tação dos mesmos à realidade de cada 
país e tendo por objectivo a prepara
ção desses médicos para regressar ao 
país de origem, para que aí possam 
contribuir para a melhoria da saúde 
das populações. Outro projecto cita
do como podendo vir a ter importân
cia no futuro foi o da telemedicina, um 
projecto que poderia facilitar o acesso 

À conver 

da informação a zonas da periferia. Em 
tom de conclusão Germano de Sousa 
referiu a necessidade da Ordem ter o 
apoio do IPAD para os seus projectos 
de cooperação, "algo que não aconte
ceu no passado, altura em que o IPAD 
não procurava parceiros com experi
ência na área da cooperação, nomea
damente nós, a Ordem dos Médicos". 
Lopes Martins encerrou a reunião re
ferindo que é um dever da Ordem co
operar com todos os povos. "A saúde 
é indissociável dos direitos humanos. 
O desenvolvimento de um país vê-se 
pelos seus indicadores de saúde que 
são, no fundo, a prova da sua qualida
de de vida. Com o auxílio de muitas 
outras instituições, de muitos outros 
parceiros, poderemos ajudar mais". 

a com ... 
No final da reunião, João José Bastos dos 
Santos, Bastonário da Ordem dos Médi
cos de Angola, falou à Revista da Ordem 
dos Médicos sobre a sua maneira de ver a 
cooperação entre a Ordem que representa 
e a do nosso País: "A ideia de fazer uma 
espécie de União das Ordens dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa é excepcio
nal. Torna-se muito mais fácil a coopera
ção e a colaboração entre os nossos países. 
A troca de experiências é sempre uma 
mais-valia. A Ordem dos Médicos 
portuguesa pode e deve funcionar como 
catalisador desta união pois é composta 
por pessoas que têm muita experiência e 

que podem dar um gran
de contributo para a 
criação de novas Ordens 
noutros países. E esses pa
íses também têm contributos importan
tes a dar para essa união de Ordens 
dos Médicos. Nós, por exemplo, pode
mos contribuir com os nossos conhe
cimentos em medicina tropical para aju
dar na formação dos médicos portu
gueses. Nós somos acima de tudo mé
dicos e a nossa principal preocupação 
é para com o Homem, em primeiro lu
gar devemos sempre pensar no Homem, 
mesmo em termos de cooperação". 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Violação de regras 
sobre passagem de receituário 

Processo Disciplinar 
N° 5/2000 

RELATÓRIO 

I. Em 23.12.99 a Direcção de Apoio 
Social da Marinha (ADMA) queixou
se do médico Dr. Pedro Manuel Salga
do Cordeiro à Ordem dos Médicos, di
zendo que ele emitiu uma receita mé
dica de vacina contra a gripe em nome 
de um beneficiário daADMA.Sr.F,quan
do na realidade tal receita não se des
tinava ao referido beneficiário, mas a 
terceiro desconhecido. 

2. Tendo sido enviadas cópias da 
queixa e da referida receita ao argui
do, este veio informar o seguinte - e 
passamos a transcrever: 

a) Sou médico do Clube Sport Clube 
União Torreense há cerca de dez 
anos, tendo sido prática neste clu
be, sem o intuito de lesar quem quer 
que seja, que alguns dos medicamen
tos necessários ao clube (atletas) 
sejam passados através de atletas 
com cartão de beneficiário (uma vez 
que será para uso de todos), a fim 
de que o clube possa poupar e pos
sa continuar a prestar a sua meritó
ria actividade de educar e engran
decer todos os seus atletas. 

b) Foi dentro desse espírito que pas
sei a supracitada receita, não haven
do da minha parte qualquer inten
ção de prejudicar o Ministério da 
Defesa Nacional (Marinha) e nome
adamente a sua Direcção de Apoio 
Social. 

c) Confrontado na devida altura pelo 
pai do atleta, e tendo dado as expli-

Freire de Andrade 
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Sul 

da Ordem dos Médicos 

cações necessárias, imediatamente o 
clube e eu próprio nos disponibilizá
mos para ressarcir o erro involunta
riamente cometido (disponibilização 
imediata da verba despendida pela 
Direcção de Apoio Social da Mari
nha). 

d) Da minha parte não houve qual
quer intenção de prejudicar quem 
quer que seja, assumindo desde já 
o erro, que não se repetirá, e 
disponibilizando-me para em con
junto com a Ordem dos Médicos 
fazer a devida correcção . 
(estivemos a transcrever as declarações 

do arguido) 
3. Com base nestes factos, enten

deu o Conselho Disciplinar Regional 
do Sul haver indícios da prática pelo 
arguido de várias infracções disciplina
res, razão pela qual foi proferido em 
21.05.02 despacho de acusação con
tra ele. 

4. No referido despacho o arguido 
é acusado de haver violado as regras 
sobre passagem de receituário previs
tas no artigo 96 do Código 
Deontológico dos Médicos, lesando 
também aADMA,quando é certo que, 
segundo o artigo 92 do Código 
Deontológico, o médico deve colabo
rar com os serviços de segurança soci
al e não prejudicá-los. 

5. Na sua defesa o arguido come
çou por alegar que o procedimento dis
ciplinar teria caducado por terem de
corrido mais de três meses entre a data 
da participação e a data da instaura
ção do processo disciplinar. 

6. No entanto o arguido não tem 
razão, visto que a participação deu en
trada na Secção Regional do Sul da 

Ordem dos Médicos em 28.12.99 (vide 
folhas 5 dos autos) e foi remetida para 
o Conselho Disciplinar onde deu en
trada em 13.0 1.00, (vide folhas I dos 
autos), tendo o Presidente do Conse
lho Disciplinar Regional do Sul distri
buído o processo ao Vogal Relator em 
1.02.00 (vide folhas 7 dos autos). 

7. Foi, pois, em 1.02.00 que o pro
cesso disciplinar foi instaurado, e não 
em 9.05.00, data esta em que o Relator 
se limitou a perguntar ao arguido se 
tinha mais algum dado a acrescentar 
em sua defesa aos esclarecimentos já 
prestados em 7.0 1.00 ao Vice-Presiden
te do Conselho Regional do Sul (vide 
folhas 8 e 2 a 4 dos autos). 

8. Contrariamente ao que o argui
do quer fazer crer, o processo discipli
nar não se inicia apenas quando o 
relator solicita formalmente esclareci
mentos ao arguido, mas sim quando o 
Presidente do Conselho Disciplinar o 
determina e os autos são distribuídos 
ao Vogal Relator. 

9. Basta ler os artigos 6, 22 e 27 do 
Estatuto Disciplinar dos Médicos para 
confirmar que o eventual pedido de es
clarecimentos (vd. art0 27) surge num 
momento em que o processo já está 
instaurado (vd. artigos 6 e 22), sendo 
de frisar que o Estatuto Disciplinar não 
fez depender a instauração do proces
so disciplinar de uma prévia notifica
ção ao arguido, podendo até dar-se o 
caso de o Conselho Disciplinar querer 
manter o processo secreto até ao des
pacho de acusação, não vindo sequer 
pedir esclarecimentos ao arguido (vide 
artigos 8 e 27 no 2 do Estatuto Disci
plinar). 

I O. Conclui-se pois que a queixa, 



datada de 23 .12.99, deu entrada no 
Conselho Disciplinar em 13.01.00 e o 
processo disciplinar foi instaurado e 
distribuído ao relator em 1.02.00, 
muito antes de decorridos os 3 meses 
que a lei prevê para a caducidade. 

I I. Quanto à questão de fundo, o 
arguido teve o desplante de vir des
mentir as explicações que tinha dado 
anteriormente. 

12. Com efeito, o arguido vem ago
ra na sua defesa dizer que a receita foi 
emitida com o objectivo de serem mi
nistradas duas doses da indicada vaci
na ao beneficiário do cartão daADMA, 
mas que por lapso da enfermaria tais 
doses não foram ministradas ao referi
do atleta, nem aliás a qualquer outro. 

13. Consideramos lamentável que o 
arguido, que na sua I • carta confessou 
as suas infracções, não assuma as suas 
responsabilidades e venha agora dar 
uma explicação totalmente contraditó
ria com a prestada anteriormente ( ... ) 

DISCIPLINA 

"Os medicamentos 
indicados nas receitas têm 

que se destinar, 
obviamente, às pessoas 

cujos nomes vieram 
indicados nas referidas 

receitas, sob pena de, caso 
contrário, não fazer qual
quer sentido mencionar 

nas receitas os nomes dos 
beneficiários". 

14. É pois evidente que o arguido 
mente quando vem agora afirmar na 
sua defesa que as doses da vacina ape
nas eram destinadas ao portador do 
cartão da AD MA. 

I S.Assim sendo, confirma-se que o 
arguido violou as regras sobre passa
gem de receituário constantes do arti-

go 96 do Código Deontológico dos 
Médicos, dado que está implícito no 
referido artigo que os medicamentos 
indicados nas receitas têm que se des
tinar, obviamente, às pessoas cujos no
mes vieram indicados nas referidas re
ceitas, sob pena de, caso contrário, não 
fazer qualquer sentido mencionar nas 
receitas os nomes dos beneficiários. 

16.Também nos parece evidente que 
o arguido terá violado o artigo 92° do 
Código Deontológico que diz que o 
médico deve colaborar com os servi
ços de segurança social ou equipara
dos, passando a documentação neces
sária para que o doente possa recla
mar os direitos que lhe cabem. 

17. Com efeito, o que o arguido fez 
foi exactamente o contrário: em vez de 
colaborar com a ADMA prejudicou-a 
e em vez de passar a documentação 
necessária para que um doente pudes
se reclamar os direitos que lhe cabiam, 
passou documentação com menções 
não correspondentes à verdade a fim 
de permitir a certas pessoas beneficia
rem de comparticipações a que não 
tinham direito. 

18. Quanto às testemunhas indicadas 
pelo arguido, uma delas (Sr. AP) não 
prestou o depoimento solicitado ape
sar de notificada para o efeito, enquan
to que as duas restantes testemunhas 
(Drs. CRM e JA) não se pronunciaram 
sobre os factos de que o arguido era 
acusado, limitando-se a dizer que o têm 
na conta de um profissional íntegro, in
teressado, competente, sensato, zeloso 
e responsável. 

19. Atendendo ao exposto, propo
mos ao Conselho Disciplinar Regional 
do Sul a condenação do Dr. Pedro Ma
nuel Salgado Cordeiro na pena de cen
sura com a pena acessória de publici
dade da pena, nos termos dos artigos 
16, 13 no I alínea b) e 21 o do Estatuto 
Disciplinar dos Médicos. 

Lisboa, 6 de Maio de 2003 

Relatório aprovado por acórdão do 
CDRS de 06.05.03, que condena o 
médico arguido na pena disciplinar de 
censura com pena acessória de publi
cidade da pena. Transitou em julgado. 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Atestado Falso 
Processo Disciplinar 
N° 15/2002 

RELATÓRIO 

I. No dia 25.02.03 o Conselho Dis
ciplinar Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos proferiu despacho de acusa
ção contra o médico Dr. Alexis Perez 
Oliva, no qual se dizia o seguinte: 

2. A Triunfo Internacional - Socie
dade de Têxteis e Confecções, Ld•, en
viou em 20.05.02 uma participação à 
Ordem dos Médicos, queixando-se do 
arguido nos seguintes termos - e pas
samos a transcrever os trechos mais 
significativos da participação. 

a) Em Dezembro de 200 I , um nos
so funcionário solicitou à sua superior 
hierárquica que o deixasse gozar um 
dia e meio de férias, entre os dias 26.12 
e 27.12, respeitantes a 200 I. 

b) Tal pedido foi-lhe negado por ra
zões de organização de serviço. 

c) No dia 26.12.0 I, o referido traba
lhador faltou, alegando, ao que se 
apurou, que o seu filho mais novo 
estaria doente, motivo pelo qual te
ria de ir com ele ao Hospital. 

d) Na sexta feira, dia 28.12.0 I, o re
ferido trabalhador apresentou-se ao 
serviço sem trazer consigo qualquer 
documento justificativo referente à 
sua falta ocorrida no dia 26.12.0 I, 
ao que lhe foi solicitado que apre
sentasse documento de justificação 
da falta. 

e) No dia 4.0 1.02, o trabalhador en
tregou o documento de justificação 
da sua falta do dia 26.12.0 I, segun
do o qual o seu filho teria dado en
trada no Serviço de Urgência do 
Hospital Garcia de Orta sito em 
Almada no dia 26.12.0 I e necessi
taria da sua assistência por um pe
ríodo previsto de 2 dias (Doe. I). 

f) Tal documento encontra-se elabo
rado em papel timbrado do Hospi
tal Garcia de Orta e assinado pelo 
Senhor Dr.Aiexis Perez Oliva e nele 
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estão apostas as vinhetas, quer do 
referido médico quer do Hospital. 

g) Em virtude daquela não ter sido a 
primeira vez que o trabalhador em 
apreço faltava ao trabalho, justifican
do as suas ausências com compro
vativos médicos, sabia-se que fora 
do seu período normal de trabalho 
prestava serviços para o Serviço 
Médico Permanente (vulgo SMP), 
onde contacta com muitos médicos, 
aliado ao facto de não lhe ter sido 
atendido o referido pedido de gozo 
de férias, levou esta empresa a sus
peitar do seu comportamento e 
posterior justificação. 

h) Pelas razões acima aduzidas, a em
presa resolveu indagar (em sede de 
processo prévio de inquérito) junto 
do Hospital Garcia de Orta, se o fi 
lho do nosso supra referido traba
lhador tinha, ou não, dado entrada 
nas urgências daquela unidade hos
pitalar no alegado dia 26.12.0 I , con
forme correspondência dirigida à 
Administração desse Hospital em 
8.0 1.02, 16.0 1.02, 23.0 1.02 e 29.0 1.02, 
que se junta (does. n°S 2 a 5). 

i) Em resposta à informação solicita
da, o Hospital Garcia de Orta, atra
vés da sua Administradora, Dra. 
Cristina Cunha, entrou inclusive em 
contacto telefónico com o respon
sável dos Recursos Humanos da 
empresa, Senhor Fernando Brito, 
informando-o de que não constava 
dos registos hospitalares qualquer 
registo de entrada do filho do tra
balhador naquele Hospital e naquela 
data, 26.12.0 I. 

j) Mais, que desconhecia a existência 
do médico Dr. Alexis Perez Oliva, 
pelo menos enquanto médico do 
Hospital Garcia de Orta. 

I) Por carta datada de 29.01 .02 e 
8.02.02, aquela unidade hospitalar 
comunicou que o menino/utente 
não recorreu àquela instituição no 
dia 26.12.0 I, confirmando que a de
claração (doe. no I) não era válida 

Freire de Andrade 
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do 

Sul da Ordem dos Médicos 

(doe. n° 6 e 7). 
m) No decurso do processo discipli

nar, o trabalhador em causa veio 
apresentar uma nova declaração 
subscrita pelo mesmo médico, Dr. 
Alexis Perez Oliva, na qual se de
clara que afinal no aludido dia 
26.12.0 I havia consultado o meni
no/utente, não no Hospital Garcia 
de Orta mas no Serviço Médico Per
manente (vulgo SMP) (doe. no 8) 

n) Mais, justificou o "lapso" da decla
ração do mesmo datada de 26.12.0 I 
(doe. n° I) alegando que se deveu a 
ter trabalhado naquele Hospital 
" ... durante um tempo ... ". (doe. n° 9 
auto de inquirição do Sr. Dr. Alexis 
Perez Oliva no processo disciplinar). 
(estivemos a transcrever trechos da 

participação) 
3. Tendo sido solicitados esclareci

mentos ao médico arguido, este veio, 
na sua carta de 19.08.02, declarar o 
seguinte - e passamos a transcrever: 

a) Devido a queixa apresentada pelo 
Hospital Garcia de Orta, prestei de
clarações, em 5.06.02, no Tribunal 
Judicial de Almada, no âmbito do 
Inquérito no 343/02.9 TA ALM, que 
corre pela I • secção -A- dos Servi
ços do Ministério Público, por, ter 
usado, inadvertidamente, um impres
so, com vinheta do Hospital Garcia 
de Orta, em Almada, onde prestei 
serviços profissionais, e que havia 
ficado misturado com outros im
pressos, da unidade onde passei a 
prestar serviços, para justificar as fal
tas de F., trabalhador da Triunph 
lnternational - Sociedade de Têxteis 
e Confecções, Ld• com sede em Lis
boa, que acompanhou o filho me
nor, à consulta ao Serviço Médico 
Permanente (SMP), em Lisboa, onde 
eu também prestei serviços, em 
26.12.0 I e em 12.03.02. 

b) A situação foi devidamente 
esclarecida junto das Triumph 
lnternational, tendo o trabalhador, 
que havia sido suspenso, sido 



readmitido, sem problemas. 
(estivemos a transcrever as declarações 

do arguido) 
4.As explicações do arguido não se 

nos afiguram minimamente convincen
tes. 

5. Desde logo, não se compreende 
por que razão o arguido, que deixou 
de prestar serviço no Hospital Garcia 
de Orta, mantém em seu poder papel 
timbrado e vinhetas do mesmo. 

6. De igual modo, fica por esclare
cer como é que o arguido, alegando 
um lapso, fez corresponder a vinheta 
ao papel utilizado. 

7. Também não é credível que o ar
guido tenha emitido uma declaração 
dizendo explicitamente que observou 
uma criança no Serviço de Urgência 
do Hospital Garcia de Orta em Almada 
(vide folhas 2 dos autos), para logo de 
seguida, após a nota de culpa dirigida 
pela participante ao seu trabalhador, 
vir dar o dito por não dito e elaborar 
uma nova declaração, dizendo que afi
nal observou a criança no Serviço Mé
dico Permanente (SMP) (vide declara
ção fls. 25 e 26 e depoimento do ar
guido - fls. 27 dos autos) . 

8. Quer as circunstâncias em que o 
atestado foi pedido ao arguido (após a 
participante ter recusado dar férias ao 
trabalhador), quer o modo como ele 
foi passado (utilização indevida de pa
pel timbrado e da vinheta do Hospital 
Garcia de Orta e falsa declaração de 
ter observado a criança no Serviço de 
Urgência do referido Hospital), apon
tam claramente no sentido de que se 
estará perante um atestado de com
placência. 

9. Na sua resposta ao despacho de 
acusação, com data de 14.03.03, o ar
guido reitera as suas explicações ante
riores e diz, nomeadamente, o seguinte 
- e passamos a transcrever: 

a) Neste momento, estou muito inte
ressado em esclarecer este assunto 
com a maior nitidez possível e de
claro sob compromisso de honra 
que no dia 26 de Dezembro de 200 I 
eu passei o dito atestado médico do 
Hospital Garcia de Orta por enga
no quando na realidade eu consul
tei o filho do utente em causa no 
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Serviço Médico Permanente (SMP), 
em Lisboa, onde estava a prestar 
serviços. 

b) Quando deixei de trabalhar no 
Hospital Garcia de Orta fiquei na 
minha posse com um bloco de re
ceitas do dito Hospital, quando o 
devia devolver à saída. No bloco 
existia uma receita com o carimbo 
do Hospital em causa, logo por dis
tracção ao estar misturada com as 
que normalmente uso, utilizei-a no 
momento de passar o atestado mé
dico, coisa que não fiz de propósito 
e que nunca a minha intenção seria 

São coincidências a mais 
o arguido ter-se enganado 
no papel, na vinheta e no 

conteúdo da própria 
declaração 

passar um documento pertencente 
a uma instituição na qual no mo
mento não prestava serviços. 

c) Eu responsabilizo-me pelo erro e 
queria apresentar o meu pedido de 
desculpas pela violação em que in
corri. Gostaria de acrescentar que 
nunca na minha vida profissional, 
tanto em Cuba, como em Portugal 
tive nenhum incidente que pudesse 
pôr em causa os meus conhecimen
tos, a minha ética ou a minha repu
tação profissional como médico. 
(estivemos a transcrever trechos da 

defesa do arguido) 
I O. As explicações do arguido não 

se nos afiguram minimamente convin
centes. 

I I . Desde logo, não se compreende 
por que razão o arguido, que deixou 
de prestar serviço no Hospital Garcia 
de Orta, mantém em seu poder papel 
timbrado e vinhetas do mesmo. 

12. De igual modo, fica por esclare
cer como é que o arguido, alegando 
um lapso, fez corresponder a vinheta 
ao papel utilizado. 

13. Também não é credível que o 
arguido tenha emitido uma declaração 
dizendo explicitamente que observou 
uma criança no Serviço de Urgência 
do Hospital Garcia de Orta em Almada 

(vide folhas 2 dos autos), para logo de 
seguida, após a nota de culpa dirigida 
pela participante ao seu trabalhador, 
vir dar o dito por não dito e elaborar 
uma nova declaração, dizendo que afi
nal observou a criança no Serviço Mé
dico Permanente (SMP) (vide declara
ção fls. 25 e 26 e depoimento do ar
guido - fls. 27 dos autos) 

14. Quer as circunstâncias em que 
o atestado foi pedido ao arguido (após 
a participante ter recusado dar férias 
ao trabalhador), quer o modo como 
ele foi passado (utilização indevida de 
papel timbrado e da vinheta do Hospi
tal Garcia de Orta e falsa declaração 
de ter observado a criança no Serviço 
de Urgência do referido Hospital), 
apontam claramente no sentido de que 
se estará perante um atestado de com
placência. 

15. Na sua defesa o arguido adopta 
uma postura aparentemente humilde 
e auto-critica-se, mas o facto é que 
insiste em fugir às suas responsabilida
des ao falar em "erro" e em "distrac
ção", quando é certo que são coinci
dências a mais o arguido ter-se enga
nado no papel, na vinheta e no con
teúdo da própria declaração, ao dizer 
expressamente que viu a criança num 
local (Hospital Garcia de Orta) quan
do a teria na realidade visto - se é que 
a viu - no Serviço Médico Permanente. 

16. Atendendo ao exposto, passou 
o arguido um atestado falso, violando 
o artigo 260 do Código Penal e os ar
tigos 12 e 75 do Código Deontológico 
dos Médicos. 

I 7. Assim sendo, tendo em conta a 
ausência de antecedentes disciplinares, 
propomos ao Conselho Disciplinar 
Regional do Sul a condenação do Dr. 
Alexis Perez Oliva na pena de censura 
com a pena acessória de publicidade 
da pena, nos termos dos artigos 16, I 3 
no I alínea b) e 21 do Estatuto Disci
plinar dos Médicos. 

Usboa, 29 de Abril de 2003 

Relatório aprovado por acórdão de 
29.04.03 do CDRS, condenando o 
médico arguido na pena disciplinar de 
censura com pena acessória de publi
cidade da pena. Transitou em julgado. 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

o correcto é lazer cumprir 
as regras estabelecidas 
PROPOSTA 
DEARQUIVAMENTO 

I. O presente processo foi instaurado na 
sequência de participação subscrita pelo 
Exmo. Senhor ... , datada de .... 

2. O teor da participação é o seguinte: 
"Deixei propositadamente passar al

guns meses, antes de dirigir esta carta a 
V. Excia, para evitar escrever coisas a 
quente de que certamente me viria a 
arrepender. Como acho que já passou 
tempo suficiente para evitar tal risco, 
venho por este meio apresentar queixa, 
contra a Ora ... . , médica de família no 
Centro de Saúde de ... , pelas seguintes 
razões: 

I -Até ... do corrente ano tive uma 
médica de família excepcional, a Exma. 
Sra. Ora ... , que, por razões de ordem 
pessoal, deixou o Centro de Saúde 
acima referido, o que à minha família e 
mim próprio, muito penalizou. 

2- Por indicação da Ora ... , que teve 
a amabilidade de falar directamente 
com a Ora .... , passei a tê-la como 
médica de família. Depois de inúmeros 
telefonemas para o Centro, onde a Ora. 
... estava sempre impedida para me 
atender (é ela quem marca as consul
tas) e após ter estado de férias uma 
semana, segundo informação colhida 
na Secretaria, acabou por me marcar 
consulta a mim e à minha mulher (mas 
não para o meu filho) para o dia, ... 
quase 5 meses depois. 

3 - Quase todo o tempo da consulta 
foi ocupado em facultar-lhe informa
ções de forma a poder organizar á sua 
maneira os dossiers,mostrar-lhe alguns 
exames já feitos anteriormente e a 
passar uma parte do receituário refe
rente aos meses que estive sem assis
tência médica. 

4 -Ainda lá voltei uma vez durante 

Maria José Cardoso 
Presidente do Conselho Disciplinar SRN 

um período compreendido entre as 
8.30 e as 9.00 horas em que a Ora . ... 
atende algumas pessoas sem consulta 
marcada, para que me desse um 
tratamento eficaz para o estômago e 
esófago que tenho muito inflamado. 
Disse-me que o medicamento que esta
va a tomar, Losec 20 era o indicado e 
que nada mais havia a fazer. Não sei se 
é assim! Já estou a tomar esse medica
mento há meses e não melhoro. Assim, 
foi apenas tempo perdido esta minha 
ida ao Centro. 

5 - A nova consulta que a Ora. 
marcou para mim e para o meu filho foi 
para ... , mas não para a minha mulher 
que em ... foi ao Brasil e parece que a 
or• .. . vai de novo de férias. 

6 - O que digo acima não passa de 
um intróito para o que de grave se 
passou entretanto. Em princípio de ... , 
pedi uma receita para "Tiras de Precision 
Plus" e quando fui levantar a receita 
tinha um "recadinho" escrito pela or• ... , 
sem data e sem assinatura, que junto 
como fotocópia n° I. Como entendo 

que a boa educação deve ser apanágio 
de toda a gente e muito especialmente 
de quem tem um curso superior e gosta 
de ser chamado por Dr., escrevi à 
Ora .... a carta que anexo como fotocó
pia n° 2. 

7 - Dias depois, voltei ao Centro de 
Saúde para ir buscar as receitas que lá 
deveriam estar passadas, mas a funcio
nária não tinha nada e, tendo ido falar 
com a Ora .... , voltou com o "recado" de 
que eu já tinha sido informado que o 
receituário só seria passado uma vez 
por mês. Esta inadmissível atitude, teve 
como consequência o meu fax de ... , 
que enviei à referida Médica, aqui junto 
como fotocópia no 3. 

8 - Para além disso, pedi e obtive 
uma entrevista com o Sr.Dr .... ,Director 
do referido Centro de Saúde que me 
recebeu e, não estando de forma algu
ma de acordo com a posição que ele 
tomou sobre o assunto da passagem de 
receituário pela Ora .. .. , não quero dei
xar de relevar a rapidez, a atenção e 
amabilidade com que me atendeu. 

9 - Como a reunião com o Sr. Dr .... 
não foi conclusiva, escrevi-lhe a carta 
que anexo como fotocópias nos. 4 e 5, 
que dou aqui como reproduzida, para 
evitar alongar-me desnecessariamente. 
Entreguei também pessoalmente no 
Centro de Saúde duas cartas, uma delas 
com um anexo, que junto como fotocó
pias n°s. 6, 7 e 8, também dadas como 
aqui reproduzidas . 

I O - Dias depois, por telefone, o Dr. 
... disse-me ter recebido a minha carta, 
que a tinha arquivado e que a Ora .... 
não me tinha respondido porque esta
va outra vez de férias mas certamente o 
faria mais tarde, o que até à data não 
sucedeu. Discordo da atitude do Dr .... , 
em decidir-se pelo arquivamento da 
carta acho que toda a carta tem 
resposta e ignorar este principio nada 



mais é do que fazer como a avestruz, 
que esconde a cabeça na areia, deixan
do todo o corpo de fora. 

I I - O que se passou e passa real
mente, é esta posição da Dra .... ao 
decidir (com que direito e com qual 
competência!!!????), de só me passar 
receitas para mim e para a minha 
família uma vez por mês. As receitas 
têm a validade de I O dias pelo que 
analisando o mapa (fotocópia no 5), 
este método obrigar-me-ia a despender 
em I O dias, pelo menos, esc: 55.465$00, 
isto sem contar com as taxas modera
dores, que só em ... entre a fisioterapia 
e análises tive de despender esc: 
8.400$00, para a minha mulher, que 
não é isenta. Ora sucede que não tenho 
rendimentos para despender tais 
importâncias em apenas I O dias. Os 
meus rendimentos dependem de ven
das e são naturalmente pouco regula
res e, que eu saiba, ainda não há nenhu
ma lei que obrigue a ser rico ou a ter 
dinheiro para satisfazer os caprichos de 
uma médica. Este mapa já está 
desactualizado, porque entretanto 
estamos a tomar alguns outros diferen
tes, que, por coincidência, são mais 
caros que os anteriores, pelo que basi
camente o problema mantém-se. 

I 2 - Nos outros Centros de Saúde, 
por onde anteriormente passei, não 
existiam nem existem tais disparates, 
porque parece que os Médicos que lá 
trabalham têm mais consideração pelas 
pessoas e ta lvez sintam que a criação 
do SNS se destina aos utentes e não 
para pagar ordenados aos Médicos e 
fazer desta actividade um simples em
prego de mangas de alpaca. Há ou devia 
haver nesta profissão um elevado 
sentido de responsabilidade, de huma
nidade e até de humildade - afinal os 
Médicos não são Deuses!!!! 

13 - Por todo o exposto, julgo que a 
Dra . ... infringiu gravemente os seus 
deveres profissionais e deontológicos, 
fez tábua rasa do juramento a que se 
obrigou, ao recusar passar o receituá
rio e os PI atempadamente, pondo em 
grave risco a minha saúde e a dos meus 
familiares, pelo que solicito a V. Excia 
que lhe seja instaurado o respectivo 
processo. Fico desde já, à disposição de 

V. Ecia para prestar declarações adicio
nais ou até para uma acareação com a 
Dra, se V. Excia assim o entender. 

14- Como não gosto de esconder o 
que quer que seja, aproveito para infor
mar V. Excia. que este assunto irá ser 
apresentado ao Gabinete do Exmo. 
Senhor Primeiro-Ministro, ao Gabinete 
do Exmo. Senhor Ministro da Saúde, à 
Administração Regional de Saúde do 
Norte e ao Senhor Provedor de Justiça". 

3. A participação anexava cópias dos 
seguintes documentos, constantes de fs. 6 
a 13 dos autos: 

3. 1. Manuscrito dirigido ao partici
pante, com o seguinte conteúdo: 

"Tiras de Precision Plus-2 emb. Con
forme já informado, os pedidos de re
ceituário só são atendidos 1 x /mês. 

Este sistema agora 
implantado, prejudica-me 

gravemente, pois não 
tenho capacidade 

financeira de comprar de 
uma só vez todos os 

medicamentos. 

Última consulta em .... "; 
3.2. Carta datada de ... , dirigida pelo 

participante à Senhora Dra .... ; 
3.3. Fax datado de ... , dirigido pelo 

participante à Senhora Dra .. . ; 
3.4. Carta datada de ... , dirigida pelo 

participante ao Senhor Dr .... ; 
3.5. Listagem de medicamentos e 

respectivo custo; 
3.6. Fax datado de .. . , dirigido pelo 

participante ao Senhor Dr .. .. ; 
3.7. Carta datada de ... , dirigida pelo 

participante à Senhora Dra .... ; 
3.8. Carta também datada de ... , 

dirigida pelo participante à Senhora 
Dra .... ; 

4.A carta indicada em 3.2. tem o seguinte 
conteúdo: 
"Recebi hoje, quando me desloquei a 
esse Centro para levantar uma receita, 
o seu "recadinho" escrito à margem do 
meu pedido de receita, sem data e sem 
assinatura, que muito me desagradou 

por várias razões. 
Em primeiro lugar sempre tive como 

norma de vida tratar toda a gente (da 
mais humilde à mais importante com 
toda a cortesia e urbanidade e exigir de 
todos ser tratado de igual modo. Ora 
sucede que, receber bilhetinhos sem 
data, sem assinatura ou rubrica e sem 
envelope, que todo o pessoal adminis
trativo pode ler e comentar, não se 
enquadra na norma que refiro acima. 

Em segundo lugar é falsa a sua 
afirmação de me ter informado que os 
pedidos de receituário só são atendidos 
1 vez por mês. Nunca ouvi falar de tal 
coisa, fosse a quem fosse, nesse Centro, 
a não ser hoje ao ler a sua mensagem. 
De resto, também nunca ouvi falar de 
tal coisa, nos vários Centros de Saúde, 
por onde passei anteriormente. 

Em terceiro lugar, a Sra Dra. sabe 
muito bem que estive vários meses sem 
médico de família e a necessidade de 
receituários acumulou-se. Por outro 
lado, este sistema agora implantado, 
prejudica-me gravemente, pois não te
nho capacidade financeira de comprar 
de uma só vez todos os medicamentos 
que eu e a minha família necessitamos. 

E em quarto lugar, embora não sa
bendo se esta ideia é sua ou de alguém 
superior a si, considero-a um perfeito 
disparate, na exacta medida que esta 
decisão prejudica os doentes e nin
guém no SNS tem poder ou direito de 
o fazer. 

Mas analisemos, com mais pormenor, 
esta medida e as suas alternativas. E 
quais são elas? Como só poderia fazer 
pedidos de receituários mensalmente, 
então teria de desdobrar os pedidos de 
acordo com a minha capacidade finan
ceira e sucederia que, em vez de pedir 
5 ou 6 receitas por mês, teria de pedir 
20 ou 30 para as ir utilizando ao longo 
do mês, de acordo com as minhas 
possibilidades. Considera isto uma so
lução aceitável? Acha que a beneficia a 
si? Ou a mim? Como uma mulher 
inteligente que certamente é, concerteza 
que não. 

De maneira que e para concluir, 
continuarei a apresentar nesse Centro 
os pedidos de receituário conforme as 
minhas necessidades. E uma de duas 
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coisas irá suceder. Ou a Sra Dra. passa 
as receitas e o problema acaba aí ou 
então não passa. Neste caso, interrom
perei por causa que me é alheia, a 
medicação até ter em meu poder as tais 
receitas. Mas isso pode ter sequelas 
graves para a minha saúde ou da minha 
família e naturalmente, a responsabili
dade moral, deontológica e legal será 
sua e/ou de quem estabeleceu tal dis
posição tão absurda. Espero sincera
mente que tal não suceda!!!". 

5. O fax indicado em 3.3., com o título 
"Negligência médica em passar o receitu
ário, pedido em ... ", tem o seguinte 
conteúdo: 

"Desloquei-me hoje de manhã ao 
Centro de Saúde de .... para levantar o 
receituário pedido no passado dia ... do 
corrente. A Funcionária Administrati
va. D .... , não estando disponível o 
receituário, disse-me que ia falar com a 
Sra. Dra. e voltou passados momentos 
com o seu 'recado", dizendo que a Sra 
Dra. já me tinha informado que só 
passava receituário uma vez por mês. 

Quero reiterar tudo quanto disse na 
minha carta que lhe escrevi em ... e 
dizer-lhe que lamento ter encontrado 
uma pessoa, com a agravante de ter 
responsabilidades como Médica, que 
não passa de uma mentirosa. Já lhe 
disse e repito que não me informou de 
tal medida, e até porque, se mo tivesse 
dito, o que só por hipótese o admito, eu 
opor-me-ia de imediato. 

Estou a acabar a medicação que 
necessito e quando ela acabar vou ter 
de a interromper por sua única respon
sabilidade. Lembro-lhe que fiz uma grave 
operação a um aneurisma da aorta, tive 
outra intervenção para colocar um 
pace maker e como sou hipertenso 
tenho de ter a tensão arterial muito 
bem controlada. O que não será possí
vel sem medicação. Por outro lado, 
também sou diabético e tenho também 
de ter a glicose controlada. Lembro 
ainda que tenho um filho deficiente e 
com epilepsia, que necessita de tomar 
regularmente e sem falhas, a respectiva 
medicação. 

Acuso-a desde já de negligência mé
dica, de quebra do juramento profissi-

onal e responsabilizá-la-ei em tribunal 
criminal e cível por qualquer dano que 
a sua atitude, que me abstenho de 
momento de classificar, me venha a 
causar a mim ou a qualquer pessoa da 
minha família. 

Finalmente, exijo que me informe 
por escrito, em que legislação se baseia 
para só passar receituário uma vez por 
mês, embora me custe a acreditar que 
possa existir uma legislação tão estúpi
da. 

Aguardarei uns dias pela sua resposta. 
Se esta não chegar ou não for satisfatória, 
tomarei então as medidas adequadas a 
este caso. inteiramente provocado por 
si." 

6.A carta indicada em 3.4. tem o seguinte 
conteúdo: 

"Venho referir-me à ent revista havida 
com V. Excia. na semana passada, e não 
quero deixar de agradecer a disponibi
lidade demonstrada e a amabilidade 
com que me recebeu. 

Acuso-a desde já de 
negligência m édica, de 
quebra do juramento 

profissional e 
responsabilizá-la-ei em 

tribunal crim inal e cível por 
qualquer dano. 

Porém, eu ia preparado para discutir 
princípios, funcionamento, eficiência, do 
Centro de Saúde de ... , em termos gerais 
e apresentar uma reclamação em rela
ção à minha Médica de Família. 

No entanto, não sei bem como, 
acabamos por particularizar a nossa 
conversa nas minhas necessidades 
pessoais, para a qual eu não tinha ido 
preparado, o que me levou a fazer um 
levantamento das necessidades em me
dicamentos que eu e a minha família 
temos necessidade mensalmente. 

Já agora quero fazer notar que não 
exijo para mim regalias que não sejam 
extensíveis a todos os utentes do refe
rido Centro de Saúde. Junto em anexo, 
um mapa, com os respectivos custos, 
cujo valor total atinge esc: 55. 465$00. 

Ora, reiterando o que lhe disse pessoal
mente, não tenho possibilidades finan
ceiras de gastar em I O dias (validade 
das receitas) esta importância que po
derá variar ligeiramente de mês para 
mês, já que não é possível comprar 
meias embalagens de medicamentos. 

Esta importância pressupõe que a 
Médica disponibiliza as respectivas re
ceitas,porque,se assim não fora impor
tância a gastar seria de esc: 
134.963$00!!!, isto admitindo que fos
se possível encontrar uma farmácia que 
vendesse aqueles medicamentos sem 
receitas, o que não acredito. 

À primeira importância acima men
cionada, há que acrescentar, toda a 
medicação ocasional mas frequente, 
que sobretudo a minha mulher e o meu 
filho utilizam, nomeadamente, Doi-U
Ron F, Vali um 5, Celestone, Dimícina, 
lmodium, Primperan, Aspegic, Zantac, 
Xaropes para a tosse. etc., etc., pois não 
pretendo ser exaustivo, mas tão so
mente dar uma ideia dos custos que 
tenho de suportar. A tudo isto, há ainda 
a acrescentar as taxas moderadoras 
(que não são tão pequenas quanto isso) 
referentes a Análises, Radiografias, 
vários tipos de Ecografias, Electrocar
diogramas, etc .. que tenho de pagar em 
relação à minha mulher, que não é 
isenta. 

Tudo isto é extremamente stressante, 
provoca-me angústia, e ainda acabo 
por adoecer mais do que já estou, 
situação causada por uma Médica que 
resolveu sem explicações só passar 
receitas uma vez por mês, à revelia do 
que era usual e continua a ser noutros 
Centros de Saúde. Esta atitude, afigura
se-me enquadrável no abuso de poder, 
e se assim for poderá ter sérias 
consequências. 

Por falta de medicação, a minha 
glicose e a tensão arterial continuam a 
subir: Até quando?? Até entrar em 
coma diabética? Até ter um acidente 
vascular cerebral'??? Desde ... que não 
me foi passada qualquer receita, excepto 
para 2 exs. de tiras Precison Plus, mas 
isto não é propriamente medicação . 

De qualquer forma, resolvi seguir a 
sua sugestão, e escrevi à Dra . ... a carta 
que junto em anexo". 



7. O fax indicado em 3.6. tem o seguinte 
conteúdo: 

"Em aditamento à minha carta en
tregue nesse Centro hoje de manhã e 
dirigida a V. Excia, venho informar que 
me desloquei, logo de seguida, ao Cen
tro de Saúde de ... para entregar as duas 
cartas à Dra .... , de que juntei cópias na 
minha referida carta, endereçada a V. 
Ex c ia. 

Para grande surpresa minha, não 
estavam passadas as receitas pedidas 
em Junho. Mesmo que se aceitasse a 
nova norma de só passar receitas uma 
vez por mês, que só por hipótese e 
redução ao absurdo considero, hoje é, 
e tanto quanto eu saiba, Julho é um mês 
diferente de Junho. 

Qual será então, desta vez, a justifi
cação para a não passagem de receitu
ário em Julho? 

Queria ainda informar V. Excia que 
não apresentei novos pedidos de receitas 
de que necessito, uma vez que as ante
riores não foram satisfeitas, até à data. 

Gostaria também informar V. Excia 
que, de futuro e a conselho do meu 
Advogado, deixarei de ir pessoalmente 
ao Centro entregar os pedidos de re
ceitas, mas fá-lo-ei por Fax, uma vez que 
este documento faz prova em Tribunal. 

Naturalmente que esta situação me 
desagrada, e antes de a por em execu
ção, aguardarei alguns dias pela respos
ta da Dra .... à carta que deixei no 
Centro para lhe ser entregue, referente 
à sua aceitação ou não, da entrevista 
proposta. para se encontrar comigo". 

8. A carta indicada em 3. 7. tem o seguinte 
conteúdo: 

"Junto à presente uma Credencial de 
Medicina Física e de Reabilitação, que 
me foi entregue hoje pelo Exmo Sr. 
Dr ... . , com a Informação de Retorno 
que se destina, por um lado, a informá
la do resultado até agora obtido com a 
Fisioterapia, e, por outro, para lhe soli
citar a passagem de novo PI para 
continuação do tratamento. Para evitar 
qualquer interrupção no tratamento, o 
que seria altamente inconveniente, so
licito-lhe que o PI me seja entregue na 
próxima 6• Feira". 

9.A carta indicada em 3.8. tem o seguinte 
conteúdo: 

"Na semana passada. o Director do 
Centro. Exmo. Snr. Dr .... , teve a amabi
lidade de me receber, a meu pedido, 
para tentar ultrapassar o diferendo que 
temos, provocado pela sua decisão de 
não me passar atempadamente, o recei
tuário que eu e a minha família neces
sitamos. 
Por sugestão do Snr. Dr .... , que está 
convencido que seria útil conversamos 
sobre a divergência que temos e até 
ultrapassá-la, venho por este meio apre
sentar a referida sugestão. 
Se concordar, agradeço que mande 
telefonar-me a marcar o dia e hora da 
reunião, para um dos seguintes telefo
nes: .... 

Dado o enorme volume 
de pedidos diários, e numa 

tentativa de controlar 
estas prescrições e 
combater a auto

medicação e as tentativas 
de subversão do sistema, 
com pedidos em nome de 
utentes isentos de taxas 

moderadoras, opto por um 
grande rigor nos registos 

de todos os pedidos. 

Por mim, posso ter a reunião em qual
quer dia a qualquer hora, excepto 
entre as I I e as 12 horas, pois estou a 
fazer fisioterapia, nesse período. Fican
do a aguardar notícias suas, apresento 
os meus cumprimentos". 

I 0./nstada a pronunciar-se sobre o teor da 
participação, a Exma, Senhora Dra. . .. 
alegou o seguinte: 

"Em resposta à solicitação feita no 
sentido de esclarecer os factos relativos 
à queixa apresentada pelo Sr .... , julgo 
efectivamente importante clarificar os 
seguintes pontos: 

I) A Exma. Sra. Dra .... , distinta 
colega, cessou funções no Centro de 
Saúde de ... , Unidade de ... , em .... A seu 
pedido, aceitei integrar na minha lista 

NA 

de utentes, que à data se encontrava 
"fechada", a família do Sr .... , por se 
tratar de uma família que seguia de 
longa data, com a qual mantinha uma 
afinidade particular e que, não tendo 
possibilidade de manter esta relação, 
iria ficar sem Médico Assistente, ainda 
que temporariamente. Logo após a 
integração na minha lista de utentes, na 
primeira quinzena de Maio, foi-me soli
citada uma consulta de vigilância para 
o casal, que foi marcada com a brevida
de possível (25/5/200 I). 

2) Na primeira consulta, que decor
reu na presença de ambos os cônjuges 
conforme vontade expressa dos mes
mos, além da organização pessoal do 
processo e avaliação clínica, esclareci o 
casal das regras de funcionamento da 
minha consulta no que respeita à pres
crição de medicação crónica. Dado o 
enorme volume de pedidos diários, e 
numa tentativa de controlar estas pres
crições e combater a auto-medicação e 
as tentativas de subversão do sistema, 
com pedidos em nome de utentes isen
tos de taxas moderadoras, opto por um 
grande rigor nos registos de todos os 
pedidos.Assim, não é viável a prescri
ção de medicação cada 2/3 dias ou 
mesmo semanalmente, pelo que foi es
tabelecido na minha consulta a renova
ção mensal da medicação crónica ne
cessária a cada utente (não a cada 
família!), ainda que podendo fraccionar 
o receituário no número desejado de 
receitas, se isso for necessário e solici
tado pelo utente. Este mesmo esclareci
mento foi prestado na presença do 
casal, e desde logo mal aceite pelo Sr ... , 
que no entanto pareceu entender os 
meus motivos. Quando, após este es
clarecimento, continuei a receber pedi
dos semanais de receituário por parte 
deste utente, e família, procedi como 
habitualmente, relembrando as infor
mações anteriormente prestadas.Após 
uma primeira reclamação, via fax, deste 
utente, consultei o Director do Centro 
de Saúde, na pessoa do Exmo. Sr. Dr ... , 
pondo-o ao corrente das regras 
estabelecidas e do meu procedimento 
neste caso em particular, obtendo da 
parte dele um total apoio na manuten
ção da minha conduta, e prestando-se 
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DISCIPLINA 

?? 

desde logo a falar com o Sr ... , por forma 
a esclarecer qualquer eventual dúvida. 

Dado que este utente manteve sempre 
uma atitude clara de animosidade e 
confronto relativamente à minha pes
soa, após o meu regresso de férias, que 

decorreram durante o mês de Julho. e 
por se manterem as reclamações 
insultuosas, solicitei a sua saída da 
minha lista de utentes, que foi de ime
diato aceite (início de Agosto de 200 I) . 

3) Quanto ao pedido de exames 
auxiliares de diagnóstico, nunca me foi 
solicitado nenhum em particular, ape
nas me foi apresentada uma situação 
com a qual me neguei a pactuar e que 
passo a esclarecer. Estando orientado 
para diversas consultas de especialida
de no Hospital de S. João (Cardiologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, ... o 
Sr .... pretendia que quaisquer exames 
solicitados nessas consultas fossem por 
mim transcritos nas credenciais pró
prias, por forma a serem realizados 
particularmente em local e data à sua 
escolha, uma vez que entende que os 
serviços do dito Hospital não têm com
petência para a realização dos mesmos! 
Esclareci que a responsabilidade dos 
exames solicitados cabe ao Médico e 
Entidade na qual o mesmo se insere, e 
que não me cabia a mim ultrapassar 
dessa forma as disposições legais, salva
guardando algum pedido escrito e de
vidamente justificado de impossibilida
de dessa Instituição. 

4) Por último gostaria de esclarecer 
que nunca me neguei a prestar assis
tência médica atempada, urgente ou 
não, quando devidamente fundamenta
da. E óbvio que a avaliação da eficácia 
de uma terapêutica cabe, em última 
análise, ao Médico, não sendo meu 
hábito tecer considerações com os 
utentes acerca da competência ou ade
quação da prescrição dos colegas que 
comigo partilham a responsabilidade 
de seguimento e tratamento dos meus 
utentes, reservando-me sim o direito e 
o dever de esclarecer ou solicitar uma 
reavaliação, por carta, ao mesmo, se 
entender que assim se justifica. Isto 
mesmo propus ao Sr .... , no caso das 
suas queixas do foro digestivo". 

I I . Mediante ofício de ... , foram enviadas 
ao Exmo. Senhor Dr. ... as cópias das 
Cartas que lhe foram enviadas pelo Exmo. 
Senhor ... , acima mencionadas, e foi-lhe 
solicitado que, acerca das mesmas, enviasse 
as considerações que entendesse 
pertinentes. 

I 2. No dia ... foi recebida a resposta àquele 
ofício, com o seguinte conteúdo: 

"Em ... foi solicitado pela Sra .. Dra .... 
a exclusão, da sua lista de utentes da 
Unidade de Saúde de ... , do Sr .... Tal 
solicitação baseava-se no facto de este 
utente se recusar a cumprir as normas 
de prescrição de medicação crónica, 
com ameaças de processos em Tribunal 
e acusações de negligência médica. 
Assim, para tentar compreender e re
solver a situação, convoquei o utente, 
que me deixou a impressão de que o 
que pretendia era que lhe fosse passada 
toda e qualquer medicação sempre que 
desejasse, tanto para si como para os 
seus familiares, mesmo aquela que não 
fazia parte do cartão de medicação 
crónica. A justificação que este utente 
deu para este tipo de exigência foi o 
facto de ter dificuldades financeiras e 
não poder suportar mensalmente o 
custo da medicação. Expliquei ao Utente 
que na Unidade de Saúde Familiar de ... 
existia um cartão de medicação cróni
ca onde a Médica anotava a medicação 
por ela prescrita bem como o n° de 
embalagens necessárias e que sempre 
que necessitasse de medicação crónica 
poderia deixar o cartão na secretaria 
para a medicação lhe ser prescrita. Mais 
informei, que a Médica tinha afirmado, 
que para facilitar as despesas do Sr ... , 
passaria receitas com datas diferentes 
de modo a que ele pudesse comprar a 
medicação conforme as suas disponibi
lidades financeiras. Contudo, mesmo 
após a disponibilidade demonstrada 
pela Médica para tentar solucionar este 
problema e as explicações dadas quan
to ao funcionamento da prescrição de 
medicação crónica, o Sr ... continuou 
com as suas exigências enviando inclu
sive uma carta onde referia que, após 
ter consultado o seu advogado, passa
ria a enviar o pedido de receituário por 

fax, exigindo igualmente a sua transcri
ção. Entendi não estarem reunidas as 
condições para a prática de uma boa 
Medicina Familiar que assenta, essenci
almente, numa boa relação Médico Do
ente. A solução que encontrei para 
resolver este problema foi, visto o utente 
residir na área geográfica abrangida 
pelo Centro de Saúde de ... , convocar o 
utente e sugerir-lhe a transferência para 
o Centro de Saúde da sua área. O Sr ... 
aceitou livremente a minha sugestão, e 
pediu transferência para o Centro de 
Saúde de .... , onde pôde, mediante os 
Médicos que se encontravam com lista 
aberta, escolher o seu actual Médico de 
Família. Sem outro assunto de momen
to, apresentando as minhas desculpas 
pelo atraso na resposta ao pedido que 
se deveu ao facto de ter estado durante 
o mês de Agosto em período de férias, 
com os melhores cumprimentos". 

ll.Entendo que os elementos constantes 
dos autos são suficientes para a tomada de 
uma decisão. Assim: 

13.1. A Exma. Senhora Dra. D. pro
cedeu no cumprimento correcto das 
regras de prescrição de receituário, ao 
ter controladas, não só as substâncias 
prescritas, como a sua quantidade, as
sim prevenindo uma eventual auto me
dicação por excesso, como eventuais 
desvios de receituário. 

13.2. Atendeu ainda a possíveis di
ficuldades financeiras do participante, 
ao disponibilizar-se para fraccionar o 
receituário crónico de que o mesmo 
necessitava mensalmente. 

13.3. Não transcreveu, como não 
tinha que transcrever, credenciais para 
exames subsidiários não solicitados 
expressamente por outros colegas. 

14. Em face do exposto e do que mais se 
encontra processualizado, considero não 
resultar provada a prática de qualquer ilícito 
disciplinar, nomeadamente negligência ou 
má prática médicas. 

Em face do exposto, proponho o arqui
vamento do processo. 



OPINIÃO 

Andam em conflito os 
Médicos, os Farmacêuti
cos, a Industria Farma
cêutica e o Governo, 
cada qual defendendo os 
seus interesses, sem 
hipóteses de entendimen
to, porque partem de 
premissas erradas, indivi
dualistas e irredutíveis. 
Mas onde está o proble
ma, cuja solução poderia 
ser tão fácil, se devida
mente esclarecido e 
enquadrado, nas realida
des existentes no nosso 
país? 

Estudemo-lo pois: 
- Existe um elevado custo para o 

Estado da comparticipação no custo 
dos medicamentos, em virtude de a per
centagem a pagar por eles, ser em 
relação ao custo de cada embalagem 
de medicamento e não ao custo do 
"princípio activo". 

- Os Médicos prescrevem em "nome 
comercial" e têm séria relutância em 
fazê-lo em "princípio activo", sobretu
do por não confiarem na qualidade de 
alguns existentes no mercado. 

- Os Farmacêuticos consideram-se 
com competência suficiente e querem 
alterar as prescrições médicas, dando 
o medicamento mais barato, com o 
mesmo "princípio activo" que tiverem 
em armazém. 

- Os Doentes estão a ser estimula
dos a serem eles a exigir ao Médico ou 
ao Farmacêutico a prescrição ou o for
necimento do mais barato, com o 
mesmo "princípio activo", o que é um 
absurdo, pois não têm qualquer pre-
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paração ou conhecimento fundado , 
para o poderem fazer. 

- Os Laboratórios que fabricam os 
ditos genéricos, querem lançá-los em 
grande escala no mercado, para obter 
maiores lucros. 

Qual é a situação: 

- Os Médicos não podem nem 
querem aceitar, que na Farmácia lhes 
mudem o medicação prescrita e muito 
menos, que seja o doente a pedir ao 
Farmacêutico que o faça, pois é dos 
Médicos e só deles, a inteira responsa
bilidade do tratamento do doente e dos 
resultados do mesmo. 
Além disso desconfiam dos genéricos, 
pois nem sempre são os mais baratos 
e a comprovação da sua eficácia deixa 
a desejar, enquanto não houver garan
tias de certificação, o que depende de 
quem e onde ela vier a ser feita. 
Contudo nos Hospitais já fazem há 
muitos anos a prescrição por"princípio 
activo", sem levantarem problemas, 
sendo as Farmácias Hospitalares que 
fornecem os mais baratos, que têm e 
adquirem, mediante Concurso Público 
anual. 

-Aos Farmacêuticos interessa alte
rar a medicação, sobretudo se puderem 
fornecer o medicamento mais barato 

que tiverem em armazém ou que lhes 
der mais proveitos e não o com o 
"princípio activo" mais económico, pois 
assim podiam ter menores depósitos e 
seriam eles a passar a ter as "benesses" 
dos Laboratórios, para fornecerem os 
respectivos medicamentos, com a 
consequente perda delas pelos Médi
cos. 

-Os Laboratórios e respectivos Gru
pos de Influência Económica, que fa
bricam os genéricos, pretendem a sua 
difusão para ganhar rios de dinheiro, 
tentando a todo o custo implantá-los 
no mercado, mesmo sem qualquer ga
rantia de certificação de eficácia. 

- Aos Doentes, ao fim e ao cabo o 
que interessa é serem bem tratados, 
muito mais do que pagar menos pelos 
medicamentos. Poderá haver alguns que 
vão reclamar, que lhes dêem genéricos 
mais baratos e arranjar incompatibili
dades com os Médicos ou Farmacêuti
cos, mas será uma minoria sem peso 
para a solução. 

- O Estado, dividindo para reinar, 
está a ter o papel odioso de impor so
luções que a ninguém agrada, desde 
que consiga reduzir o custo da saúde, 
pelo menos na teoria. 

Qual a solução ? 

- O Estado tem de passar a pagar a 
comparticipação em funç ão do 
"princípio activo" e portanto, para um 
determinado medicamento, essa 
comparticipação é sempre a mesma 
seja qual for o custo da "embalagem 
comercial". É uma medida que já foi 
decidida e muito bem, que vai baixar o 
peso dessa despesa anual, mas que 
podia ser aumentada se passasse a ha
ver um concurso anual entre as Fir
mas, para fornecimento de medicamen
tos ao SNS do Estado, ganhando aque
la que o forneça mais barato, de modo 
semelhante ao que já se faz nas Farmá
cias Hospitalares. Este medicamento 



seria então de existência obrigatória em 
armazém nas Farmácias e seria aquele 
que obrigatoriamente o Farmacêutico 
forneceria, desde que a receita médica 
fosse feita em "princípio activo". 
Compete-lhe ainda, através do 
INFARMED ou outros mecanismos a 
criar, garantir a certificação de quali
dade e eficácia dos "Medicamentos 
Genéricos", única forma de criar con
fiança aos Médicos na sua prescrição e 
utilização, no tratamento dos seus do
entes. 

- Só fica o problema da Prescrição 
Médica. Basta que para os doentes 
do SNS, passe a ser em "princípio 
activo" (que não é o mesmo que 
genérico, pois este também pode ter 
"marca comercial" e, se esta for colo
cada ao lado ao prescrever, funciona 
na prática como se fosse por "nome 
comercial"). Esta obrigatoriedade não 
pode porém de forma alguma, ser 
exigida fora do SNS. 
Durante um período de transição e 
para não alterar velhos hábitos ou pre
conceitos, os Médicos que quisessem 
podiam continuar a fazê-lo em "nome 
comercial" (neste caso, nunca poderá 
haver a lteração do prescrito na 
Farmácia). 
Ora como todos os Médicos que tra
balham nos Hospitais e sobretudo os 
que estão em exclusividade, só pres
crevem em "princípio activo" dentro 
deles, certamente que preferiam fazê
lo também desse modo para o exte
rior, quando dão alta aos doentes. Os 

Médicos mais novos, também rapida
mente iam aderir, pois deixavam de ter 
de aprender os nomes comerciais, uma 
vez que desde as Faculdades são ensi
nados em "Princípio Activo" e assim, 
continuariam nos Estágios e pela vida 
fora, futuramente. 

Concluindo: 

- Prescrição obrigatória por "princípio 
activo" para os doentes do SNS (mas 
com período de transição para os Mé
dicos poderem continuar a fazê-lo em 
"nome comercial", se assim entende
rem). 

- Informação correcta e intensiva aos 
Médicos, dos preços e respectivas 
comparticipações nos medicamentos, 
por "princípio activo" (ou por con
curso anual de fornecimento ao Es
tado, no género das Farmácias Hos
pitalares), para lhes mostrar as van
tagem da prescrição em "princípio 
activo". 

- Fornecimento obrigatório pelas Far
mácias do MEDICAMENTO MAIS 
BARATO existente no mercado, des
de que prescrito por "princípio 
activo" , sem possibilidades de 
alteração, se por "nome comercial" 
ou "marca de genérico". 

- Garantia de comprovação e fiscaliza
ção dos Laboratórios que fabricam os 
medicamentos, ditos genéricos, para 
os médicos poderem confiar na sua 
eficácia e, em que não estão a preju
dicar os doentes, ao prescrever por 
"princípio activo", permitindo assim 

ao Farmacêutico, dar o mais econó
mico para o Estado e para o Doente, 
seja genérico ou não. 

Deste modo, os Médicos já não podi
am reclamar e até teriam a sua tarefa 
de prescritor facilitada, ao fazê-lo por 
"princípio activo", uma vez garantida 
a qualidade do tal medicamento mais 
económico, por rigorosa fiscalização, 
pois são eles os responsáveis perante 
o doente, dos efeitos da medicação 
prescrita. 
Os Farmacêuticos, ao terem de forne
cer sempre o mais económico, não 
poderiam ser corrompidos pela 
Industria e ao não poderem alterar a 
receita, deixavam de pôr em causa o 
tratamento feito pelo Médico e de per
der a confiança deste. 
Os Laboratórios seriam obrigados a 
reduzir os preços, para poderem ter 
competitividade no mercado, pois se
riam os que vendessem mais barato e 
com qualidade que mais venderiam. 
O Doente seria beneficiado, ao pagar 
menos, com a mesma garantia de re
sultados para a sua saúde. 
O Estado teria acentuada redução de 
custos na comparticipação de 
medicamentos. 

Assim, sem lutas e sem manipulações, 
poderíamos ter uma medicina mais 
barata, menos burocrática e igualmen
te eficaz. 
Haja "senso" e boa vontade de todos, 
para assim poder ser 

Antolo ia de contos de autores médicos contem orâneos 
O Centro Editor Limiro da Ordem dos "édicos, em colabo
ração com a Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas 
"édicos (SOPEAM), propõe-se editar em 2004, com o patro
cínio da "erck Sharp & Dohme, 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) . Caso os contos já 
tenham sido publicados, devem trazer a referência ao meio 
onde foi feita essa publicação e no caso de estarem editados 
em livro devem vir acompanhados de autorização da Editora. 
Os contos devem ter entre 5000 e 15000 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 e de um resumo de dados bio
gráficos 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 ( tf .: 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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··Faculdades de medicina, 
instituições hospitalares e de saúde: 
duas faces da mesma moeda?" 
Palestra proferida no dia 

29 de Abril de 2003, no 

Hospital de D. Estefânia, 

no âmbito do Ciclo 

organizado pela 

Coordenação do 

Internato Médico em 

colaboração com a 

Sociedade Médica dos 

Hospitais Civis de Lisboa 

INTRODUÇÃO 

Agradeço ao Professor Nuno Cordei
ro Ferreira, Coordenador dos Hospi
tais Civis de Lisboa, o honroso convite 
que me fez para colaborar neste Ciclo 
de Palestras do Internato Médico dos 
Hospitais Civis de Lisboa. 
Há cinco anos falei nesta Sala sobre o 
mesmo tema, no âmbito da V Reunião 
do Anuário do Hospital de D. Estefânia. 
O título da palestra foi: "Ligação do 
Hospital à Universidade: perspectivas 
futuras"< 1>. 
No final , retirei algumas conclusões que 
penso ainda continuarem válidas.Afir
mei na altura que muito iria depender 
das qualidades humanas e técnicas dos 
profissionais de saúde e da sua capaci
dade, individual e colectiva, de enfren
tar o futuro com esperança e 
inconformismo. Citei a esse propósito 
Eduardo Lourenço que, num curto 
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António Rendas 
Director da Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Nova de Usboa 

ensaio intitulado "Solidariedade num 
Mundo lnsolidário", incluído no seu li
vro: "Esplendor do Caos", escreveu: "A 
nova solidariedade exprime melhor e 
sem exibicionismos ou relentos 
narcísicos a versão evangélica de to
das as solidariedades, aquela que a 
parábola do Samaritano ilustrou de 
uma vez para sempre. Mas também esta 
nova solidariedade, sobretudo a menos 
mediatizável, supõe, além de disponibi
lidade mental e moral, organização, téc
nica, combatividade, não resignação ao 
que parece decorrer da actual ordem 
das coisas". 
Creio ser esta uma boa mensagem para 
os Internos dos Hospitais Civis de Lis
boa a quem este Ciclo de Conferênci
as se destina e que saúdo cordialmen
te. 

Nesse mesmo ano de 1998 publiquei 
dois trabalhos relevantes para o tema 
em causa. Fi-lo em conjunto com David 
Eames, da Universidade de Londres, daí 

serem escritos em inglês, embora te
nham sido publicados na revista "Ar
quivos de Medicina", da Faculdade de 
Medicina do Porto. Tratou-se de con
tribuir para a divulgação, em Portugal, 
de dois textos produzidos no Reino 
Unido: o primeiro abordava o 
contributo da "medicina académica" de 
Londres para a prestação dos cuida
dos de saúde e para a própria econo
mia da cidade(ll, o segundo tratava da 
"velha" questão da carência de médi
cos e apresentava propostas de traba
lho para resolver o problema a nível 
nacional, não a curto, mas a médio e a 
longo prazo(J}. 
Quando revi estes artigos dei-me con
ta que nada mais tinha publicado des
de essa altura sobre o tema. Parado
xalmente, no período de cinco anos que 
se seguiu, desenvolvi intensa activida
de na promoção das relações entre 
Faculdades de Medicina e Hospitais, 
quer como Director da Faculdade de 
Ciências Médicas, quer como membro 
do Grupo de Missão para a Saúde, en
tretanto nomeado pelo Governo <4>. 
A razão desta ausência de escrita pa
rece simples: entre 1998 e 2002 ocor
reram uma série de iniciativas, a nível 
das Universidades e do próprio Go
verno, que obrigaram as Faculdades de 
Medicina a responder a múltiplas ava
liações realizadas por entidades nacio
nais e internacionais. 
Durante esses anos passámos do "Pe
ríodo das Comissões", a começar pela 
CIREME - a Comissão lnterministerial 
para a Reforma do Ensino Médico que 
ainda foi presidida pelo Professor Cor
deiro Ferreira, para o "Período das 
Avaliações". 
O produto final passou quase desaper-



cebido, como acontece em Portugal a 
muitas outras iniciativas desta impor
tância, mas dele resultou, entre outros 
documentos,"O Plano Estratégico para 
a Formação nas Áreas da Saúde"(5l. 
Foram também assinados, em Dezem
bro de 200 I, Contratos de Desenvol
vimento entre cada Universidade com 
Faculdades de Medicina e o Governo, 
com vista ao aumento dos numeri clausi 
e à melhoria da qualidade do ensino 
clínico. Todas estas medidas foram to
madas ao abrigo da já referida Resolu
ção do Conselho de Ministros no 140/ 
98. 
Um outro documento da maior impor
tância resultou da avaliação efectuada 
às cinco Faculdades de Medicina que 
actualmente "produzem licenciados", 
pela Associação das Universidades 
Europeias (EUA)(6l. Este processo de 
avaliação, que demorou um ano, entre 
200 I e 2002, foi realizado por peritos 
estrangeiros, professores universitários 
de medicina de reconhecido prestígio. 
Independentemente das análises espe
cíficas, que constam do documento, 
parece-me importante realçar algumas 
das expectativas comuns às várias fa
culdades, identificadas pelos peritos: 
· reorganizar as relações entre facul

dades e hospitais, 
· compatibilizar as carreiras académica 

e clínica, 
· organizar a investigação, 
· melhorar a qualidade e a pertinência 

do ensino e dos curricula, 
· rever os financiamentos públicos, 
· receber assessoria na área da gestão 

estratégica. 

Recentemente, o Governo, através da 
Resolução do Conselho de Ministros 
no I 16/2002(7), deu continuidade às 
medidas anteriormente tomadas e re
forçou-as propondo-se, nomeadamen
te: 

"Implementar um sistema de garan
tia e promoção da qualidade do ensi
no na área da saúde, integrando um 
sistema de acreditação periódica das 
unidades prestadoras de cuidados de 
saúde com as quais é assegurado o 
ensino". 
"Aperfeiçoar as formas de articula-

ção entre as unidades prestadoras de 
cuidados de saúde e os estabeleci
mentos de ensino público na área da 
saúde, visando o aprofundamento de 
modelos de articulação entre as ins
tituições de ensino superior e o 
Serviço Nacional de Saúde." 

É com este enquadramento, muito di
ferente do que existia em 1998, que 
pretendo abordar a questão das rela
ções entre Faculdades de Medicina e 
Instituições Hospitalares e de Saúde, 
considerando três vertentes: 
I . Globalização da formação médica. 
2. Implicações do "Plano Estratégico 

para a Formação nas Áreas da Saú
de" para a formação dos médicos 
portugueses. 

3. Perspectivas futuras. 

I. GLOBALIZAÇÃO 
DA FORMAÇÃO MÉDICA 

A globalização é um fenómeno que está 
a condicionar o início deste século XXI, 
para o bem e para o mal. Embora não 
se trate de um fenómeno novo na His
tória, porque houve já outras 
globalizações com "Mundos mais Pe
quenos": a grega, a romana, a portu
guesa e a espanhola, a fase actual assu
me aspectos de verdadeira "mundia
lização". Agora, estamos perante um 
espaço planetário que nos aproxima 
no tempo, ultrapassando os limites ge
ográficos, aumentando a nossa capaci
dade de trocar bens e serviços ao mes
mo tempo que cria, inevitavelmente, 
uma maior interdependência entre to
dos. 
Nesse sentido a globalização é um de
safio, em especial para os mais esclare
cidos e favorecidos, que devem assu
mir uma atitude de crescente respon
sabilidade cívica. Não se trata de cons
truir o "Admirável Mundo Novo" de 
Aldous Huxley, mas sim de contribuir, 
como já fizeram as gerações que nos 
precederam, para a construção de um 
"mundo melhor". 
Muito do que está a acontecer decor
re do impulso dado, a nível planetário, 
pelas novas tecnologias da informação 
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que colocaram ao nosso dispor ferra
mentas extraordinárias como a 
internet, os telefones celulares e as gi
gantescas bases de dados. Estes aces
sos cada vez mais fáceis à informação, 
seja de que natureza for, permitiram li
gações até aqui impensáveis entre pes
soas, instituições, organizações e paí
ses. 
Há, no entanto, muito para fazer e muito 
para reflectir. Um dos principais desa
fios do nosso tempo, e dos tempos fu
turos, é conseguir que as novas 
tecnologias da informação se difundam 
amplamente e contribuam para a 
melhoria da qualidade de vida das pes
soas. Para tanto importa que da infor
mação possa surgir o conhecimento e 
o saber e, para isso, a experiência e o 
capital de cultura acumulado na Uni
versidade são imprescindíveis. 

Eckhert publicou um estudo recente 
(S) sobre a distribuição mundial das 

Faculdades de Medicina, do qual po
dem ser retiradas conclusões importan
tes quanto à situação global da educa
ção médica face à globalização (Fig. I). 

SITUAÇÃO ACTUAL DAS FM FACE 
À GLOBALIZAÇÃO 

As Discrepâncias 

• O número e a distribuição das FM no 
Mundo não está ajustado ao contigente 
médico global e à sua distribuição; não 
corresponde também às previsões de 
aumento demográfico ou seja, os locais 
de maior aumento populacional não são 
os que têm mais FM. 

• Estas discrepâncias irão acentuar-se 
com a globalização o que vai obrigar à 
manutenção de padrões de saúde com
patíveis com a livre circulação de pes
soas e bens. 

• As migrações de médicos, cada vez 
mais frequentes entre vários pai ses e 
continentes, obriga a uma maior coope
ração entre as FM. 

• É essencial estabelecer um sistema de 
registo do número das FM bem como 
dos respectivos licenciados. 

Fig. 1 
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Por isso, e apesar da existência de di
ferenças dependentes nomeadamente 
de autonomias nacionais e regionais, 
de realidades culturais, étnicas e religi
osas, de grandes discrepâncias em re
cursos e da grande heterogeneidade de 
critérios de recrutamento, existem tam
bém denominadores comuns que im
porta realçar (Fig. 2). Em última análi
se, o denominador comum mais impor
tante para a aceitação de padrões glo
bais na educação médica a nível global 
deve ser o desenvolvimento do conhe
cimento científico e das competências 
clínicas dos estudantes. 

SITUAÇÃO ACTUAL DAS FM FACE 
À GLOBALIZAÇÃO 

O que há de comum 

• As relações entre médico e doente, ape
sar de todas as diferenças culturais e 
sociais, repousam em valores univer
sais- honestidade, compaixão, confi
ança, integridade e sentido do dever 

• A Biologia e as restantes ciências que 
apoiam a prática médica de base cientí
fica não são geopolíticas, mas sim uni
versais 

• As doenças não são nacionais mas an
tes resultam de factores genéticos, 
ambientais e de estilos de vida 

• Diagnosticar, tratar e prevenir doenças 
não é apanágio de uma única cultura 

Fig. 2 

Recentemente, surgiram movimentos 
internacionais que procuraram definir 
padrões para as Faculdades de Medici
na, com o objectivo de melhorar a qua
lidade da educação médica e possibili
tar critérios uniformes de avaliação. 
Dois exemplos são o Relatório da Fe
deração Mundial de Educação Médi
ca(9) e os padrões mínimos essenciais 
propostos pelo lnstitute for lnter
national Medical Education(l 0l. 

O objectivo destas iniciativas é melho
rar a qualidade das Faculdades de Me
dicina possibilitando metodologias de 
avaliação comuns que assegurem a 
qualidade da educação médica em 
qualquer ponto do globo. 
Esta metodologia, agora proposta a ní
vel mundial, já se aplica há alguns anos 
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nos Estados Unidos da América e no 
Canadá, através da poderosa organi
zação que é aAssociation of American 
Medical Colleges, entidade que proce
de à acreditação periódica das Facul
dades de Medicina nessa parte do con
tinente americano. Um interessante 
estudo publicado em 1997(11 l, referen
te às avaliações efectuadas entre 1994 
e 1996, comparou as prioridades atri
buídas pelas faculdades e pelas equi
pas de avaliadores independentes, em 
relação aos 48 requisitos considerados 
na altura essenciais para a acreditação. 
As diferenças foram significativas na 
medida em que as faculdades valoriza
ram 42 dos 48 requisitos previamente 
definidos, tendo subvalorizado os se
guintes: a definição de objectivos edu
cacionais, o controlo em relação ao 
currículo clínico nos hospitais afiliados 
e a formação pedagógica dos docen
tes. Pelo contrário, as equipas de avali
ação só valorizaram 26 requisitos ten
do subvalorizado, para além dos ante
riores, também os seguintes: avaliação 
das capacidades cognitivas dos 
estudantes, nomeadamente a resolução 
de problemas, comparação entre as ex
periências pedagógicas dos alunos en
sinados em ambientes diferentes e as 
metodologias de avaliação dos estudan
tes. 
Este processo está sujeito a permanen
tes revisões e o texto mais recente foi 
publicado em Maio de 2002 pelo 
Liaison Committee on Medical 
Education e pode ser consultado no 
site: www.lcme.org. É essencial ressal
tar que a avaliação é voluntária e inde
pendente, contando com o apoio da 
também poderosa American Medical 
Association. 

2. SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

A situação portuguesa está descrita na 
publicação: "Plano Estratégico para a 
Formação nas Áreas da Saúde"(5l, de 
Dezembro de 200 I, que reflecte sobre
tudo o trabalho do seu Coordenador, 
o Professor Alberto Amarai. Antes de 
citar alguma informação contida nesse 
texto devo ressaltar as seguintes pala-

vras que constam do prefácio da pu
blicação que" .. . constitui uma proposta 
para a resolução das carências de pro
fissionais nas áreas da saúde. Trata-se 
. .. de um primeiro documento de tra
balho a ser aperfeiçoado por meio das 
contribuições que deverão ser dadas 
pelas ordens profissionais, sindicatos, 
universidades, e outras instituições de 
ensino superior com actividade na for
mação nas áreas da saúde, bem como 
pelo público em geral". 
De acordo com os dados disponíveis 
na altura e outros mais recentes, pare
ce não existir uma carência global de 
médicos em Portugal, porque o nosso 
ratio se situa dentro dos valores mé
dios europeus, medido em termos da 
população. No entanto, é óbvio que 
existem carências em certas especiali
dades e que as vagas para os interna
tos de clínica geral e de saúde pública 
não têm sido totalmente preenchidas. 
É também verdade que durante a dé
cada de 80 se verificou uma baixa sig
nificativa dos numeri c/ausi nas Faculda
des de Medicina, mas é igualmente ver
dade que essa tendência está a ser 
corrigida na presente década. Para o 
efeito, cada Universidade com Facul
dades de Medicina negociou com o 
Governo um Contrato de Desenvolvi
mento que irá ser executado, em prin
cípio, até 2006. 
Assim, se tudo acontecer conforme 
previsto, será possível a substituição 
progressiva por novos médicos daque
les que se irão aposentando nas próxi
mas décadas.Aqui nunca é demais dei
xar uma palavra de aviso para a ne
cessidade do acompanhamento anual 
deste processo para evitar novas 
distorções que poderão levar, de novo, 
anos a corrigir. 
Faz também parte integrante de todos 
os Contratos de Desenvolvimento, um 
programa de promoção da qualidade 
que inclui, nomeadamente, os seguin
tes projectos: avaliação das Faculdades 
pela Associação Europeia das Univer
sidades (já concluído), avaliação do 
novo 6° ano médico (profissionalizante) 
na perspectiva de que possa substituir 
o internato geral e a acreditação dos 
serviços hospitalares para o ensino clí-



nico. 
Este conjunto de iniciativas é da maior 
importância para o nosso País, porque 
nos aproxima das metodologias inter
nacionais de promoção da qualidade, 
na formação dos médicos (Fig. 3). 
Passaremos assim da fase quantitativa 
(mais médicos) para a qualitativa (mé
dicos mais capazes de responder aos 
padrões de evolução da medicina no 
século XXI). Isto significa que a previ
são das necessidades em médicos deve 
ter em conta, por exemplo, a evolução 
tecnológica acelerada da medicina e as 
mudanças dos perfis profissionais daí 
resultantes, bem como a possibilidade 
de um exercício profissional no espa
ço europeu. 

EM PORTUGAL É URGENTE QUE 

AS FM PASSEM DA "FASE QUANTITATI

VA" (AUMENTO DO NÚMERO DE ALU

NOS) PARA A "FASE QUALITATIVA" 

(ADEQUAÇÃO DAS COMPET~NCIAS). 

Fig. 3 

3. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Para finalizar gostaria de deixar algu
mas pistas para o futuro baseadas numa 
análise da realidade actual das relações 
entre Faculdades de Medicina, Hospi
tais e outras Instituições de Saúde. 
São ideias simples que coloco à vossa 
consideração, muitas delas sugeridas 
pela leitura do Relatório de uma Con
ferência realizada pela OCDE e m 
200 I (12> na qual as relações entre Uni
versidades, Faculdades de Medicina e 
o Sector da Saúde foram debatidas. 
A Conferência acentuou a importân
cia da prática médica num "mundo" 
global o que, se por um lado nos per
mite tratar melhor os doentes, também 
nos torna mais dependentes de cole
gas, doutros profissionais de saúde, das 
tecnologias e mais sujeitos à vigilância 
da sociedade. 
Por outro lado, a Medicina de qualida
de está associada aquilo que os auto
res anglo-saxónicos chamam o "triple 
threat", ou seja, funções de assistência, 
ensino e investigação e que resolvi tra-

duzir, de uma forma "soft", por "mis
são tripla" e não, literalmente, por"tri
pla ameaça". Embora todos médicos de
vam estar preparados para executar, 
ao longo da sua carreira, esta "missão 
tripla", admite-se hoje que muito pou
cos são capazes de exercer as três fun
ções em simultâneo daí que algumas 
instituições as solicitem a departamen
tos, mais do que a indivíduos. 
Contudo, estas funções têm de acon
tecer naturalmente nos locais de ensi
no clínico porque hoje, tal como nos 
tempos de Hipócrates, a Medicina 
aprende-se "ombro a ombro" e "no 
terreno". Nas parcerias entre as Facul
dades de Medicina e as Instituições 
Hospitalares e de Saúde existe assim 
um paradoxo expresso na independên
cia em relação aos grandes objectivos 
e, simultaneamente, na interdepen
dência da formação pois são as Esco
las Médicas que preparam, nessas mes
mas instituições, os futuros médicos. 
A principal razão da independência das 
Escolas Médicas em relação às Institui
ções de Saúde, e particularmente aos 
Hospitais, resulta de terem de actuar 
em dimensões temporais diferentes. 
Assim, as preocupações das Faculda
des de Medicina podem situar-se mais 
no âmbito do médio e do longo prazo 
(por exemplo, a qualidade da investi
gação biomédica e clínica ou uma 
maior heterogeneidade de patologias 
para assegurar um ensino clínico ade
quado) enquanto os Hospitais depen
dem, para o seu funcionamento, de fac
tores mais "instáveis" e, portanto, su
jeitos a variações rápidas, muitas vezes 
imprevisíveis, tais como o fluxo de do
entes a um serviço de urgência ou os 
crescentes custos com determinados 
actos de diagnóstico e/ou terapêuticos. 
No entanto, ninguém porá em dúvida 
que o objectivo final comum de todas 
as instituições é o melhor tratamento 
dos doentes e a promoção da saúde. 
Por isso, as relações interinstitucionais 
são complexas e difíceis de conciliar 
(Fig. 4). É muito claro que a criação de 
condições excelentes para o ensino 
clínico de qualidade não é uma priori
dade no dia a dia de um gestor hospi
talar, do mesmo modo que um gestor 

-OPINIAO 

universitário não tem muitas vezes ca
pacidade de disponibilizar recursos 
adequados para responder, rapidamen
te, às solicitações de clínicos que que
rem executar de imediato um projecto 
de investigação. Outras questões 
subjacentes são os custos adicionais 
decorrentes de actividades de ensino 
clínico, a crescente responsabilização 
económica a que estão sujeitos os pro
fissionais de saúde, a pressão da co
municação social sobre a investigação 
clínica e os problemas éticos levanta
dos durante a formação médica, no
meadamente no contacto com doen
tes e na execução de exames médicos. 

RELAÇÕES 
INTERINSTITUCIONAIS 

· Sistémicas e complexas 
· Determinadas por factores externos: 
- fontes de financiamento 
- disponibilidades económicas 
- contextos de racionalização e 

contratação 
- pressões sociais emergentes, 

nomeadamente da comunicação 
social 

· Condicionadas por novas perspec
tivas éticas e deontológicas 

Fig 4 

Tudo isto justifica que se actualize o 
relacionamento entre as Faculdades e 
as Instituições Hospitalares e de Saúde 
(Fig. 5). 
Já não é mais possível que os alunos 
de medicina sejam tolerados nas enfer
marias, nas consultas, nas urgências e 
nos centros de saúde. Trata-se da for
mação de futuros médicos e há que a 
tornar parte integrante das priorida
des das instituições envolvidas sejam 
elas do Ensino Superior ou da Saúde. 

NOVAS PERSPECTIVAS 
DE RELACIONAMENTO 

• Objectivos, estratégias e metas defi
nidos por acordo mútuo 

• Financiamentos e gestão de recursos 
coerentes com as estratégias 

• Programas e actividades planeados, 
geridos e avaliados em cooperação 

Fig. 5 
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Espírito Santo, no 1 em Private Banking. 

Origami: arte secular japonesa que consiste em criar formas a partir de dobras numa simples folha de papel. A base é simples, as possibdidades são in finitas. 

CONCLUSÃO 

Creio que é impossível o divórcio entre 
Faculdades de Medicina e Instituições 
Hospitalares e de Saúde. Como alguém 
disse na referida Conferência da OCDE: 
a interface entre o ensino superior e a 
saúde é o local onde o presente (Faculda
des de Medicina) encontra o futuro (Hos
pitais ou outras Instituições de Saúde). 
Mas, se o divórcio é impossível, talvez 
seja importante que não nos enganemos 
com estereótipos e que procuremos as 
soluções mais apropriadas para cada 
realidade. Enfim, a questão que se deve 
colocar é até onde se deve ir para salvar 
um casamento. Infelizmente, aqui como 
em tudo, os mais jovens (estudantes e 
internos) são exímios em detectar apa
rências. Cabe-nos a nós, como respon
sáveis, correr riscos em nome da quali
dade do ensino clínico. 
Por isso, considero imprescindível defi
nir princípios e clarificar conceitos an
tes de procurar impor modelos o rga
nizacionais. Ficam portanto lançadas al
gumas pistas para o futuro que já come
çou e que deve ser construído, como 
disse Eduardo Lourenço, com " ... a não 
resignação ao que parece decorrer da 
actual ordem das coisas". 
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Lidcrarnos valorizando experiências . 

Imagine o que é preciso para criar formas sublimes 

com uma simples folha de papel Tal como o seu patn'mànio, 

necessita de tradição e sabedoria mas também da expenência 

que permite dar cada passo com segurança e eficácia. 

No Espírito Santo Private temos uma larga expenência no mercado mundial, 

onde o seu património estara a par dos mais influentes e bem sucedidos 

participantes. E onde beneficia, do mesmo modo, das mais avançadas 

e actuais soluções, que lhe são apresentadas com clareza e independência. 

Sabemos, afinal, o que é necessario para hderar num mercado 

tão competitivo. Numa postura de parceria e aconselhamento 

onde valorizamos a forma, e celebramos o valor. 

• Brasil 

• Cayman 

• Lausanne 

• Lisboa 

• Macau 

• Madeira 

• Madrid 

• Miami 

ESPIRD'O SANI'O ® PRIVATE 

Liderança pela excelência 

-ACORDAO 
Conselho Disciplinar Regional do Norte 

Dando cumprimento ao artigo 42° do Decreto-Lei No 217/94 

que determina: "As decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados 

e ao Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial 

da Ordem dos Médicos", a Revista da Ordem dos Médicos 

publica o seguinte despacho: 

Pena Disciplinar de Censura 
com a pena acessória de publicidade 
Os Membros do Conselho Disciplinar Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, na sua Sessão de 7 de Abril de 
2003, apreciaram a proposta que antecede, elaborada pela 
Ex. ma Relatara, e, concordando com o seu conteúdo e fun
damentos, aos quais aderem, acordam, por unanimidade, 

aplicar ao Ex.mo Senhor Dr.António Manuel Barbosa Costa 
a pena disciplinar de Censura, com a pena acessória da 
publicidade, no processo disciplinar n° 68/2002, instaurado 
na sequência de participação, datada de 28 de Maio de 2002, 
da Ex. ma Senhora D. Sónia Bragança Rebelo de Almeida. 
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Fernando Valia: 
103 a1W6 na vida de um homem~ 

Que o mundo é imperfeito, cheio de 
contradições, com desigualdades abissais, 
todos o sabemos. Há quem cruze os 
braços, mas também há quem não pre
gando no deserto, lute pelo bem estar do 
ser humano, pela igualdade de oportuni
dades e por uma maior equidade entre 
os povos. 
De entre os muitos portugueses que 
nunca se vergaram a esta realidade, con
ta-se o Fernando Valle, o mais velho 
médico português, que completar I 03 
anos de idade no dia 30 de Julho. 
Nascido em Côja - Arganil, Fernando 
Valle, filho de médico, enveredou pelo 
curso de Medicina por influência pater
na. Como clínico, exerceu funções de 
médico municipal emArganil,tendo sido 
exonerado do cargo por pertencer à 
oposição. Segundo afirma, quando ter
minou a actividade profissional estava 
mais pobre do que quando começou. 
Foi um autêntico João Semana, como de 
resto seu pai já o havia sido. Calcorreou 
montes e valados para acorrer a todos 
quantos dele necessitavam. 
Mostrou-se sempre contrário ao regime 
salazarista e marcelista, o que ditou a sua 
condenação, e culminou na sua 
deslocação à Alemanha, mais concreta
mente a Bad Munstereiffeil, onde subs
creveu em I O de Maio de 1974, com 
Mário Soares, Tito de Morais, Arons de 
Carvalho, Bernardino Gomes, Seruca 
Salgado, Jorge Campinos, Roque Lino, 
Rui Mateus e muitos outros, a formação 
do Partido Socialista. A mesma posição, 
porém, não foi assumida pela própria 
Maria Barroso, Mário Mesquita, Joaquim 
Catanho de Meneses eAntónioArnaut, 
que votaram contra a criação do PS, que 
veio a colher um ano mais tarde o reco
nhecimento público com o 25 deAbril. 
Fernando Vali e foi como que um verda
deiro protector de todos quantos 
rumavam a Arganil para não caírem nas 
garras da polícia política, o que de resto 
ficou bem demonstrado pelo acolhimen
to que deu ao então capitão Manuel 
Pedroso Marques que, sob a capa de 
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electricista, viveu alguns tempos na casa 
do médico, o que só por si evitava a 
curiosidade de maiores explicações por 
parte da população já que se tratava do 
"electricista que tinha vindo de Coimbra 
para arranjar as luzes da casa do Senhor 
Doutor Fernando Valle". 
Depois de atravessar todo o século 
passado e ter entrado neste com a ale
gria e a esperança de quem sabe lutar e 
estar na vida em perfeita comunhão 
com todos aqueles que defendem a li
berdade e a igualdade entre povos, 
Fernando Valle tes te munhou o 
surgimento dos antibiót icos, a primeira 
e segunda Guerras Mundiais, a chegada 
do Homem à Lua e o 25 de Abril, onde 
encontrou sinais do progresso e de es
perança na melhoria das condições de 
vida para o ser humano pelas quais 
lutou desde criança. 
Apesar de ter estado toda uma vida na 
oposição, Fernando Vall e não conhece 
Álvaro Cunhai, embora tenham sido 
agendados alguns encont ros, que por 
impedimento de um ou de outro, não se 
chegaram a concretizar. 
Optimista como ninguém, este médico, 
que deixou de exercer em 1976, por 
limite de idade, continua a defender os 
princípios que enfermam o socialismo, 
apesar de, como se diz o terem metido 
na gaveta. 
Foi amigo de Torga e admirador de 
Aquilino, guardando do primeiro um 

verdadeiro espólio de tudo quanto foi 
publicado sobre o seu eterno amigo 
que recorda com saudade, e que está 
patente na sua biblioteca onde pontu
am dezenas de fotografias e milhares e 
milhares de recortes e cartas inéditas, 
bem como vários livros autografados 
que representam uma autêntica rarida
de, uma vez que o escritor transmontano 
raramente concedia esse privilégio. 
Não mantém contactos com os socialis
tas, nem por eles é contactado. Nunca 
se agarrou à política para subir na vida 
e o único lugar público que ocupou foi 
o de Governador Civil de Coimbra 
contra sua vontade. 
A política e os ideais vivem dentro de si, 
longe das discussões públicas estéreis 
de quem tudo promete e nada cumpre. 
A esperança morrerá com ele, que não 
cruza os braços perante as adversida
des porque passa grande parte da po
pulação mundial, o que de resto está 
bem patente num texto de Amândio 
Gaivão: ... nunca este homem desistiu de 
pensar como pensava e de lutar como 
lutava: com determinação, com cora
gem e com dignidade, teve sempre a 
mesma cara. E, até nos lances mais som
brios da sua luta, nunca deixou apagar 
a esperança dentro de si. 
Em terreno tão escorregadio como é o 
da política, vi -o sempre e de cabeça 
erguida! Que admirável lição de cida
dania .. . 
Ao completar I 03 anos de idade, 
Fernando Valle continuará seguro e es
clarecido, com um espírito de solidari
edade e fraternidade que não é seguido 
pela maior parte daqueles que vivendo 
da política, fazem dela um trampolim 
para fins nada consentâneos com o 
humanismo manifestado por este gran
de homem, que terá ainda pela frente 
muitos anos para nos deliciar com a 
certeza de que a esperança nunca mor
re para que nós próprios nunca sucum
bamos a esse ideal que não tem nada a 
ver com ideologias mas com o estado da 
alma. 
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1953 e a Hist, 

A. Coutinho de Miranda 
Antigo Chefe de Serviço e Director Ofnico do Hospital de Curry Cabral 

Entre os avanços posteriores à 
2• grande guerra inclui-se ades
coberta da estrutura do DNA. 
Foi uma contribuição impar 
para o avanço da genética, o es
tudo em pormenor do genoma 
e o diagnóstico e avaliação 
mais precisos de muitas 
doenças.Tornou possível carac
terizar, à escala molecular as 
várias espécies animais, e den
tro de cada uma delas definir 
cada indivíduo em concreto, o 
que teve alcance revolucioná
rio em antropologia e crimi
nologia. O cinquentenário da 
descoberta da estrutura do 
DNA foi relembrado em mui
tos centros científicos mas o 
seu significado, extravasou 
para jornais com um pendor 
público geral como o Diário de 
Notícias e o Jornal Público, ou 
as páginas de Medicina de 
revistas como a Science et Vi e, 
a Time e a Newsweek.As consi
derações que se seguem recor
dam alguns episódios relacio
nados com o evento. 
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CONTRIBUIÇÃO 
BACTERIOLÓGICA 

A determinação da estrutura do 
DNA foi precedida de várias contri
buições no campo da medicina. Foi o 
suíço Friedrich Miescher ( 1844-1895), 
que detectou no exsudado purulento 
de feridas cirúrgicas uma substância 
contendo fósforo, dando uma reacção 
ácida e que designou por "nucleina". 
No início do séc. 20 as atenções dos 
investigadores estavam voltadas para 
os agentes infecciosos identificados nas 
últimas décadas do século passado. 
Entre os "assassinos" ident ificados, des
tacava-se o pneumococo, a causa mais 
frequente de pneumonias e responsá
vel por mais de metade das mortes en
tão verificadas. A cápsula que o coco 
possui, foi caracterizada inicialmente 
pelo americano Oswald Avery. Em 1928 
o inglês Fred Grifith relacionou a 
infecciosidade do pneumococo com a 
presença duma cápsula espessada, as
sociada nas placas de Petri a colónias 
de superfície lisa. Quando a cápsula era 
fina o coco era mais acessível às defe
sas do hospedeiro, a sua agressividade 
diminuía e as colónias corresponden
tes tinham uma superfície rugosa. Num 
mesmo doente podiam existir as 2 for
mas e fo rmas intermédias de t ransição 
sendo possível aumentar experimental
mente a agressividade do pneumococo 
pela infecção experimental no ratinho. 

A transformação descrita no animal 
seria depois reproduzida em tubo de 
ensaio por Avery, graças a um "factor 
de transformação", identificada por 
aquele autor e outros investigadores 
como o DNA em 1944. Seria conside
rado por Hershey e Chase como o 
material genético do bacteriófago, a 
part ir de 1953. Verificou-se então que 
o vírus se reproduz pela "injecção" do 
seu DNA dentro da bactéria; O 

, . 

envolcro proteico virai não entrava 
dentro da bact éria e, redundante, era 
depois removido. A bactéria passava a 
estar sob comando genético do vírus e 
o seu interior convertia-se num "saco" 
de novos bacteriófagos, que depois se 
libertavam na circulação por 
rebentamento da parede bacteriana. 
Cada um dos bacteriófagos repetiria o 
ciclo a seguir. É curioso notar que nes
se mesmo ano era estabelecida a es
t rutura do DNA, o que veio trazer uma 
grande visibilidade à genética. 

CONTRIBUIÇÃO GENÉTICA 

A importância da genética na medi
cina fora já pressentida pelo inglês 
Archibald Garrod ao sugerir em 1908 
que as lei de Mendel, enunciadas em 
1865 e redescobertas no fim do sécu
lo, podiam ser aplicadas a certos 
fenotipos. Duas situações ilustram a 
importância que a nova disciplina co
meçava a ter na clínica. Uma foi a ca
racterização da anemia de células 
falciformes pelo americano J. B. Henrich 
quando descreveu um síndroma carac
terizado por úlceras na perna, dor ab
dominal recorrente e anemia grave com 
eritrocitos deformados em "foice". Linus 
Pauling mostrou em 1941 que a situa
ção se devia a uma migração electro
forética anormal da hemoglobina e 
previu acertadamente que a compo
nente globina era a responsável pela 
alteração eritrocitária. O mongolismo 
é uma outra entidade bem conhecida 
desde 1846, então designado pelo fran
cês Séguin como ideotia furfu rácea. Iria 
ainda decorrer bastante t empo antes 
da doença ser caracterizada como 
trisomia do cromossoma 21 pelos fran
ceses J. Lejeune e R.Turpin em 1954. 

Também já se conhecia desde Sutton 
em 1913 que as leis da transmissão 
genética estavam relacionadas com os 
cromossomas. No início dos anos 50 



eram conhecidas a importância dos 
cromossoma e das suas anomalias, o 
significado da mitose, da meiose, mas 
existiam ainda bastantes lacunas e não 
se conhecia o número exacto de 
cromossomas que novas técnicas de
monstrariam em 1956 ser no Homem 
de 23 pares. 

CONTRIBUIÇÃO FÍSICA 

A estrutura do DNA, foi esclarecida 
pelo americano James Watson e pelo 
inglês Francis Crick, ambos do Labora
tório Cavendish de Cambridge. Foram 
influenciados pelo austríaco Erwin 
Schri::idinger (What's Life, 1944), funda
dor da física quântica e filósofo muito 
sensível aos problemas da biologia, 
embora reconhecendo com alguma 
ambivalência, no prefácio do seu livro 
que um "cientista deve possuir um co
nhecimento em primeira mão, comple
to e de pormenor de alguns assuntos e 
ninguém espera que vá escrever sobre 
um tópico em que não seja um perito". 

Por esta altura os vários 
componentes químicos do DNA 
(Desoxiribose Nucleic Acíd) eram já 
conhecidos, tendo na sua composição 
uma base (púrica ou pirimídica), o ácido 
fosfórico, e um açúcar, a Desoxiribose. 
Uma figura central para a solução do 
problema foi uma investigadora do 
King's College de Londres, Rosalind 
Russel, então uma jovem de 3 I anos 
de idade que procurava através da 
cristalografia e do uso de Raios-X obter 
imagens do DNA.Verificou ser possível 
obter essas imagens e reforçar a sua 
nitidez com uma maior hidratação da 
amostra observada. 

Outro físico do King's College tra
balhando na mesma área, Maurice 
Wilkins neozelandês com formação 
inglesa e um currículo de investigação 
na separação de isótopos de urânio, 
durante a 2' grande guerra na 
Califórnia, fazia parte do grupo que 
procurava obter imagens radiológicas 
em estudos de difracção do DNA. 
Pensava, em desacordo com Rosalind, 
que o DNA devia possuir uma estrutura 
helicoidal. 

As radiografias da investigadora des-

, , 
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pertaram a curiosidade do americano 
Li nus Pauling ( 190 1-1994). Por esta al
tura era já professor de Química no 
Instituto de Tecnologia da Califórnia, 
atribuía uma grande importância à 
cristalografia pelos R-X e era uma au
toridade em valências químicas, reunin
do deste modo as melhores condições 
para rapidamente identificar a estrutu
ra do DNA. Daí o interesse do investi
gador americano em solicitar o envio 
das radiografias referidas, o que apa
rentemente não teria sido satisfeito pe
los investigadores de King's College. 

Estas notícias não seriam do agrado 
de J.Watson e Crick que consideravam 
difícil que os investigadores do King's 
College não mostrassem as radiografi
as a L. Pauling, quando o mesmo se 
deslocasse à Inglaterra em data previs
ta breve. Curiosamente, esta viagem 
seria contrariada por entraves coloca
dos pelo governo americano à 
deslocação de Linus Pauling, um conhe
cido activista, que teria de "contentar
se" anos depois, com os Prémios Nobel 
de Química ( 1954) e da Paz ( 1962). 

A montagem a que os 2 
investigadores do Laboratório 
Cavendish, se entregavam admitia que 

o DNA possuía estrutura helicoidal 
tripla o que não era compatível com o 
que se conhecia sobre as bases púricas 
e pirimídicas dos ácidos nucleicos. A 
situação iria desbloquear-se porém 
quando Watson teve oportunidade de 
observar uma das radiografias de 
Rosalind que lhe teria sugerido uma 
estrutura em dupla hélice para o DNA. 

Seria essencialmente constituída por 
2 cadeias paralelas e entrelaçadas de 
Ácido Fosfórico e um açúcar, a 
Desoxiribose, comparável aos corrimões 
de uma escada em caracol, em que os 
degraus seriam constituídos pelas ba
ses púricas (Adenina e Guanina) e 
pirimídicas (Timidina e Citosina). As 2 
cadeias de Ácido e Açúcar na interpre
tação de Watson e Crick estavam uni
das por bases emparelhadas. O empa
relhamento fazia-se por ligações hidro
génio e as 2 bases deviam ser diferen
tes (uma delas púrica e a outra 
pirimídica) localizadas no espaço inte
rior às duas cadeias. Estas condições 
eram impostas por uma observação 
experimental de I. Chargaff segundo a 
qual as quantidades de bases caracte
rizam as diversas espécies, e em cada 
espécie o número de moléculas de 

A gravura é um ícone da Medicina moderna (molecular) e mostra Crick procedendo à 
montagem das bases púricas e pirimídicas no modelo DNA, sem ainda suspeitar da sua 
participação futura na teoria do triplet, na transmissão genética. Watson num plano mais baixo, 
estaria a dar sugestões para a montagem do modelo lembrando talvez a necessidade de não se 
esquecer o problema das valências e as leis de Chargaff 
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púrinas era idêntico ao de Pirimídimas. 
Uma outra particularidade da estrutu
ra era a possibilidade da sua divisão 
longitudinal em 2 hemiestruturas com
plementares, cada uma capaz de repro
duzir a outra metade, o que constituía 
deste modo o equivalente molecular do 
conhecido "bailado" dos cromossomas 
detectado na citologia da divisão 
celular. 

Conta-se que, depois de concluírem 
o modelo da escada em espiral repre
sentando a estrutura do DNA,Watson 
e Crick então com 24 e 36 anos, saíram 
do Laboratório Cavendish e dirigiram
se ao Eagle, pub onde se reuniam vári
os cientistas de Cambridge em conver
sa cada vez mais excitada que a pouco 
e pouco foi gerando silêncio à volta. 
Então, Crick proclamou: "Nós desco
brimos o segredo da vida". É interes
sante notar que tinham passado cerca 
de 18 meses depois de Watson se as
sociar a Crick em Cambridge e que um 
e outro teriam falhas na sua formação 
quando "decidiram" elucidar a estru
tura do DNA - Crick era um físico que 
pouco conhecia de genética e Watson 
apresentava carências em química e 
cristalografia. O curto tempo de que 
dispuseram e as carências que 
porventura possuíssem acabar iam por 
ser contrabalançadas por um entendi
mento perfeito entre os ambos, pela 
obsessão com que se entregaram ao 

trabalho, e pelo recurso frequente e 
sem inibições a quem quer que os pu
desse ajudar. O resultado das suas ob
servações foi relatado em carta 
publicada na revista Nature em Abril 
de 1953. 

Foi atribuído a James Watson, Francis 
Crick e Maurice Wilkins o prémio 
Nobel de Medicina de 1962. Rosalind 
Russel tinha falecido 6 anos antes em 

virtude de cancro de ovário, talvez um 
injusto tributo da sua exposição à 
radiactividade. Os outros 3 investiga
dores ainda vivem e mantém-se aten
tos e críticos em relação à evolução da 
ciência. Crick é co-autor duma teoria 
segundo a qual a sequência de três ba
ses dá instruções para a síntese de 20 
aminoácidos, etapa preliminar para a 
síntese de proteínas. 

Muitos dos acontecimentos aqui relatados estão descritos pelos intervenientes 
- por Watson na "The Double Helix", por Crick na "What Mad Pursuit". 

Rosalind Russel foi biografada por Brenda Maddox em "The Dark Lady of 

DNA", onde se insiste na sua contribuição para o esclarecimento da estrutu

ra do DNA. Em relação a este último a solução apresentada não despertou 

inicialmente muito interesse, que seria fulgurante sobretudo nos últimos anos, 

quando esteve associado a temas de grande audiência pública e, em aconte

cimentos tão diferentes como a sua identificação em produto orgânico (no 

julgamento de Simpson p.e.), a clonagem da vaca Dolly, cereais transgénicos e 

a elaboração do mapa do genoma humano. No conhecido tratado de Medici

na americano (Cecil), não é sequer referido na edição de 1954 mas na última 

edição é referenciado em mais de 25 assuntos diferentes. 

Devo no entanto acrescentar que no meu primeiro ano de estudos médicos, 

em 1953, tive dois professores que apresentavam estes assuntos de modo 

exemplar. Um deles, Flávio Resende, expunha com entusiasmo contagiante 

em aulas de Botânica toda esta problemática do DNA. Não me lembro se 

expunha a teoria da dupla hélice de Watson e Crick, publicado em carta 6 

meses antes na revista Nature. O outro, A. Celestino da Costa, já explicava 

conforme o tratado de embriologia de sua autoria, as fases de desenvolvimen

to embrionário de modo muito detalhado. Esta matéria, então um pouco 

esotérica iria demorar mais de 40 anos a ter o impacto de uma verdadeira 

mutação científica, cultural e económica. 

ENVIE-NO$()$ $Efl$ AR TIS()$ 

Para que a Revista da Ordem dos Médicos 

possa sempr·e ser o espelho da opinião dos 

profissionais de todo o país. agradecemos 

a colaboração de todos os médicos que 
desejem par·tilhar as suas opiniões. experi

ências e ideias. com os colegas. através do 

envio de artigos para publicação na ROM. 

Para que isso seja possível. deverão enviar 
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os artigos em disquete e impressos em pa
pel. acompanhados de uma fotogr·afia 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. 
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40 

Maria João de Sousa Carvalho 

costou-se ao balcão, mesmo por bai
o da fita coberta de cola, a que cha

mavam, apropriadamente, cemitério das 
moscas, e soprou com despudorada 
indiferença para a Ti Angela: 
- Uma bucha, se faz favor. 
A mulher saracoteou as chinelas no 
lajedo e jogou-lhe: 
- Uma bucha de quê? 
Ele encolheu os ombros magritos, en
quanto se desenvencilhava da saca de 
lona, e resmungou: 
- Uma bucha, ora! De pão com qual
quer coisa, ora! 
Ti Angela depôs sobre o mármore um 
pedaço de casqueiro com uma tora de 
chouriço. 
- E p'ra beber? 
- Água, como é costume. 
Tinha acabado de vender os jornais da 
noite, estava derreado, esgotado de 
gargarolar Diáaaario de Lisbooooa! Olha 
oó Populaaaar! pelas calçadas e ruelas, 
deitando fumo pela boca, suando como 
um tísico sob a camisa de brim, as cal
ças encardidas, os pés roídos por den
tro das alpergatas rôtas. Estava tão far
to daquela vida que, nessa tarde, nem 
juntara o pregão engodador e engano
so - traz o desastreeee! Olha óoo desaa
astre! - e, por isso, nem vendera toda a 
mercadoria. O pai que ralhasse, vozei
rasse o que lhe aprouvesse, ele, Damas
ter da Silva, não servia para ardina. 
Tinha nascido durante a guerra, a Se
gunda Guerra Mundial, nas terras 
maninhas da fronteira, lá onde o Tejo 
pula para Portugal, ele e a irmã, Maria 
do Sacrifício, e nunca entendera por
que o pai lhes dera aqueles nomes. 
Ouvira vezes sem conta a explicação 
do progenitor: 
- No Resisto, lá em Castelo Branco, al
drabarem o tê nome, só me dê conta 
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quando foste às sortes. Era tarde de
mais, ficaste Damastor ... 
- Mas porquê Adamastor? - insistia. 
- Porque entraste neste mundo, berran-
do com tal fortaleza, que só mesmo 
como aquele tratante! 
Que a irmã se chamasse assim já era 
mais natural, uma vez que a mãe mor
rera ao pari-la. 
Mas, para ambos, tais marcas para a 
vida inteira não passaram de fal-ta de 
amor, e nunca compreenderam o pai. 
Buscando melhor sorte, que o mesmo 
é dizer uma malga um poucochinho 
mais cheia, o pai rumou a Lisboa com 
ele às cavalitas, quase um dia no 
combóio da Beira Baixa, com a espe
rança como bagagem. Ficaram em casa 
do tio Anselmo, sapateiro com oficina 
em Belém, e que morava nas águas-fur
tadas de um prédio imponente, na Rua 
dos Jerónimos. A irmã ficou na terra, 
entregue aos cuidados da avó, perma
nentemente atrás da cabra Judite pelas 
paragens pedregosas de Malpica. 
No princípio o pai foi aprender o ofí
cio do tio Anselmo, mas doíam-?lhe as 
costas de tal maneira, que gemia du
rante as noites inteiras quase arrepen
dido de ter vindo para a cidade. Uma 
tarde apareceu em casa com uma car
tola velha, uma casaca puída, um rolo 
de corda, e uma vassoura tão compri
da que ele sorriu pela primeira vez des
de que ali chegara. Mas não suportava 
as alturas e, em breve, deixou de ser 
limpa? chaminés, para desgosto do filho, 
que o imaginava em acrobacias vertigi
nosas e o achava um herói. Aí, o tio 
Anselmo, agastado, declarou: 
- Só tens préstimo para ardina! 
Deu-lhe uma saca de lona e mandou-o 
para a rua apregoar jornais. 
Quando ele fez o exame da terceira 

classe, com distinção, o pai, com um 
rasgado sorriso estendeu-lhe uma sa
cola de lona: 
- Derem-me esta saquinha para tu me 
acompanhares na venda ... 
E decepou-lhe os sonhos de estudar e 
ser doutor, como augurava a professo
ra mirradinha, de xailinho côr de alfa
zema pelos ombros, que tanto rejubilara 
com o seu melhor aluno. 
Foi às sortes em Abril com tamanha 
constipação, e tão escanzelado, que fi
cou livre da tropa por o julgarem 
tuberculoso. 
Entretanto, Maria do Sacrifício, farta de 
correr pelos montes atrás da cabra, 
casou com o Inácio. O Inácio fora para 
Angola na época dos colonatos, mas 
dera em barbeiro numa terriola perdi
da nas terras do café, sem nunca es
quecer a rapariga. Pelo Natal a irmã 
escrevia cartas laboriosas a falar de 
abundância nunca imaginada, a que ele 
respondia, confessando que detestava 
ser ardina e desejava ir para junto dela. 
O pai nem queria ouvir falar de tal hi
pótese. 
- Mas era para o meu bem ... 
- E deixavas o tê pai sozinho, ingrato? 
- Ingrato porquê, ora? 
- Criei-te, nã te dê madastra, dê-te uma 
profissão ... 
- Belo futuro, não haja dúvida ... Olhe 
para si, tem algum pé de meia, por aca
so? 
- E vais arranjar uma riqueza, lá, nessa 
terra que tu nem sabes onde fica? 
Ti Angela aproximou-se, limpando o 
balcão com o pano encardido, e como 
quem não quer nada: 
- Chegou carta da tua irmã, hoje ... 
Espantou-se. Nem estavam no Natal. .. 
E sobressaltou-se. 
- Más notícias, Ti Angela? 



- Vem uma carta de chamada para ti, 
do teu cunhado. O teu pai nem ficou 
tão bravo como eu calculei ... - e bai
xando a voz, cúmplice -Também, anda 
aí a arrastar a asa à criada do sr. Ser
ra ... 
O pai, de facto, não protestou muito. 
Choramingou um migalho, discorreu 
sobre ingratidão e mais isto e mais aqui
lo, mas ele achou que era tudo fingi
mento, e respondeu à irmã que partia 
tão breve quanto pudesse. 
Na volta do correio o cunhado man
dou-lhe a passagem num cargueiro pe
queno mas airoso, o África Ocidental, 
que transportava apenas meia dúzia de 
passageiros. O resto era mercadoria. 
Durante a viagem, porém, deu em cis
mar com o que iria fazer naquele desti
no. Não tinha profissão, as habilitações 
eram escassas, apenas sabia algaraviar 
o nome dos jornais e palmilhar a alta 
velocidade as ruas da cidade de Lisboa. 
Desesperava-se a olhar o mar na 
amurada do navio, a voltear o bestunto 
com o que seria o seu ganha-pão, como 
poderia amealhar uns cobres naqueles 
confins, quando se deu o encontro com 
o miúdo, que viajava em companhia da 
mãe e se divertia a tirar retratos no 
convés. 
- Olha para aqui! -ordenou-lhe o miú
do, uma tarde. 
- Para quê? - resmungou. desconfiado. 
- Para ficares no retrato. Depois dás-
me a tua direcção e eu mando-to. 
Aquilo deu-lhe que pensar. Um garoto, 
dez anos quanto muito, armado com 
aquela máquina ... 
Logo que o reencontrou perguntou-lhe: 
- Como é que tens uma máquina des
sas? 
- Mandou-me o meu pai. 
- Mas tu não vais ter com o teu pai? 
- Vou. O meu pai vive em Luanda, é 
jornalista. E eu vou ser repórter, vou 
ser jornalista também mas a fazer re
tratos. 
Aquilo dos jornais não lhe caiu bem. 
Sempre os jornais! Farto de andar com 
os jornais, quilos de jornais ao ombro, 
ao sol e à chuva, Olha óoo Populaaaar! 
Traz o desaaastre!, estava ele, e vinha o 
garrafelho a falar-lhe em ser repórter ... 
Não lhe caiu nada bem. 
Mas o garoto, à míngua de outras com-

panhias, estava sempre ao pé dele. 
- Damastor, tira-me o retrato - e pas
sou-lhe a máquina. 
Ficou com aquilo na mão, especado. 
- Espreitas por aqui, carregas neste 
botão ... Mas, vê lá, se eu fico bem no 
meio da janelinha, que é para me re
cordar a viagem. 
-A tua mãezinha não te tirou o retrato 
ainda? 
-A mãe está enjoada desde que entra
mos no navio, não é como nós que não 
sofremos de mal de mer. 
- Mal de quê? 
- Mal de mer, é como se diz em fran-
cês ... Não sabes francês? 
E, ante o ar perfeitamente aparvalhado 
dele, o garoto explicou com emproada 
paciência: 
- Enjoo em francês diz-se mal de mer. 
No fim da viagem tirara retratos a toda 
a gente do navio, incluindo o coman
dante e o fiel de porão, o cão e a mãe 
do garoto, verde do enjoo e com o fi
lho ao lado, em fato de marujo que o 
vento sovava sem piedade. 
Quando chegou ao destino e o cunha
do lhe perguntou que profissão podia 
arranjar-lhe, garantiu: 
- Sou fotógrafo. 
E sentiu um arrepio na espinha. 
Mas a Sacrifício, tentando adormecer a 
filha recém-nascida, a quem por falta 
de imaginação ou saudade indecente 
pusera o nome de Judite, adiantou: 
- Bela coisa, aqui não há quem tire re
tratos! 
O Inácio encomendou o equipamento, 
alugou-lhe uma lojinha minúscula em 
frente à igreja e ele retratou sem fim. 
Volvido certo tempo, o contentamento 
inicial e o entusiasmo foram esmore
cendo, a profissão era monótona, os 
negros eram todos parecidos, e para 
amealhar alguns tostões tinha de pou
par nas películas. Então, fez um retrato 
que lhe achou parecer-se com todos 
os clientes, fato completo e gravata, e 
de cada vez que tirava um retrato: 
- Incline a cabeça para a esquerda, as
sim ... Agora, molhe os lábios e fique qui
eto, até eu dizer. 
Disparava a máquina - clique! - mas 
sem película. 
- Já está. Pode vir buscar daqui a três 
dias. 

c o TOS 

Ganhou fama de trabalhar com perfei
ção e, sobretudo, rápido. 
Foi a Luanda a passeio, comprou fato 
de linho belga, gravata de seda, anel com 
libra e até escreveu ao pai, que entre
tanto se juntara com a criada do sr. Ser
ra, a contar-lhe que estava bem na vida 
e um dia, mais bre-ve do que podia su
por, iria abraçá-lo para matar as sauda
des. 
Quando veio a guerra não ganhou para 
o susto, mas não se lhe desarranjou o 
negócio. Muito pelo contrário, os solda
dos pagavam para mandarem às mães, 
noivas e madrinhas de guerra as suas 
figuras em frente à selva de cartão com 
leões pintados. Variou os cenários, en
comendando selvas com elefantes e ti
gres, gastou um bocado de dinheiro, mas 
amealhou muito mais. Poupava na pelí
cula, quando fotografava os negros. 
Eram todos iguais. 
Uma tarde, já a independência se dera, 
entrou-lhe pela porta um negro, cheiro
so e bem falante, de fato completo mas 
sem gravata, a dizer que precisava de 
fotografias para uns documentos com 
muita pressa. 
- Não seja por isso, rapidez é o lema 
desta casa! 
-Vire a cabeça, assim, para a esquerda. 
Agora molhe os lábios ... Quieto até eu 
dizer. 
A máquina fez 
clique. 
- Pronto, já está. 
Daqui a três dias 
pode ... 
- Preciso mais depressa, bem vê ... 
- Então, por especial favor, logo às 
dezanove horas, antes de fechar ... São 
mais dez angolares. 
- Não tem importância, venho às 
dezanove. 
Às dezanove horas, em ponto, lá estava 
o negro a buscar os retratos. 
- Mas, este aqui não sou eu. Eu não ti
nha gravata. 
Nem por um momento se lembrou que 
não metera película na máquina. Eram 
todos iguais ... 
Mas não se desman
chou: 
-A gravata? É oferta 
da casa! 
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Carvedilol or Metrolol 
European Trial 
Doentes com insufici
ência cardíaca crónica 
(ICC) tratados com o 
bloqueador adrenérgico 
global carvedilol tiveram 
um ganho significativo em so
brevivência de 17% comparativamen
te com o betabloqueante B I selectivo, 
metoprolol. Foram estes os resultados 
do Carvedilol or Metrolol European 
Trial (COMET), apresentados na reu
nião sobre Insuficiência Cardíaca 2003, 
da Sociedade Europeia de Cardiologia 
e que foram publicados na revista 
Lancet. Com um acompanhamento de 
mais de 14000 doentes por ano, o 
COMET é o maior e mais longo estu
do de doentes com ICC e o primeiro 
estudo comparativo directo de sobre
vivência entre dois bloqueadores 
adrenérgicos. 

• 
Luta contra a SIDA 
Reduzir o números de casos em Por
tugal para a média europeia é o pri
meiro objectivo do novo Presidente da 
Comissão Nacional de Luta Contra a 
Sida. Para alcançar esse objectivo, 
António Meliço Silvestre aposta na in
formação e numa maior conscen
cialização da pessoas para o problema. 
Recorde-se que a seguir à Ucrânia, 
Portugal é o país europeu com o mai
or número de indivíduos infectados. 

• 
Cuidados de saúde 
consistentes 
e de qualidade 
Vinte e cinco representantes de asso
ciações de pessoas com doenças reu
máticas provenientes de vinte e um 
países, entre os quais se incluíam re
presentantes de Portugal, reuniram-se 
em Bruxelas, em Março de 2003, para 
debater as crescentes preocupações 
quanto às restrições do acesso a trata
mentos e à disponibilidade de serviços 
para estes doentes na Europa. Dessa 
reunião saiu uma Declaração de Con-
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Urgências Pediátricas 
Durante o Verão, as urgências pediátricas da Região 
de Lisboa vão funcionar apenas nos hospitais de Santa 
Maria e de D. Estefânia. O Ministério da Saúde justi
fica a decisão com as consequências resultantes da 
"carência de profissionais de saúde" e a "acentuada 
redução" da procura durante o período de Verão. 
Esta medida está em vigor até 30 de Setembro, altu
ra em que a urgência pediátrica do Hospital de S. 
Francisco Xavier voltará a funcionar. 

senso Europeu que exige o acesso a 
cuidados de saúde consistentes e de 
qualidade . 
Esta Declaração apela a todos os res
ponsáveis pelo planeamento e pela 
implementação de polít icas de saúde 
para que comecem a empreender es
forços no sent ido da provisão de cui
dados de saúde com qualidade a todas 
as pessoas com doenças reumáticas, 
independentemente do local da Euro
pa onde residam. Esta declaração de 
consenso reconhece que, ao melhorar 
a qualidade de vida do crescente nú
mero de pessoas afectadas por doen
ças reumáticas, a carga social e econó
mica destas patologias poderá ser re
duzida . 

• 
Doenças Infecciosas 
matam 18 milhões 
Dezoito milhões de pessoas morrem 
anualmente na sequência de doenças 
infecciosas, o que representa cerca de 
30 por cento das causas de morte por 
doença em todo o mundo. A revelação 
foi feita em Portugal, durante o VIl Con
gresso Nacional de Doenças Infeccio
sas. Para Rui Proença, Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Doenças In
fecciosas, o panorama no mundo é hoje 
pior do que há 30 anos: "Há 20 ou 30 
anos todas as autoridades de Saúde do 
Mundo tinham como lema que as do
enças infecciosas estavam a acabar. Pois 
enganaram-se nessa análise e não é pre
visível que assim seja". 
Por isso, aquele especialista não hesita 
em apontar as doenças infecciosas 
como sendo "uma ameaça global" e 
apontou a pneumonia atípica como um 
exemplo desse risco. 

Dor: o 5° Sinal Vital 
O Ministério da Saúde aprovou uma 
norma que institui a dor como o so 
sinal vital. Assim, a par da frequência 
cardíaca, respiratória, pressão arterial 
e temperatura corporal, passa-se a ava
liar também a dor dos doentes. A me
dida instituída pelo Ministério era 
reivindicada há muito pelos especialis
tas desta área, mas só agora foi institu
ída. Os profissionais dos serviços de 
saúde passam a ter que avaliar regu
larmente a intensidade da dor mani 
festada pelos doentes, o que permitirá, 
acima de tudo, dar-lhes qualidade de 
vida. No entanto, esta medida só funci
onará em pleno quando o Plano Naci
onal de Luta Contra a Dor estiver to
talmente implementado, em 2007. Um 
dos objectivos deste plano é o de que 
75% dos hospitais portugueses tenham 
unidades de dor crónica e aguda, que 
possam responder a situações compli
cadas. Portugal é o primeiro país da 
Europa a estender esta medida a todo 

· o Serviço Nacional de Saúde. 

• 
Ciência e luxo 
... são duas características que a 
Channel associa nos seus produtos. 
Exemplo disso são os novos produtos 
da linha Précision que vão ser lança
dos em Outubro : Éclat Originei e 
lnstant D ' Éclat. Resultado de uma lar
ga investigação levada a cabo pelos la
boratórios CERIES, que conseguiram 
isolar um factor de crescimento que 
melhora a circulação da pele, o VEGF, 
os novos produtos têm na base esse 
factor, razão pela qual aceleram a re
novação celular e hidratam a pele. 
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Crédito Casa Livre 
Compre casa nova agora e venda a actual depois 

Na NovaRede, pode 

Compre casa nova sem 
ficar preso à casa antiga 

Com a NovaRede, compre a sua nova 
casa, e tem até 3 anos para fazer o me
lhor negócio com a sua casa actual. 

Simultaneamente, beneficia de presta
ções mensais reduzidas, uma vez que, 
até à venda da sua casa actual, paga 
apenas os juros de ambos os emprésti
mos. 

A NovaRede proporciona-lhe assim a 
forma mais simples e flexível de reali
zar dois bons negócios. Por um lado, 
não deixa escapar aquela boa oportu
nidade; por outro, pode tranquilamente 
fazer o melhor negócio com a sua casa 
actual. 

Aproveite todas as nossas 
vantagens! 
Financiamento a I 00% 
da avaliação 
A NovaRede financia até I 00% do va
lor da avaliação da sua nova casa. 

Prazos alargados 
Escolha o que mais lhe convém. Pode 
optar por prazos até 40 anos, permi
tindo uma redução do valor das pres
tações mensais. 

Prestações iniciais reduzidas 
Pode beneficiar de um período de ca
rência de amortização de capital, em 
que apenas paga os juros do seu em
préstimo, reduzindo assim os seus en
cargos mensais. 

Empréstimo adicional para divel"
sas finalidades 
Pode ainda obter um crédito comple
mentar para as mais diversas finalida
des, desde que o valor da garantia o 
permita. 
É muito simples e rápido. 

Possibilidade de reforçar o seu 
empréstimo 
Durante a vida do Crédito pode, com 

toda a facilidade, efectuar um reforço 
do seu crédito para qualquer prazo ou 
finalidade, desde que a amortização do 
capital já efectuada ou o valor da ga
rantia o permitam. 

Contacte a NovaRede ou visite 
www.cidadebcp.pt, para obter informa
ção sobre todas as soluções disponí
veis e efectuar a sua Simulação. 

Compre agora a sua nova casa e venda 
a actual à melhor oferta ... depois! 

Código de Conduta Voluntário 
Todas as informações que lhe prestamos, 
incluindo as que se encontram na sua 
Simulação, respeitam o preconizado no 
Código Europeu de Conduta Voluntário 
sobre Crédito à Habitação a que aderimos 
oportunamente. Desta forma, tem a 
garantia da qualidade contida na informação 
sobre as condições do empréstimo que 
pretende contratar. 

Condições válidas até 30 de Setembro de 2003 

~-..Nov~Rede ~~o~ 
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PSI-20 com um ganho de 0,32% 
Depois de um primeiro trimestre marcado pela queda das 
bolsas, que culminou nos mínimos registados em Março, o 
segundo trimestre fica marcado pelo regresso aos ganhos, 
com os principais mercados accionistas a registarem valori
zações. Em Portugal, o PSI-20 avançou I O, 14%. A praça lis
boeta apresentou o melhor desempenho semestral desde a 
segunda metade de 1999, com um ganho de 0,32%. Foi tam
bém a primeira variação positiva do índice desde essa altu
ra.Apesar disso, a subida do índice PSI-20 de I O, 14%, entre 
Abril e junho, manteve-o como o segundo pior desempe
nho das bolsas da União Europeia. Nos primeiros seis me
ses do ano, o PSI-20 avançou 0,32%, ultrapassando apenas 
os mercados da Bélgica, Finlândia e Holanda, que registaram 
variações negativas. 

BCP, uma das instituições bancárias 
mais rentáveis 
O Banco Comercial Português (BCP) foi, nos últimos cinco 
anos, uma das instituições bancárias mais rentáveis da Eu
ropa, segundo o estudo apresentado pela Goldman Sachs 
que analisou 146 bancos no Mundo em termos de rentabi
lidade, tendo em conta a evolução e as perspectivas de evo
lução do ROE (Return-on-Equity). Da média feita pelo ban
co de investimento dos últimos cinco anos - entre 1999 e 
2003, este último estimado - resulta que o BCP é o terceiro 
banco europeu mais rentável, com um ROE médio de 26,4%, 
depois do britânico Lloyds TSB, que registou um ROE de 
27,2% e do Banco Popular Espafíol, que tem um ROE de 
26,4%. 
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--------------------~lfldlcatúreg da 8tJiga 
Principais Índices Mundiais 

(até 16 de Var. desde 1 
Junho) Fecho (*) Jan.2003 

-14.65% 0.0% 

PSI20 5854 -8.92% 0.5% 

IBEX 35 6857 -2.76% 16.6% 

CAC40 3109 -14.54% 1.5% 

DAX30 3169 -16.21% 9.5% 

FTSE 100 4134 -8.30% 4.9% 

DOW JONES 9117 -4.19% 9.3% 

4.7% 

13.1% 

~ Os presidentes dos principais bancos mundiais abriram a porta 
para cortes de taxas adicionais. Greenspan considera que se encon
tram reunidas as condições para que a economia cresça a um ritmo 
mais acelerado nos próximos meses e Duseinberg acredita que a que
da do preço do petróleo e o Euro forte estão a reduzir as pressões 
inflacionistas na UEM. 

~ Temos assistido ao regresso do optimismo aos mercados accionis
tas. 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 finance iro mantém-se na nossa lista de 
recomendações. O mercado britânico também é uma boa aposta, apre
sentando-se atractivo em termos fundamentais. 

(*) 1°Trim. de 2003 
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A tendência positiva dos mercados europeus mantém-se inalterada. Os 
sinais técnicos positivos que corroboram esta opinião incluem a quebra 
de importantes resistências acompanhadas de aumentos significativos de 
volume. 

No curto prazo, acreditamos que possam surgir correcções da tendência, 
quedas estas que deverão ser aproveitadas para aumentos na exposição 
ao mercado accionista. 

A partir do momento em que se comecem a observar melhorias na con
fiança 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 comer
cial (dos países não pertencentes à Europa) com uma quota de cerca de 
I O%. A mudança de atitude das autoridades norte-americanas face à des
valorização da sua moeda, aliada à medida monetária do BCE podem 
despo letar uma correcção no Euro e continuar a dar fô lego aos merca
dos accionistas. O DAX deverá, assim, ser um dos principais beneficiários. 

No curto prazo mantemos uma recomendação positiva no sector finan
ceiro 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 econo
mia for recuperando) deverá reflectir-se nas margens financeiras dos ban
cos, pelo que o sector financeiro mantém-se na nossa lista de recomenda
ções. O mercado britânico é uma boa aposta já que se apresenta atracti
vo em termos fundamentais e as autoridades britânicas são mais agressi
vas em termos de políticas que possam estimular a economia, quando 
comparada com as da UEM. Outro factor que torna este sector atractivo 
diz respeito ao seu dividend yield, actualmente superior em ISOpb à yield 
das obrigações de tesouro a I O anos. Em termos técn icos, destacamos o 
facto do sector financeiro transaccionar acima da sua média móvel de 
longo prazo, um sinal de confirmação de inversão de tendência. 
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