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EDITORIAL
J . Germano de So usa

ERS: dúvidas e objecções
Governo prepara-se para aprovar a criação da Entidade Reguladora da
Saúde, um organismo anunciado como fundamental para assegurar a
transparência e a eficácia da prestação de cuidados de saúde pelos diversos actores públicos sociais e privados que, consequência das novas reformas
introduzidas no sector, participarão no Sistema Nacional de Saúde ..
A Ordem dos Médicos não recusa a necessidade da existência de um mecanismo
de regulação do Sistema. Porém, a Entidade anunciada está concebida de t al
modo que nos levanta sérias dúvidas e objecções. De acordo com o projecto que
nos foi enviado, trata-se dum organismo que foge aos normais e salutares controlos
democráticos pois não há recurso das suas decisões, não responde perante o
Ministro ou o Parlamento, e as acções dos seus membros, os quais aliás são
inamovíveis. durante cinco anos, não os responsabilizam individualmente. Pode
intervir ou opinar sobre todos os aspectos do Sistema de Saúde e em muitos
aspectos parece poder ultrapassar a capacidade de decisão do próprio Ministro,
Direcção Geral de Saúde e mesmo da Inspecção Geral da Saúde.
Embora o projecto exclua do seu âmbito as funções das Ordens, mormente da
Ordem dos Médicos, prevê que a Entidade possa dar pareceres sobre aspectos
que dizem respeito a estas instituições, chegando a responsabilizá-la pela aprovação dos manuais de boas práticas e outros aspectos de garantias da qualidade
que dizem apenas respeito às Ordens.
Por todas estas razões a Ordem dos Médicos manifestou ao Senhor Ministro da
Saúde a sua oposição a esta forma de regular a eficiência do novo Sistema de
Saúde. Por isso decidiu não vir a participar num previsto Conselho Consultivo
que, pelas funções que lhe são atribuídas, não tem nenhuma capacidade de contro lar a referida Entidade.
Ainda relativamente ao referido projecto de Diploma solicitamos um parecer à
Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde que reunirá, brevemente, a fim de nos dar a sua apreciação sobre o tema.
este Editorial não posso deixar de expressar o desgosto pela morte do
Prof. José Gui lherme Jordão. Com o seu desaparecimento os médicos e a
sua Ordem perdem uma figura de prestígio e um exemplo de defesa dos
direitos da classe médica e dos doentes.
O Prof. Guilherme Jordão ficará ligado para sempre à criação e reconhecimento
daquela que é hoje uma especialidade fundamental, a Medicina Geral e Familiar.
Durante a sua carreira foi responsável pela formação de muitos dos nossos médicos de família e teve um papel fundamental no lançamento da carreira de
medicina familiar, integrando o núcleo de personalidades que, no seio da Ordem
dos Médicos, deram origem ao actual Colégio.
Que o seu exemplo e o seu trabalho não sejam esquecidos é uma responsabilidade de todos os médicos portugueses e a melhor forma de perpetuar a sua memória.
Quero ainda em nome da Direcção da Ordem dos Médicos e meu próprio expressar à família enlutada sentidas condolências.
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Estatuto Editorial
No cumprimento das exigências da Lei de Imprensa, importa que se torne público o nosso estatuto editorial:
A Revista da Ordem dos Médicos é uma publicação periódica que disponibiliza informação de referência de carácter
científico e profissional, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política e económica.
A Revista da Ordem dos Médicos apresenta-se como uma
publicação de informação especializada, de expansão nacional , com um corpo redactorial supervisionado por especialistas e m áreas in e rentes aos assuntos desenvolvidos, cujo
object ivo fundamental é a divulgação de informação, na área
da medicina/saúde, de carácte r científico e profissional, nas
suas várias ve rtentes, nomeadamente na vertente ética edisciplin a r, pretendendo ser um ca na l privilegiado de
sensibilização e promoção dessas questões.
Assume-se como uma publicação informativa, cuja orientação e objectivos apontam para o respeito pela Constituição
da República Portuguesa, pelos princípios deontológicos da
imprensa e pela ét ica jornalíst ica e profissional, não prosseguindo apenas fin s comerciais, garantindo o respeito pela
boa fé dos leitores, não encobrindo ou deturpando a informação que dirige ao s médicos, bem como às várias instituições (hospitalares, pedagógicas, ci entíficas profissionais e de
solidariedade social) com actividade neste do mínio .
A Revista da O rdem dos Médicos apresenta-se como uma
fer ra menta de informação e fo rmação de todos os profissionais médicos e de quanto s se interessam pelas questões do
exe rcício da medicina e pe la saúde.
Encarando a saúde e o exercício da medicina como uma
das componentes mais relevantes da vida humana, promotora da qualidade de vida, do relacionamento e cooperação
ent re comunidades, da afirmação de Portugal no mundo e
da consolidação de re lações entre os povos, a Revista da
O rdem dos Médicos procura, 1 nomeadamente, divulgar o
t rabalho desenvolvido pela Ordem dos Médicos, enquanto
estrutura representativa da classe, quer a nível nacional que r
no estrangeiro, prestigiando sempre o seu bom nome.
Na prossecução dos seus objectivos de informação e aproximação da comunidade internacional, procurará e tabelecer proto colos de cooperação com entidades dos países
onde se encontrem comunidades de emigrantes portugueses e com organizações congéneres dos países que compõe m a União Europeia e os Países de Língua Oficial Portuguesa.
A Revista da Ordem dos Médicos baseia-se em critérios de
rigor, objectividade, honestidade e isenção no tratamento
da informação, procura o esclarecimentos dos seus leitores
e recusa o recurso ao sensacionalismo e outros métodos
menos éticos.
A Revista da Ordem dos Médicos compromete-se a respeitar os direitos e deveres que estão inerentes à liberdade de
expressão e ao direito de informar.
A Revista da Ordem dos Médicos privilegia, no seu conteúdo, a informação , que possibilite e garanta a expressão e o
confronto das diversas correntes de opinião .

A Revista da Ordem dos Médicos diferencia muito claramente os artigos de conteúdo opinativo dos artigos informativos, reservando-se, todavia, o direito de relacionar, interpretar e comentar os factos e acontecimentos do âmbito
da profissão médica.
A Revista da Ordem dos Médicos privilegia o diálogo com
os leitores e promove a participação dos mesmos e o
consequente debate dos principais temas da actualidade
profissional, tendo em vista a discussão de questões de interesse geral e a troca de ideias entre aqueles que se preocupam e dedicam à medicina e, consequentemente, à saúde.
A Revista da Ordem dos Médicos reconhecerá, em condições de igualdade e eficácia, o direito de resposta a todas as
pessoas (singulares ou colectivas) que se considerem prejudicadas pela publicação de qualquer artigo que possa afectar a sua reputação ou boa imagem.
A Revista da rdem dos Médicos não é dependente de
simples argull')entos economicistas nem de mercado.
A Revista da O rdem dos Médicos é escrita e produzida no
cumprimento das orientações e princípios definidos neste
Estatuto Editorial e pela sua Direcção .

Redactorial
Os artigos e trabalhos assinados são da responsabilidade
dos respectivos autores. A sua publicação apenas envolve,
po r parte da Revista, um juízo sobre o interesse informativo
dos mesmos, não sign ific _ndo necessariamente concordância com as oyiniões neles expostas. Os sumários, notas marginais, anotações e artigos não assinados são da responsabilidade Cla redacção.
A Rev1s da O rdem dos Médicos reserva-se o direito de
publ icar ou não os trabalhos recebidos e de sugerir qualquer alteração que se lhe afigure necessária, por razões de
paginação. Depois de aprovados para publicação, os originais já não poderão ser substancialmente modificados.
A reprodução integral ou parcial de qualquer texto, por
qualquer meio possível, será punida nos termos da Legislação referente aos direitos de autor. Toda e qualquer reprodução de textos e imagens da Revista da Ordem dos Médicos deverá obter o prévio consentimento deste órgão de
informação, representado para o efeito pela sua Direcção.
O Director da Revista da Ordem dos Médicos
Dr. Germano de Sousa

INFORMAÇAO
Informação do Conselho Regional do Nort e d a O rdem dos Médicos
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IO+ I Perguntas ao Senhor Ministro da Saúde
Em 6 deAgosto,o CRN enviou ao Senhor Ministro da Saúde um pedido
de informação relativamente ao PECLEC invocando a cont rovérsia que
os resultados do mesmo tem provocado e salientando que é o Ministro
da Saúde o responsável político pela execução daquele Programa e,
portanto, a única entidade susceptível de garantir a exactidão de todos
os elementos (estatísticos ou não) relativos ao PECLEC.
As questões colocadas relativamente ao desenvolvimento do PECLEC no âmbito da ARSNorte foram as seguintes:

I Número de doentes inscritos para o
PECLEC por hospital do Serviço Nacional de Saúde e por patologia.
2 Número de doentes efectivamente
operados até Agosto de 2003, por hospital do Serviço Nacional de Saúde e por
patologia, e data de início do PECLEC em
cada instituição.
3 Número de doentes efectivamente
operados no sector social (misericórdias,
IPSS, mutualidades) por instituição e por
patologia e data de início do PECLEC em
cada instituição do sector social.
4 Número de doentes efectivamente
operados no sector privado, por instituição (nacional ou estrangeira) e por patologia e data de início do PECLEC em cada
instituição do sector privado.

5 Número de doentes actualmente em
lista de espera (Agosto de 2003) por
hospital do Serviço Nacional de Saúde e
por patologia e que foram incluídos no
PECLEC.
6 Número de doentes act ualmente em
lista de espera (Agosto de 2003) por
hospital do Serviço Nacional de Saúde e
por patologia que não foram incluídos no
PECLEC, ou seja que entraram em Iis ta de
espera após a definição do Programa
Uunho de 2002).
7 Identificação, por patologias, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde sem
doentes em lista de espera à data de início
do PECLEC .
8 Identificação, em Agosto de 2003, dos
hospitais do Serviço Nacional de Saúde
sem listas de espera.
9 Número de cirurgias contratualizadas
(títulos emitidos) e não executadas no

ou
Como se confirma que a
descentralização prometida pelo
Senhor Ministro da Saúde é uma
simples ficção
Por despacho publicado em Diário da
Republica em I I de Setembro de 2002,
o Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte delegou nos Coordenadores das Sub-Regiões de Saúde a

competência para procederem à concessão de comissões gratuitas de serviço
para a participação em cursos, seminários, encontros, jornadas e outras acções
de formação realizadas em Portugal.

âmbito do PECLEC, por patologia e por
hospital do Serviço Nacional de Saúde, por
instituição do sector social e por instituição do sector privado.
I OCritérios de redistribuição das cirurgias contratualizadas e não executadas no
âmbito do PECLEC, também por patologia,
por hospital do Serviço Nacional de Saúde,
por instituição do sector social e por
instituição do sector privado.
No mesmo ofício o Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos alertava o
Senhor Ministro da Saúde para o facto de
"que só faz sentido a existência de um
representante da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos na Comissão de
Acompanhamento do PECLEC, que funciona no âmbito daARS-Norte,se pudermos
dispor das informações solicitadas" e solicitava uma resposta até ao passado dia 26
de Agosto p.p.
Tendo em conta a ausência de qualquer
resposta do Senhor Ministro da Saúde, o
CRN deliberou que a partir desta data não
estará representado nas reuniões da Comissão de Acompanhamento do PECLEC
que funciona no âmbito da ARS-Norte.
Face a notíc ias posteriores ao ofício já
referido, o CRN aproveita esta oportun idade para solicitar ao Senhor Ministro da
Saúde que confirme ou desminta a existência de clínicas privadas que estão a participar no PECLEC e que sub-contrataram
serviços de Hospitais S.A. e que, em caso
afirmativo, as identifique publicamente.

No uso dessa competência delegada, o
Coordenador da Sub-Região de Saúde do
Porto, Dr. Miguel Galaghar, sub-delegou nos
Directores dos Centros de Saúde aquela
competência, mediante o Despacho 6640/
2003, publicado em Diário da Republica
em 19 de Março de 2003.
Aquela medida de descentralização técnica e administrativa mereceu, como devia, o
elogio público do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos.
Foi, assim, com alguma surpresa que o C RN
tomou conhecimento de um despacho do
Presidente do Conselho de Administração

INFORMAÇAO
Retirada do mercado do medicamento genérico
áCidO acetiiSaliCiliCO -Ratiopharm, I00 mg, comprimidos, lote C20604
O CRN da OM tomou conhecimento ontem da Deliberação no I 076/
2003, do Conselho de Administração do INFARM ED, de I 5 de Julho, publicada em Diário da Republica, 11 Série, de 25 de Julho de
2003, onde se ordena a RETIRADA DO MERCADO DO MEDICAMENTO GENÉRICO ÁCIDOACETILSALICILICO - RATIOPHARM,
I 00 mg, comprimidos, lote C20604, que se anexa a este comunicado.

Considerando que está em causa a saúde pública (para citar a deliberação do
INFARMED) e tendo em conta as competências estatutárias da Ordem dos
Médicos, entende o CRN dar a máxima divulgação a este facto, apelando à
colaboração dos órgãos de comunicação social na defesa da saúde pública
dos portugueses, tanto mais que o
medicamento em causa é um medicamento de venda livre e de profusa utilização.
Para melhor esclarecimento dos doentes informa-se que o medicamento em
causa é o único genérico no mercado
com aquela dosagem e forma de apresentação.
Por coincidência, os dados oficiais do
IN FARMED actualizados a 18 de Julho

da ARS-Norte, de 6 de Junho de 2003,
em que revoga o seu próprio despacho
de I I de Setembro de 2002, apenas, somente e curiosamente no que respeita à
concessão de comissões gratuitas de serviço.
5-Perante esta medida pondera o CRN
produzir os seguintes comentários:
a) O CRN começa a temer pelos elogios
que produz. Na verdade, uma das poucas medidas tomadas pelo Ministério
da Saúde que merecem a nossa concordância acaba de ser revogada.
b)Conhecendo a natureza consensual do
estilo de actuação do Conselho de

p.p. e referentes aos anos de 2002 e
2003 mostram que o respectivo Laboratório de Comprovação da Qualidade analisou 83 medicamentos genéricos e identificou 4 que não cumpriam
as especificações exigidas (4,8%) . No
mesmo período, foram analisados 5 13
medicamentos de marca e identificados 18 que não cumpriam as
espec ificações exigidas (3,5%).
Informa-se ainda que esta deliberação
do INFARMED se refere apenas ao
medicamento acima identificado, não
estando em causa aqueles que os doentes conhecem, de longa data, pelo
seu nome de fantasia ou marca e que a
seguir se enumeram:Aspirina e Cartia
O CRN comunica ainda que é um dever ético de todos os médicos estarem

absolutamente disponíveis para os seus
doentes no sentido de assegurarem a
fármaco-vigilância daqueles que tiverem utilizado o medicamento agora
retirado do mercado.Visto que o medicamento acima identificado é usado
especificamente na profilaxia do enfarte
do miocárdio, acidente vascular cerebral, isquemia transitória e angina instável recomenda-se aos doentes que
recorram ao seu médico assistente para
obterem os necessários esclarecimentos.
O CRN, na convicção de que já foram
accionados todos os mecanismos de
fármaco-vigilância da responsabilidade
do Senhor Ministro da Saúde, apela ao
Senhor Ministro, visto estar em causa
a saúde pública, para que desencadeie,
também, todos os mecanismos de propaganda e divulgação que tem à sua
disposição, para que a deliberação do
INFARMED seja do conhecimento de
todos os médicos e, sobretudo, da população.
O CRN regista ainda que, mesmo relativamente aos medicamentos, o célebre George Orwell continua premonitório: todos os medicamentos são
iguais, mas alguns são mais iguais do
que outros.

Administração da ARS-Norte a medida agora tomada só pode ter sido tomada de acordo com as instruções da
tutela hierárquica.
c) Não obstante a presente medida, e até
por causa dela, o CRN reafirma o seu
apreço pela iniciativa tomada pelo
Coordenador da Sub-Região de Saúde
do Porto, Dr. Miguel Galaghar, apesar
de revogada.
d)Confirma-se assim que o Ministério da
Saúde não tem qualquer intenção de
cumprir a legislação que ele próprio
produz. Na verdade, o Decreto-Lei 60/
2003, de I de Abril, elaborado pelo

Senhor Ministro da Saúde, contra o
parecer de todas as organizações médicas, prevê que:
- é da competência do Director do Centro de Saúde "organizar e supervisionar as actividades de formação e investigação" (artigo 9°, n. 0 I, alínea p)
- o Director do Centro de Saúde se
responsabiliza pela gestão de todo o
pessoal que exerce funções no centro de saúde e em especial na definição da política de formação contínua,
de acordo com as necessidades do
centro de saúde (artigo 9°, n.0 2, alínea d).
Revista ORDEM DOS MEDICOS
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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 possibilidades são infinitas.

Internatos médicos
Conferência de imprensa do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
24 de julho de 2003
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Como é do conhecimento público tem
vindo a decorrer várias reuniões entre
o Senhor Ministro da Saúde e a Ordem dos Médicos relativamente à legislação sobre internatos.
Nas mesmas e em declarações públicas, o Senhor Ministro tem centrado a
questão, ainda que erradamente, na
duração do tempo total da formação
médica pós-graduada. Sobre esta matéria o Senhor Ministro da Saúde já foi
publicamente corrigido, e bem, pelo
Conselho Regional do Sul da Ordem
dos Médicos em Conferência de Imprensa realizada no passado dia 22 de
Julho.
No entanto a revisão da legislação sobre internatos envolve um problema
mais relevante: a qualidade da formação dos médicos e, portanto, a qualidade dos serviços de saúde a prestar,
no futuro próximo, a todos os portu-

gueses. Por isso o CRN entende que
não basta dizer que há mais médicos.
Para nós o que é verdadeiramente importante é que os médicos estejam
devidamente preparados e qualificados
para exercer a sua especialidade e, por
isso, para tratar bem os seus doentes.
Para garantir aquela qualidade a Ordem dos Médicos não abdica das competências que o seu Estatuto, vertido em decreto-lei, lhe confere. Estas
são as seguintes: a competência para
definir as especialidades médicas, os
respectivos conteúdos curriculares, a
duração dos tempos de formação, os
serviços qualificados e idóneos para
garantir essa formação e a titulação
profissional. Não abdica ainda de ser
ela a definir as áreas profissionais de
diferenciação não especializada, como
processos suplementares de formação
pós-graduada, e os seus conteúdos.
Do mesmo modo que se reconhece às
Faculdades de Medicina a competência exclusiva para definir a organização do ensino pré-graduado em articulação directa com o Ministério da
Educação, também se exige que o
interlocutor técnico do Ministério da
Saúde para a formação pós-graduada

seja a Ordem dos Médicos. Não aceitamos pois interferências de estruturas espúrias, sem competência ou independência técnicas e politicamente
dependentes do Ministério da Saúde,
como são as Comissões Nacional e
Regionais de Internato Médico. Estas,
que apenas devem ter funções de natureza burocrática e administrativa, não
podem usurp ar as competências
estatutariamente atribuídas à Ordem
dos Médicos, através dos seus Colégios de Especialidade.
Assim, e caso a legislação agora em
discussão não consagre, clara e inequivocamente, que é a Ordem dos Médicos que exerce, junto do Ministério da
Saúde, as funções referidas no número
4, o CRN não subscreverá qualquer
acordo com o Senhor Ministro da Saúde e solicitará a convocatória de um
Plenário de Conselhos Regionais extraordinário para que a Ordem dos
Médicos manifeste a sua clara oposição a essa legislação e adopte as medidas necessárias para continuar a garantir a qualidade da formação dos
médicos portugueses e, por essa via,
continuar a manter a confiança dos
cidadãos nos serviços de saúde.

Lideramos na independência de criar soluções.
Para nós, a valorização do seu património é definida
pelos seus objectivos e potenciada pelas soluções que encontramos.
Soluções tão específicas como as formas delicadas

• Brasil
• Cayman
• Lausanne

de uma arte cuja origem se perde no tempo.

• Lisboa

O nosso conhecimento dos mercados internacionais,

• Macau

e das suas conjunturas sempre dinâmicas, permite-nos encontrar

• Madeira

consigo as melhores formas de valorizar o seu património,

• Madrid

enriquecidas pela independência com que são analisadas.

• Miami

Uma atitude que nos permite chegar até si numa posição de liderança,
e numa postura de parceria e aconselhamento
onde valorizamos a forma, e celebramos o valor.

ESPIRli'O SANTO@ PRNATE

Liderança pela excelência

"Morte de Criança no Hospital de Guimarães"
Recebemos na nossa redacção uma carta pedindo a publicação de uma resposta
a um artigo da nossa edição no 35, invocando o art. 24° da Lei no 2/99, de 13
de Janeiro. A invocação do direito de
resposta, é. em nossa opinião, desnecessário visto que a Revista da Ordem
dos Médicos honra-se de publicar todas
as respostas que nos são enviadas. desde
que as mesmas sejam formuladas em
termos adequados e não desprimorosos.
Assim sendo, passamos a publicar a resposta ao artigo "Morte de Criança no
Hospital de Guimarães":
Exmos Senhores Membros da Comissão Regional do Norte da Ordem dos
Médicos: Para quem afirma e bem que "é
função da Ordem dos Médicos defender
a ética, a deontologia e a qualificação profissional médicas, a fim de assegurar e
fazer respeitar o direito dos utentes", o
funesto artigo publicado na ROM é, no
mínimo, insultuoso e irresponsável e apenas veio estigmatizar ainda mais o clima
de desconfiança instalado, entre os
utentes e a comunidade em geral do HSO,
e os médicos deste hospital. Na verdade,
o CNR da OM com este artigo comunga
0

com alguma Comunicação Social que, atenta a um furo jorna-lístico, erigiu uma campanha persecutória contra este Hospital e
o seu corpo clínico, nomeadamente, do
serviço de pediatria/neonatologia. Assim o
CNR da OM deveria preocupar-se em saber o que realmente aconteceu contactando
a Administração, a Direcção Clínica .e a
Direcção do Serviço de Pediatria do HSO
para depois tomar uma posição digna e
correcta. Ora "o clima de dúvida que se
começou a instalar quanto às circunstâncias e responsabilidades que envolveram o
falecimento de várias crianças cujo
epicentro demográfico é aparentemente o
Hospital de Guimarães", não é mais do que
uma "caixa" jornalística, sem qualquer ponderação no conteúdo dessa mesma afirmação. Se o CNR da OM se se lançasse no
terreno para efectivamente averiguar o que
se passou com certeza que meditaria no
que escreveu. Acresce que no Hospital da
Senhora da Oliveira - Guimarães faleceu
uma única criança. Referem V. Ex.'s. no ponto
3 do artigo "que o CNR da OM não pode
ser alheio a uma situação que envolve a
vida de doentes ou colaborar com situações de irresponsabilidade". Ora o

alheamento do CNR da OM para as ocorrências no HSO é tanto que se predispôs
a nomear rapidamente uma comissão pericial com vista ao esclarecimento desta
situação, alguns meses depois de terem sido
nomeados e colocados no terreno Comissões de Investigação pela Administração
do HSO, Inspecção Geral de Saúde e Direcção Regional de Saúde Pública do Norte, que fizeram as inspecções e inquéritos
logo que o assunto veio para a "ribalta".
Se o CNR da OM não reconhece competência a estas entidades supra referidas
para o esclarecimento desta situação, pelo
menos, já deveria ter enviado a comissão
pericial a abrir novo inquérito do qual terá
a mais ampla colaboração de todo o corpo
clínico do Serviço de Pediatria/Neonatologia do HSO, AS-Guimarães.
É despropositada a disponibilidade demonstrada pelo CNR da OM para colaborar
com o Ministério da Saúde, com o poder
Judicial e com as famílias das vítimas não
apresentando essa referida disponibilidade para com os seus pares do HSO, procurando a verdade de forma sensata e justa.

Pelos Médicos do serviço de Pediatria/Neonatologia
Dr. Pedro Freitas
Revista ORDEM DOS MtDICOS . Setembro 2003
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Representantes dos Médico
No dia 12 de Setembro, em reunião do Fórum Médico, as várias
entidades representantes da classe médica concluíram pelo consenso contra o projecto de criação da chama Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Considerando
que a criação de uma entidade
com poderes tão discricionários,
e sem qualquer controlo ou fiscalização de actuação, põe em
causa os princípios básicos do
Estado Democrático, Ordem dos
Médicos, sindicatos, associações
sócio-profissionais e outras entidades representantes dos Médicos deram uma conferência de
imprensa tornando pública a sua
tomada de posição nesta questão.
Na sequência do consenso encontrado no âmbito do Fórum Médico, teve
lugar no dia 16 de Setembro, na Ordem dos Médicos, uma conferência de
imprensa onde estiveram presentes as
várias estruturas representantes dos
Médicos. Pedro Nunes, Presidente da
Secção Regional do Sul da Ordem dos
Médicos, que presidiu a esta conferência em representação do Bastonário da
O.M., Miguel Leão, presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, Luís Pisco, da Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral,
Carlos Arroz, do Sindicato Independente dos Médicos, Adélia Pinhão, da Federação Nacional dos Médicos, Margarida Rebelo Pinto, da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública
e António Alvim, da Associação dos
Médicos de Clínica Geral Independentes, juntaram-se nesta conferência com
o objectivo de tornar pública a sua clara oposição à criação de qualquer entidade que fique à margem do controlo democrático dos portugueses.

Todas as entidades presentes quiseram
deixar bem claro que são unânimes em
considerar um atentado à democracia
a criação da dita ERS: "Com efeito, as
funções que até agora competiam ao
Ministério da Saúde, e das quais este
prestava contas aos portugueses em
eleições, prepara-se este para as entregar a um conjunto de indivíduos nomeados politicamente, inamovíveis, irresponsáveis", explicou Pedro Nunes.
Curioso será referir que, além da total
ausência de critérios para essas nomeações, a não ser critérios políticos no
exercício de um poder totalmente discricionário por parte do Ministro da
Saúde, entre os nomeados não podem
nunca estar pessoas que já tenham tido
responsabilidades em cargos directamente ligados à saúde: "Nós quase diríamos que a única condição para poder ser nomeado para dirigir a entidade reguladora da saúde é não conhecer nada da saúde. Aliás, a única exclusão das incompatibilidades é a fileira política: alguém que tenha sido responsável pela área da saúde em termos políticos- ministros, secretários de
estado, assessores - pode ser nomeado, mas quem tenha dirigido hospitais,
quem tenha feito parte de sindicatos,
quem tenha efectivamente feito qual-

quer tipo de trabalho na saúde está
excluído da possibilidade de fazer parte dessa entidade". Uma outra curiosidade deste projecto é o facto de, após
a nomeação, o nomeado deixar de responder quer perante o Ministro que o
nomeou quer perante o Governo, quer
perante os próprios portugueses, sendo colocado numa posição em que só
por um crime grave é que pode ser
removido. Essa é a questão mais relevante para este representante da Ordem dos Médicos: "não é o mais importante saber quem é que pode estar
na ERS, mas sim a forma como pode
estar: a ERS pressupõe uma nomeação
por cinco anos, portanto uma nomeação que ultrapassa o ciclo político, que
ultrapassa as eleições, com a característica de não poder ser removido,
excepto por crime grave. Uma entidade que fica com os poderes do Ministério da Saúde, que passa a poder decidir em nome de todos os portugueses, sem que possamos elegê-lo ou demiti-lo como fazemos com os responsáveis políticos, tradicional e democraticamente, nas urnas. Esse ponto parece-nos pouco democrático e achamos
que a ERS não traz nenhuma vantagem acrescida para a saúde".
Mas será esta uma abordagem idêntica
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ONTRA ENTIDADE REGULADORA
Gostaríamos de chamar
a atenção para o risco
que corremos todos
quando um sector importante pode passar a ser
regulado por quem, por
maior que seja o seu
mérito, por maior que
seja a sua independência,
não presta contas
a ninguém.
à de outros países em termos de entidades reguladoras, e trará algum tipo
de benefício para a saúde dos portugueses? "Não. O próprio documento
que o Ministério nos facultou diz mesmo que se trata de uma abordagem
original que não existe em qualquer
país, nem da Europa comunitária, nem
noutros. Na realidade, existem nalguns
outros países, entidades que avaliam os
serviços de saúde mas que não têm as
características desta entidade que se
pretende agora criar. Nós não vemos
qual é o valor acrescentado que isto
traz para a saúde dos portugueses e
como actores do sistema de saúde,
gostaríamos de chamar a atenção para
o risco que corremos todos quando
um sector importante pode passar a
ser regulado por quem, por maior que
seja o seu mérito, por maior que seja a
sua independência, não presta contas
a ninguém. Estamos a falar de uma estrutura que não tem staff, sem pessoal,
uma estrutura que só tem cúpula, e que,
portanto, irá contratualizar em termos
de outsorcing, não se sabe bem com
quem, nem com que critérios". "Nós
defendemos o princípio da transparência. Não sendo esta uma matéria que
afecte quer a Ordem quer os Sindicatos, ou os médicos nalgum interesse, é

uma matéria que nos permite estarmos
todos unidos para explicar o risco que
correm os portugueses em aceitarem
a existência desta entidade sem
responsabilização de qualquer tipo.
Nós o que pedimos ao Ministério da
Saúde é que cumpra o seu papel, que
exerça a sua função reguladora e que
assuma as responsabilidades como tal.
Nós somos contra a transferência de
responsabilidades para uma entidade
que ninguém pode responsabilizar pelo
bem ou pelo mal que fizer. O que o
Senhor Ministro não pode ter dúvidas
é que todas as instituições médicas estão verdadeiramente contra a criação
de uma entidade desta natureza. Não
estamos contra a regulação, antes pelo
contrário, estamos apenas contra a criação deste modelo de entidade pública", concluiu Pedro Nunes.

"A ERS invade
competências atribuídas
a vários ministérios"
Miguel Leão referiu que os moldes em
que se pretende criar esta ERS são, além
de tudo, um "desvio ao programa deste Governo" o qual prevê "a criação
de uma entidade reguladora com natureza de autoridade administrativa
independente, e sublinho, que enquadre a participação e actuação dos operadores privados e sociais no âmbito
da prestação de serviços públicos de
saúde" No entanto, e como referiu o
Presidente da Secção Regional do Norte da O.M., "no preâmbulo do projecto a que tivemos acesso, diz-se o seguinte: 'Assim, estando desde já definida a intervenção de uma entidade reguladora sectorial para o sistema de
saúde no que respeita a situações de
participação ou de cooperação de en-

tidades privadas ou sociais no âmbito
do serviço público de saúde, cabe igual mente determinar a sua intervenção no
âmbito de outras formas institucionais
de organização do serviço público de
saúde, ou mesmo para além dele, com
a inclusão dos sectores privado e social na área da saúde'. Estamos, portanto, perante um extravasamento claro
daquilo que é o programa do Governo" . Além deste "extravasamento",
Miguel Leão referiu ainda que há claras incursões desta Entidade Reguladora da Saúde em domínios que ultrapassam a área da competência do Ministério da Saúde: "Estamos também
perante interferências noutras áreas
governativas, nomeadamente na área
da segurança social quando se prevê
neste diploma que seja esta entidade a
homologar regulamentos sobre as condições higiene e segurança no trabalho ou no domínio da área da economia e das finanças, ao regular as entidades gestoras dos planos dos seguros
de saúde. Estes dois exemplos simples
demonstram que esta entidade extravasa claramente o que estava previsto
no programa do Governo e que invade competências atribuídas a outros
ministérios, o que agrava a ausência de
Revista ORDEM DOS MtOICOS . Setembro 2003
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Nós o que pedimos
ao Ministério da Saúde é que cumpra o
seu papel que exerça
a sua função reguladora e que assuma as
responsabi Iidades
como tal. Nós somos
contra a transferência de responsabilidades para uma entidacontrolo democrático já referida pelo
Dr. Pedro Nunes. Esta entidade afecta
ainda áreas actualmente atribuídas ao
Ministério da Justiça e ao poder judicial: do articulado deduz-se que esta entidade pode aplicar sanções, pode punir infracções, pode determinar indemnizações ... Estamos aqui perante mais
um desequilíbrio desta entidade provocado pela invasão de um território e
de funções que são do Ministério da
Justiça. O tal desequilíbrio democrático de que o Dr. Pedro Nunes falava e
que não se limita à saúde, mas que se
estende há justiça, à segurança social,
à economia, às finanças ... É neste âmbito que queremos transmitir sobretudo aos portugueses, mas também ao
Governo, que estamos perante uma
situação de exagero de uma entidade
que foi consagrada no programa do
Governo com poderes e funções completamente diferentes do que agora nos
aparece no projecto".
António Alvim, da Associação dos Médicos de Clínica Geral Independentes,
não quis deixar de explicitar que esta
intervenç ão é ainda mais descon textualizada quando o próprio Governo considera estar e m curso uma importante reforma do sector da saúde,
reforma essa que faz com que não seja
ainda possível definir em que quadro
actuaria a Entidade Reguladora. "A

14
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de que ninguém pode

cia do Ministério da Saúde. Isto, do
ponto de vista sindical, tem toda a importância: com uma entidade reguladora deixamos de ter um interlocutor
porque não há nenhuma necessidade
disso. Todas as competências são
transferidas para esta entidade reguladora e portanto a nossa conversação
política com o Senhor Ministro da Saúde fica completamente esvaziada porque é adquirida pela ERS toda a competência na área da saúde. Aliás, no limite, penso que o próximo governo
pouparia drasticamente em eliminar o
Ministério da Saúde pois assim deixará
de haver necessidade de existir Ministro da Saúde".

responsabilizar pelo
bem ou pelo mal que
fizer.

questão é que se está a querer criar
uma entidade inamovível e repleta de
poderes mas as regras do jogo não estão definidas. Não sabemos qual será
o paradigma da saúde daqui para a frente, portanto temos um árbitro num jogo
sem regras. Não sabemos em que cenário é que vai funcionar a Entidade
Reguladora. Neste sentido, têm primeiro que se definir as regras do jogo para
depois se saber de que árbitro é que
há necessidade. Mas sem regras é um
jogo perigoso".
Carlos Arroz, do SIM, afirmou a sua
satisfação por ter sido possível, nesta
como noutras matérias, encontrar um
consenso entre todas as estruturas representantes da classe médica, especialmente porque desse consenso não
resultou "uma decisão corporativa, mas
sim, essencialmente, a preocupação
com a protecção da saúde dos portugueses". O Secretário Geral do Sindicato Independente dos Médicos afirmou ainda que, com a criação da ERS
"passará a ser desnecessária a existên-

"O mais grave
é seguramente a não
responsabilização da ERS"
Na organização da autoridade reguladora, está previsto um lugar para os
grupos profissionais no órgão consultivo que se pretende que faça parte da
estrutura dessa entidade. Os responsáveis para esse órgão consultivo são
igualmente nomeados pelo Ministro da
Saúde.A este propósito, Pedro Nunes
explicou: "Naturalmente que a Ordem
já teve a oportunidade de dizer ao Senhor Ministro que agradece, mas declina, o convite para fazer parte desse
órgão consultivo.A Ordem dos Médicos não estará presente num órgão
consultivo desta natureza pois consideramos que a nossa contribuição é
totalmente inútil neste contexto e preferimos continuar a desempenhar as
nossas funções como habitualmente e
como sempre temos feito até hoje".
Sobre o que foi dito sobre o conteúdo
do projecto de criação da ERS, o Presidente da Secção Regional do Sul da
Ordem dos Médicos concluiu: "Tudo
isso é grave mas o mais grave é seguramente a não responsabilização desta
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entidade perante os mecanismos normais de fiscalização democrática. Os
meios que se gastam são importantes
mas não são o mais importante: se esta
entidade trouxesse mais-valias para a
saúde dos portugueses justificaria os
meios que são postos ao seu dispor. Só
que a entidade reguladora não traz
nenhum valor acrescentado. De qual quer das formas estas são avaliações
críticas de pormenor, a um articulado
que em si mesmo só serve para demonstrar a intenção que estava por
detrás.A nossa crítica é mais substantiva: é necessário regular, fiscalizar, avaliar, mas isso que seja feito pelas estruturas que democraticamente têm essa
competência, isto é, as estruturas do
Ministério da Saúde. Esta entidade pode
ser feita através de uma reformulação
do Ministério da Saúde, isto é, o Ministério pode criar um departamento em
que coloque pessoas especialm ente
vocacionadas para este tipo de actividade. A independência pode ser assegurada dentro dessas mesmas estruturas. O que é grave é que a partir do
momento em que exista uma entidade
destas, que está ao lado do poder político, que não é responsável perante os
portugueses em termos e leitorais, a
partir daqui ninguém mais é responsabilizável por coisa nenhuma na área
da saúde. Esta desresponsabilização é
inaceitável. É essa a grande diferença

A nossa crítica é mais
substantiva:
é necessário regular,
fiscalizar, avaliar, mas
isso que seja feito pelas
estruturas que
democraticamente
têm essa competência.
entre a democracia e os outros sistemas políticos: é a ausência de
responsabilização pública, que é o que
esta entidade reguladora tem. Não
estamos contra uma entidade reguladora desde que faça parte das estruturas do Ministério da Saúde, desde que
seja responsabilizável pelos portugueses. O que não ace itamos é esta
pseudo-independência de nomeados
que ficam afastados de qualquer tipo
de controlo. Isso não se enquadra no
pensamento do que é a organização
do Estado Democrático onde, obviamente, os poderes são todos fiscalizados uns pelos outros, e é este equilíbrio que caracteriza o Estado Democrático".
Pedro Nunes explicou ainda que este
tipo de entidades só tem vantagens
quando se pretende a entrada de capitais privados no sistema de saúde que

ponham isso como condição, como por
exemplo no caso de se pretender levar a cabo uma grande manobra de
privatização dos hospitais o que poderia implicar a necessidade de captação
de capitais estrangeiros. "Como não é
isso que está pensado, pelo menos nunca foi isso que foi dito pelo Senhor
Ministro, então não há necessidade de
criar uma ERS nestes moldes", concluiu.
A Ordem dos Médicos já tinha tomado a iniciativa de pedir audiências a
todos os grupos parlamentares de saúde, além de ter enviado uma carta ao
Primeiro Ministro e um pedido de audiência ao Presidente da República.
Entretanto, como surgiu um já esperado consenso nesta questão durante o
Fórum Médico, onde todas as estruturas coincidiram na análise a este projecto, neste momento a Ordem está a
transformar os pedidos de audiência
em pedidos de audiência colectiva para
que todas as estruturas possam exprimir às várias instâncias "que se está
perante uma questão de organização
do Estado Democrático, algo que interessa a todas as estruturas e que interessa a todos os intervenientes desse
mesmo Estado Democrático".

Esta
desresponsabilização
é inaceitável.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Selembro 2003
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Decorreu no passado dia 22 de Julho de 2003 a tomada de posse dos
r ecém-eleitos membros dos Colégios das Especialidades da Ordem
dos Médicos.Tomaram posse os seguintes colégios:Anestesiologia,
Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica,
Cirurgia Cardiotorácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Maxilo-facial, Cirurgia
Pediátrica, Cirurgia Plástica e Reconstitutiva e Estética,
Dermatovenereologia, Doenças Infecciosas, Endocrinologia-Nutrição,
Farmacologia Clínica, Genética Médica, Ginecologia/Obstetrícia,
Hematologia Clínica, lmunoalergologia, lmunohemoterapia, Medicina
Desportiva, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Geral e Familiar,
Medicina Interna, Medicina Legal, Medicina Nuclear, Nefrologia,
Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiodiagnóstico, Radioterapia, reumatologia, Saúde Pública e
Urologia, e a Sub-Especialidade de Neuropediatria.
A cerimónia foi presidida por Germano de Sousa, bastonário da
Ordem dos Médicos e contou ainda com a presença de Miguel Leão,
presidente da Secção Regional do Norte da OM, Reis Marques, presi dente da Secção Regional do Centro da OM e Pedro Nunes, presidente da Secção Regional do Sul da OM.
A par da solenidade que era inerente ao simbolismo da assinatura que
materializa a tomada de posse, a cerimónia decorreu num tom
descontraído, tendo mesmo havido lugar a merecidos aplausos por
parte dos colegas presentes a alguns Colégios da Especialidade cuja
presença foi significativa e representativa em termos numéricos.
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Formação pós-graduada na UE
Uma análise comparativa
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Numa entrevista ao Diário de Notícias, Luís Filipe Pereira, Ministro da Saúde, terá dito que os tempos de formação dos especialistas em Portugal eram
superiores aos dos restantes países da
União europeia. Tal afirmação, ou interpretação jornalística, gerou alguma
perplexidade no meio médico pois deixava antever a possibilidade de um
eventual combate à falta de médicos
através da redução dos tempos de formação. Tal redução, colocaria, sem dúvida, em causa a qualidade dessa mesma formação e, consequentemente, a
própria qualidade dos cuidados de saúde prestados à população. Ciente do
mal-estar gerado por essa possível interpretação, o Conselho Regional do
Sul convocou uma conferência de im-

"O objectivo de manter um
sistema em que a Ordem
reconheça em nome dos
médicos portugueses e em
nome de todos os médicos
europeus os títulos dos
novos especialistas formados
em hospitais e centros de
saúde públicos, privados e
do sector social, parece
atingível".
prensa na qual apresentou o relatório
recentemente entregue ao Ministro da
Saúde sobre "Formação pós-graduada
na União Europeia" e esclareceu as dúvidas dos jornalistas, nomeadamente
sobre o resultado das reuniões com o
Ministro da Saúde relativamente à reforma dos internatos médicos. Pedro
Nunes, presidente da Secção Regional
do Sul, Manuela Santos, Tesoureira da

OM, e Hernâni Pinharanda, vice-presidente da Secção Regional do Sul, foram os representantes presentes nessa
conferência de imprensa.
Pedro Nunes começou por explicar aos
jornalistas presentes que "o desejo
reformador do Ministério" na área dos
internatos médicos veio de encontro à
vontade da Ordem dos Médicos que,
já anteriormente, "tinha apresentado
por sua iniciativa uma proposta de reforma que, em larga medida, serve de
substracto ao actual projecto". Mas os
projectos são apenas isso mesmo: bases de trabalho e como afirmou o Presidente da Secção Regional do Sul, "o
trabalho não está acabado". Mas,
desbloqueadas que foram algumas dúvidas e dificuldades nas diversas reuniões tidas com o Ministro da Saúde, "o
objectivo de manter um sistema em que
a Ordem reconheça em nome dos
médicos portugueses e em nome de
todos os médicos europeus os títulos
dos novos especialistas formados em
hospitais e centros de saúde públicos,
privados e do sector social, parece atingível". Mas, como o que conta é o documento final e não o projecto, Pedro
Nunes mostrou-se prudente e assegurou que, apesar das reuniões terem
corrido proficuamente, caso o documento final não correspondesse às expectativas da Ordem no que diz respeito às garantias de uma boa formação, "no limite, a Ordem deixaria de
reconhecer qualquer formação que não
fosse compatível com os seus critérios
e com os acordos que estabeleceu com
os seus parceiros europeus". Uma situação que obrigaria a que se instituíssem novamente os exames à Ordem e
que, naturalmente, não é desejável por
ninguém, como frisou Pedro Nunes."(...)
Se o texto final do Decreto implicar
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reduções dos internatos, se os critérios técnicos da formação forem postos
em causa, voltamos à estaca zero, ao
sistema do exame à Ordem". "Foi-nos
garantido por Sua Exa. o Senhor Mi nistro que tal não estará na sua intenção pelo que a formação médica continuará a ser articulada e acordada à
luz dos pressupostos do órgão técnico
que garante a sua qualidade - a Ordem dos Médicos."
A ideia de que os internatos são mais
longos em Portugal do que no resto
da Europa, o que implicaria custos mais
elevados para o erário público, além
de ser falsa, poderia gerar uma desconfiança relativamente à posição defendida pela Ordem dos Médicos, que
poderia ser vista como uma posição

"Foi-nos garantido por Sua
Exa. o Senhor Ministro que tal
não estará na sua intenção
pelo que a formação médica
continuará a ser articulada e
acordada à luz dos pressupostos do órgão técnico que
garante a sua qualidade - a
Ordem dos Médicos."
corporativista que tivesse como finalidade impedir que entrassem novos
médicos na profissão. Para que não
restassem dúvidas de que essa interpretação não corresponde à verdade,
pois os internatos não são realmente

mais longos e o que está em causa é,
acima de tudo, a defesa de uma boa
formação para os médicos portugueses o que, a curto prazo, beneficia a
saúde da popu lação, foi tornado público o relatório realizado num curto espaço de tempo pelo Departamento de
Relações Internacionais da OM a so licitação do Ministro da Saúde, onde se
apresenta a duração média dos internatos, por especialidades, por países
comunitários.Através da simples leitura desse relatório verifica-se que, de
facto, os tempos de formação em Portugal estão na média europeia e que,
em muitas das especialidades, Portugal
não tem uma duração da formação tão
longa como países como a Alemanha
ou o Reino Unido, por exemplo.

lllllltírl llllr IIII IÇilllllllil d P
Vai realizar-se no dia 3 de Outubro, no Crowne Plaza, no Funchal, com o apoio do Depa rta m ento de Formação da Ordem dos Médicos, o Seminário sobre a Inovação na Gestão de Pe ssoas

Programa

Inovação

I novação na Gestão das Pessoas

08.30h Abertura do Secretariado

R

na Gestão
das Pessoas
Com este Seminário propomos apresentar diferentes
formas de flexibilizar a Gestão das Pessoas, inovando os
conceitos existentes e criando novas formas de
optlm12ar os Recursos Ho.manos.
A estrutl.n é dicotómica em termos de conteúdos :
• Olh;tr p;on~ a ~ - Ser Humano.
- Olhar pan~ a Pessoa I E~res.o - Ser OrJanizacional.
Gostaríamos de tomar as pessoas mais felizes no seu
local de trabalho, criando empresas com politicas e
estratégias transparentes ao nM!l da ~ão e da
participação.
A Inovação Or~anizacional é um processo u~nte numa
situação de mudança acelerada e constante nas
~nizações de hoje; O que leva as pessoas, e a
Informação a ter de percorrer caminhos mais rápidos
para atl~ir os seus objectt.los.
Este Seminário pretende dotar os participantes com os
conhecimentos e inst rumentos necessários ao
desenYOivimento de novas práticas na Gestão das
Pessoas, rentabilizando os talentos existentes na
e mpresa, e ~rindo a sua população de forma a
optimizar o seu pote ncial motivando, assim, a equipa de

09. 15h Abertura do Seminário
Presidente do Governo Regional da Madeira Dr. Alberto João Jardim
Presidente da Ordem dos Médicos •
Dr. Germano de Sousa
Managi~ Partner Power RH •
Ora. Maria João Safara
10.00h "NoiiOS Horizontes na Gestão das Pessoas"
Dr. Jean-louis Mutte ·
Partner Global People Matters França
11.00h Coffee·Break
11.15h Pafnel"lnteligêncfa Emocional"
•como Potenciar a Inteligência Emocional nas
Or~anlzações?"

Prof. Dr'. Kfra Knorrf~ IPF - Univ. Upsala ·

Sué<:fa

12.<4511
14.30h

15.30h

trabalho.

16.30
16•.o!5h
OestinaUrios
Executt.los, Médicos, Gestores de RH, Enfermeiros,
Técnicos de Saúde e Público em Geral com
responsabilidades na ~tão de pessoas e de equipas.

17•.o!5h
Powe< RH
Av~

Rets. 99 • 1• Eaq

- 1150-013l.Jsboa

Tol moi (+351). 91-234 37.13 • Fu (+351)· 21-317 46.38
.....,.,. 111jS0foniQ note.pl

• As Emoções, os Talentos e a Gestão"
Dr. Antônio Reis Marques • Presidente da SRC
Ordem dos Médicos
Almoço
• Como Gerir as Pessoas "Cha~"
Prof. Dr. Henrlk Larsen- Copenha~n Bus1ness
School • Dinamarca
Painel • Empr~abtlfdade"
"Atracção de Talentos e E~abtlfdade"
Dr. Francisco Ricardo · Partner Alter Via
"Outplacement - Gestão da ~abilldade"
Dr' Maria-João Safara· Partner da~ RH
Coffee Break
Painel "Saúde"
"Inovação em Gestão na Saúde"
Dr. João Silveira Ribeiro - Adm. Hospitalar
• Gestão das Pessoas em E~resas de
Inovação" Dr. Maruel Gonçal~ ·Médico
Director Geral da GSK · Port~al
Encerramento do Seminário
Dr. Brazão de Castro - Secretário ~ional RH

20.30h Jantar Social · Quinta Vf~fa
(Gentileza do Governo ~ional da Madeira)
• · lõdas as opresentoç6es dispõem de 10/ISm no flnol pora - ··

Funchal, 3 de Outubro 2003

Sim, estou interessado em partfcfpar no Seminário
lnovaçio da Gestio das Pessoas

Nome: ................. .................. ........................... .
Empresa: ...• .. .. ... .. .•. _ .................. _ _ _ _, .... .
Função: ... .. ..................... . .. . ......... .. .................. . .
Morada: ......................................... ........... ........ .
Códl~ P. : · - --.. -·-· l ocalidade: .......................... ..
Telefone: _ _ _ _ ......... Fax.__, _ _ _ _ _ ,
Telern. : .....•.•.•........•....•..•. - E-Man ... ___ , _ _ _ __
Valor de Inscrição para Médicos,
Enfermeiros e Administradores Hospit alares ... ..... • ( 238

por cheque rf _, __,___ , ....
Do Banco----... â ordem de Power RH

Pa~amento

Pa~amento por Transf. Bancária NIB:
0035.0542.00002085800.20
f>rosn~ma Acompanhanm :
Madeln~ Tour- P1"()!11'ama preços

e
serão enviados
posteriormente aos interessados. Número mínimo 10
Pessoas.
N" Pessoas - -·- Jantar Convfvio

N" Pessoas-.. - .

Hotel : Crown Plaza Hotel
Si~le ( 106 - - - ·
Duplo ( 138 - - ·

Packate Vlatem + Estadia Fim Semana :
• • tndul Mirnent40 flm senwt.~)

Preço Individual
Preço 2 Pessoas

( n6,00 - - - ( 1.012,00 _ _ _ _ ,

llfte:l.~kll•'tdUI•lMbsho411l•11MençioCOflll~)

Valor Total do PatarMnto ( - - -Asslnatun~

:

--

Data : _ _! _ _ _ / _ _

,
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Consenti
O mala

Xo Conselho Xacionaf
r/e ética e 7Jeonlologia
!J/(édicas IIm surgido
rueslões relacionadas,
directa ou indireclamen.le, com a doutrina e a
prtllica do Gonsenlimen.-

Daniel Serrão
Presidente do Conselho Nacional de Ética

lo 9nformado para os
aclosmédicos. Jfusl~ca.
se rue, a l/lufo pessoal,
di arui a minha opinião.

pacífico que a doutrina do consentiente informado teve origem jurídica;
em 1957 um Tribunal da Califórnia
condenou o médico que praticou uma
aortografia translombar sem prevenir
o doente do risco da paralisia que acabou por se manifestar. Mas a origem
parece ser a cé lebre frase incluída
numa sentença do Jui z Benjamin
Nathan Cardozo (seguramente um judeu de Portugal): "Every human being
of ad ult years and sou nd mind has a
right to determ ine what shall be done
with his own body".
Para muitos médicos esta origem jurídica da doutrina é o seu pecado original. Porque os juristas, dizem, não conhecem, por dentro, a natureza do acto
médico, nem a posição re lativa de médico e doente no processo curativo e
decidem sobre um conceito abstracto
de acto médico que não representa a
realidade da vivência clínica.
Durante séculos o médico ass umiu-se
como protector do doente e defensor
dos seus interesses, tudo fazendo para
lhe restitu ir a saúde perdida ou para o
acompan har quando não podia curá-
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O médico passou do
paternalismo bondoso
a um paternalismo de
poder, muitas vezes
arrogante, esquecendo que
os doentes são pessoas.
lo.Assim, o médico tinha de si próprio
a imagem de um ser humano virt uoso,
dedicado e responsável, que jamais
poderia fazer mal à pessoa que o procurava, aflita, e se entregava à protecção das suas mãos, com uma confiança total; muitas vezes a pessoa doente
atribula até ao médico um poder sobrenatural (veja-se o culto prestado, em
vida, ao médico Sousa Martins e assinalado, hoje, junto à sua estátua, frente
à antiga Facu ldade de Medicina de Lisboa).
Esta relação, por vezes ape lidada de
paternalista, foi-se alterando, progressivamente, porque o médico mudou e
as pessoas que o procu ram também
mudaram.
Mudou o médico. Cheio de saber científico e técnico, com uma poderosa
capacidade de curar, intervindo sobre
o corpo das pessoas, o médico passou
do paterna li smo bondoso a um
paternalismo de poder, muitas vezes
arrogante, esquecendo que os doentes
são pessoas e que o facto de precisarem de ajuda não os esvazia dos seus
direitos de personalidade.

E mudaram as pessoas. À medida que
foram emergindo Estados democráticos baseados na soberan ia ind ividual
e que as relações entre poder político
e cidadãos passaram a depender do
voto de cada pessoa, esta foi-se apercebendo do seu direito à autonomia,
ou seja, à capacidade individual de decidir por si própria. A consciência da
autonomia mudou as relações humanas, no trabalho e nos serviços e chegou, por fim, à relação médico-doente
que deve ser, hoje, descrita como um
encontro de pessoas iguais em autonomia e ambas titu lares dos mesmos
direitos de personalidade, consignados,
em Portugal, na Constituição da República.
Esta é a situação de facto. Contudo, as
subtilezas jurídicas do processo de consentimento quanto à natureza e qualidade da informação, quanto à validade
do consentimento dado pelo sujeito e
quanto à forma de o dar, a interpretação da figura do privilégio terapêutico,
as condições nas quais o consentimento não é válido por violar o dever de
respeito pelos bons costumes, etc, etc,
não são, em geral, conhecidas dos médicos e estes, como escreve Guilherme
de Oliveira, "sabem que têm de fazer
alguma coisa, mas não sabem até que
ponto as leis os obrigam."
O Professor Doutor Guilherme de
Oliveira, que dirige, na Facu ldade de
Direito de Coimbra, o Centro de Direito Biomédico, tem, em muitas oportunidades, procurado esclarecer os
médicos quanto à intervenção do Di reito no moderno exercício da actividade médica e patrocinou um trabalho de um colaborador do Centro, o
Dr. João Vaz Rodrigues, que trata de

,
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nto Informado:
ado dos médicos
"O consentimento informado para o
acto médico no ordenamento jurídico
português, (elementos para o estudo
da manifestação da vontade do paciente)", cuja leitura será, para os médicos, muito proveitosa. O Prof. Guilherme de Oliveira e o seu Grupo preparam um novo livro, de cariz prático,
que muito ajudará os médicos a cumprirem aspectos mais jurídicos e formais do consentimento informado e
assim evitarem cair sob a alçada do
Código Penal.
Para além das disposições do Código
Penal, que prevêem pe nas de prisão
para intervenções ou tratamentos sem
que tenha sido prestada informação
suficiente e adequada ao doente e obtido o seu consentimento, há ainda que
respeitar o que dispõe a "Convenção
para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano
Face às Aplicações da Biologia e da
Medicina", abreviadamente "Convenção dos Direitos do Homem e da
Biomedicina" proposta pelo Conselho
da Europa, que o nosso País aceitou e
que já faz parte do ordenamento jurídico nacional.
Esta Convenção, infelizmente pouco
conhecida dos médicos mas que os Tribunais já aplicam, dedica todo o Capítulo 11 ao consentimento. Transcrevo
apenas o Art. 5°, que fixa a regra geral,
e recomendo a todos os médicos a leitura na íntegra da Convenção (D iário
da República, n° 2, série 1-A, de 3 de
Janeiro de 200 I):
"Qualquer intervenção no domínio da
saúde só pode ser efectuada após ter
sido prestado pela pessoa em causa o
seu consentimento livre e esclarecido.
Esta pessoa deve receber previamente

a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza da intervenção, bem
como às suas consequências e riscos.
A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o
seu consentimento".
Os Artigos seguintes tratam da protecção das pessoas que carecem de capacidade para prestar o seu consentimento, das que sofram de perturbação
mental, das situações de urgência e ainda do caso de vontade que haja sido
anteriormente manifestada.
A doutrina do consentimento informado, legalmente sustentada, não permite que nenhum médico possa dizer,

como tenho ouvido e lido, que não
aceita o consentimento informado e
que este é uma exigência intolerável e
uma intromissão abusiva do Direito no
exercício profissional dos médicos, os
quais apenas têm de respeitar o Código Deontológico e as regras técnicocientíficas da boa prática clínica, designadas por leges artis.
Também não é correcto - e constitui
um erro e uma ilusão - o médico fazer
o doente ass inar um termo de consentimento antes de uma operação cirúrgica, na convicção de que esse "documento" o protege em processo deresponsabilidade civil ou criminal, caso a
cirurgia corra mal e o doente instaure
ao médico um processo para ser compensado monetariamente por prejuízos
sofridos. Ora, para este efeito, a declaração de consentimento, assinada pelo
doente, não tem qualquer valor, já que
o consentimento é dado para actos
médicos com finalidade terapêutica e
efectuados com respeito pelas leges
artis; havendo desrespeito e, em
consequência, tendo sido produzidas
ofensas à integridade do corpo e à saú-
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O que a nova sociedade e os
novos cidadãos esperam do
médico é que ele os respeite
como pessoas, com dignidade
idêntica à sua, e não como
simples corpos que podem ser
manipulados por técnicos
indiferentes.

Ouvirei o meu doente com
benévola atenção e procurarei
compreendê-lo como pessoa,
que tem uma biografia e uma
cultura próprias nas quais se
fundamenta a sua dignidade.

de da pessoa, pode haver lugar para
uma pena de prisão até dois anos, além
da indemnização.
A postura correcta do médico moderno deve ser a de reconhecer que o acto
médico não mudou na sua natureza
substantiva mas evoluiu quanto à forma, na perspectiva de se tratar de um
relacionamento pessoal e sociai.As relações entre cônjuges, entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre
empresários e colaboradores da empresa, entre o Estado e os seus funcionários administrativos, todas, sem excepção, evoluíram para um clima de respeito mútuo pelos direitos do homem,
pela liberdade de todo o ser humano,
pela autonomia, pela responsabilidade
e pela accountability ou verificação e
escrutínio democrático, externo e transparente.
Não são mais relações de poder autocrático mas relações de serviço à pessoa humana com toda a sua intrínseca
dignidade.
Ao contrário dos tempos passados, em
que o respeito público pelo médico era
baseado na autoridade que era constitutiva de uma relação médico-doente
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dita e pressentida como relação desigual, hoje, esse respeito, consideração
e confiança- que são essenciais ao êxito de todo o processo de diagnóstico e
tratamento - são obtidos a partir de
um novo paradigma. Agora, em ordem
ao consentimento (assentimento melhor diria) do doente, este é, desde o
primeiro instante da consulta, associado ao processo de diagnóstico, com
uma postura afectiva e interessada na
escuta cuidadosa das queixas actuais e
da história dos sintomas, na recolha e
registo dos sinais físicos, na decisão
sobre exames complementares a realizar, na apreciação conjunta dos resultados, na comunicação do diagnóstico
e na explicação verdadeira e compreensível da proposta terapêutica, médica ou cirúrgica, feita à pessoa doente.
O que a nova sociedade e os novos
cidadãos esperam do médico é que ele
os respeite como pessoas, com dignidade idêntica à sua, e não como simples corpos que podem ser manipulados por técnicos indiferentes, refugiados na sua ciência e nos seus critérios
de eficiência e de êxito. A recusa do
médico em estabelecer uma relação
empática com o doente (empatia como
identificação de consciência com o
outro, no sentido proposto por Freud)
é hoje sentida, pelo doente, como arrogância; este sentimento mata o essencial da relação clínica, seja no serviço público seja no exercício privado.
É, para mim, claro que, nestas condições, ainda que haja informação formal
ao doente e ainda que este assine um
papel, não terá acontecido o assentimento informado mas apenas ocorreu
uma sujeição consentida; o que não
dignifica o médico, nem dá ao doente
o sentimento de ter sido respeitado.
Muitos médicos, na clínica e nos exames subsidiários, mais no exercício privado que no público, já estão integrados neste novo paradigma de atenção
e respeito e reconhecem que a aceitação, pelo doente, das propostas terapêuticas é mais fácil e mais serena,
mesmo em situações de risco, como uma
plastia das coronárias, uma transplantação, uma quimioterapia pesada, por
exemplo.

O cidadão médio não é, hoje, um ignorante em matéria de saúde. Jornais, semanários, revistas (algumas exclusivamente dedicadas à saúde, para o grande público, e até a MARIA que tem um
consultório de disfunções sexuais e de
aconselhamento alimentar para a boa
saúde!), programas de rádio e, principalmente, a Televisão, inundam o espaço informativo com matérias que outrora eram do foro secreto dos médicos. Este cidadão, muito informado, mal
informado ou deformado, não chega ao
diálogo médico em branco e até pode
pensar que deve ter opinião na matéria da sua doença.A sabedoria do médico moderno está em ser capaz de
aceitar o doente como ele é, ou vai sendo, hoje, e trazê-lo a uma clara consciência da sua real situação de portador
desta ou daquela doença. Instalado o
clima de confiança e de respeito mútuo todo o assentimento (ou consentimento) é natural e toda a informação
tem o percurso do próprio atendimento clínico e é sempre fácil, clara e compreensível. Os Colegas que, abnegadamente, procuram tratar tóxico-dependentes e doentes com H.I.V.- S.I.D.A.
sabem, por experiência, como o clima
de diálogo empático é uma arma sign ificativa na abordagem terapêutica e na
continuidade dos cuidados; o mesmo
se passa no acom panhamento de doentes incuráveis ou em fase terminal.
As Faculdades de Medicina têm de habilitar os novos médicos com conhecimentos seguros de antropologia cultural e social e de técnicas de comunicação interpessoal, a par de uma sólida
preparação em ética, não apenas de
valores, princípios e normas, mas igualmente em ética de virtudes humanas.
O Código Hipocrático, sustentáculo
milenar da virtude dos médicos e da
sua deontologia, tem de ser transposto
para a modernidade e enriquecido com
novas prescrições. Uma delas poderá
ser:
Ouvirei o meu doente com benévola
atenção e procurarei compreendê-lo
como pessoa, que tem uma biografia e
uma cultura próprias nas quais se fundamenta a sua dignidade.

DISCIPLINA
·.

Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Violaçao por negligência das regras
sobre passagem de atestados
Freire de Andrade
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Sul do Ordem dos Médicos
I '

Processo Disciplinar N° 112/02
RELATÓRIO

I . Em 22.1 0.02 foi proferido despacho
de acusação contra a médica Dra. M. , no
qual se dizia o seguinte:
2 . A arguida passou um atestado na
Unidade de SaúdeS a uma professora da
Escola Básica E.

..

3 .Tal atestado suscitou dúvidas, quanto
à sua validade, ao Conselho Executivo
da referida Escola e à Direcção Regional
de Educação D.
4 . O referido atestado médico, datado
de 17.10.0 I, declarava que a referida
professora não podia comparecer ao
Serviço a partir de 23.10.0 I, pelo tempo
prováve l de quatro dias, por se encontrar doente.
5 . Face a um tal atestado, a questão que
se coloca é a de saber como é que é
possível o mesmo ter a data de 17.1 O e
a incapacidade só ter início a 23.1 O, ou
seja seis dias mais tarde.

6.Tendo sido solicitados esclarecimentos à Dra. M, esta começou por escrever
ao Presidente da Ordem dos Médicos,
declarando o seguinte - e passamos a
transcrever:
a) O atestado referido não foi passado
no dia 17.10.01 mas no dia 19.10.01,
eu fiz um lapso.A doente nos dias 17
e 18 estava de nojo, a sua avó paterna
fa leceu no dia 17. 10.0 I, fiz confusão de
datas.
b) No dia 19.10.0 I a doente pediu
consulta urgente, foi medicada e aconselhada a repouso a partir do mesmo
dia, levou atestado médico com data
de repouso a partir de 23.10.0 I dado
que por informação a mim dada pela
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própria utente os dias 20 e 21 seriam
fim de semana e o dia 22 folga a que
legalmente tinha direito, motivos pelos
quais o atestado teria inicio a 23.10.0 I
embora com observação a 19.10.0 I.
c) A doente levou declaração comprovativa da consulta do dia 19. 10.0 I e já
apresentou esta declaração à sua entidade patronal. (estivemos a transcrever
as declarações da médica arguida)

7. Em 18.03.02 o relator do presente
processo disciplinar escreveu à Dra. M,
solicitando o envio de relatório clínico
referente à doente mencionada no atestado, nomeadamente no que diz respeito à doença que justificou a passagem
do atestado.

8. Em 13.04.02 a médica arguida enviou ao Conselho Disciplinar um relatório clínico circunstanciado, referindo
detalhadamente os antecedentes da
doente e focando, em especial, a consulta de 19.10.0 I, e em que justifica cabalmente a necessidade da baixa.

9. Admitimos que a médica arguida
possa ter feito confusão entre 17 e 19/
IO- conforme alega - no que respeita à
data indicada como sendo a da passagem do atestado.

I O.Também percebemos perfeitamente
o raciocínio que estava na base das
contas que a arguida fez e que a terão
levado a só indicar, como período previsível da incapacidade, o prazo de
quatro dias a contar do dia 23.1 O.
I I . Com efeito, para o período compreendido entre 20 e 22/ IO, inclusive, a
doente não precisava de atestado, visto
os dias 20 e 21 I IOcalharem num fim de
semana e o dia 22.1 0.0 I ser um dia em
que a doente poderia sempre faltar
justificadamente face à lei, dado ela ser
parente na linha recta da avó falecida.

12. No entanto, apesar de compreendermos as contas de cabeça, alegadamente feitas pela méd ica, não podemos
deixar de frisar que foram violadas as
regras sobre passagem de atestados (vide
o artigo 74o do Cód igo Deontológico
dos Méd icos) .
13. Com efeito, das duas uma: ou a
doente estava apenas incapacitada por
quatro dias e então essa in capacidade
dever-se-ia contar a partir da data da
consulta e da passagem do atestado
visto ser irrelevante para a cura da
doente que o período da incapacidade
calhasse ou não em dias em que e la não
trabalharia, ou então, se a médica considerava que a doente precisava mesmo
de estar de baixa até dia 27.1O, deveria
ter referido no atestado que o período
previsível da incapacidade era de o ito
dias a contar do dia 19. IO.
14. A argu ida foi devidamente notificada do despacho de ac usação, med iante
carta registada com aviso de recepção,
mas absteve-se de apresentar a sua
defesa.
15. Assim sendo, não existem, quaisquer factos o u argumentos novos que
nos levem a reconsiderar a posição por
nós tomada no despacho de acusação.

I 6. Mesmo admitindo que não tenha
havido dolo por parte da argui da, houve
certamente negligência da sua parte,
podendo a sua infracção ser qualificada
como leve, sendo-lhe pois aplicável a
pena de advertência prevista no artigo
IS do Estatuto Disciplinar dos Médicos.

I 7. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do Sul
a condenação da Dra. M na pena de
advertência.
Parecer aprovado por acórdão do CDRS de 14
de janeiro de 2003.Transitou em julgado.

DISCIPLINA
Freire de Andrade
Pres idente do Conselho Disciplinar Regional do Su l do Ordem dos Médicos

Insinuações difamatórias sem lu
Processo de Inquérito N° 4/03
PARECER

I . Neste processo a Sra. O. OB queixase do médico Dr. M, cardiologista.

2. Na sua

participação a queixosa diz,
nomeadamente, o seguinte- e passamos
a transcrever:
a) A minha filha de 3 I anos, epi léptica,
necessitou de ser submetida a um
E.C.G., com prova de esforço, para poder fazer um seguro de vida, tendo em
vista a obtenção de um empréstimo
para habitação;
b) Realizado o exame, o médico Dr. M,
interpretou o exame como apresentando prova positiva para isquemia do
miocárdio;
c) O exame foi pedido pela Seguradora
S, e realizado pelo Instituto I.
d) Não me conformando com o resultado obtido, por nele não acreditar, e
também preocupada, reso lvi consu ltar um cardio logista. Realizado um
ecocardio-grama este foi considerado
normal.
e) Em face do resultado deste exame, foi
pedida uma Cintigrafia de perfusão do
miocárdio que também apresenta conclusão d iferente da interpretação do
exame.
f) Assim, Senhor Bastonário, permito-

me fazer as seguintes perguntas:- Será
que cada médico pode interpretar um
exame à sua maneira? - Os exames
subsequentes são ou não mais fiáveis
que o E.C.G.?- Haverá mais do que um
critério para detectar doenças, ou a
interpretação dos exames é do livre
arbítrio do médico?
g) Em virtude do resu ltado da leitura do
E.C.G. (embora eu tenha enviado os
outros resultados para a Seguradora),
o seguro em causa foi bastante penalizado por uma causa que não verdadeira.
h) Será de perguntar: Haverá relacio namento do médico que interpreta o exame com a Seguradora? Ao médico da
Seguradora tam bém não lhe interessam os resultados dos outros exames
pondo assim em causa o seu juramento. (estivemos a transcrever trechos da

participação)
3 .Tendo sido solicitados esclarecimentos ao médico participado, Dr. M., este
veio declarar o seguinte - e passamos a
transcrever:
a) Os critérios para a interpretação e
para a realização do relatório das Provas de Esforço estão bem estabelecidos internacionalmente e aceites quer
pela Sociedade Europeia de
Cardiologia, quer pela Sociedade Portuguesa de Cardio logia. Recentemente, foram alvos de nova actualização

sde prova dos danos
Processo de ln uértt N'18/00
PARECER
. No dia O o jornal J publicou uma notícia denunciando uma situação
alegadamente ocorrida em Lisboa na
Clinica C.
. Nessa notícia afirmava-se que uma senhora teria entrado na referida Clínica
para fazer uma depilação definitiva e teria

de lá saído com queimaduras de terceiro
grau.
. Na sequência da referida notícia o
Conselho Regional do Sul participou o
caso ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul, tendo o Presidente do Conselho Disciplinar oficiado o Director Clínico da
Clinica C, solicitando-lhe esclarecimentos
e a identificação da doente.
. Posteriormente o Relator do processo
contactou a doente, solicitando-lhe escla-

pela American Heart Association/
American College of Cardiology, no
ano de 2002. São esses os critérios que
também ut ilizamos na nossa actividade clínica cardiológica exerci da em
todas as dependências do Inst ituto de
Cardiologia Preventiva de Almada.
b) A Sra. O. F (filha da participante), realmente realizou, no dia 22 de Outubro de 2002, uma Prova de Esforço,
tendo o relatório sido elaborado por
mim. Da análise dos registos efectuados,
cheguei à conclusão que havia critérios electro-cardiográficos sugest ivos de
isquemia, pelo que tirou-se a seguinte
conclusão: "prova positiva para
isquemia do miocárdio".
c) Atendendo ao grupo etário, ao sexo
e à ausência de factores de risco maior,
explique i, exaustivamente, à Sra. O. F
que, apesar de terem surgido as alterações sugestivas de isquemia, provavelmente tratar-se-ia de um exame "falso
posit ivo".lsto te m a ver com a sensibilidade e com a especificidade do exame. A meta análise de vários estudos
realizados com a prova de esforço (PE)
para detecção de doença coronária e
que englobaram mais de 24 mil doentes revelo u um a se ns ibilid a de e
especificidade média de 68 % e 77 %,
respectivamente. Em mulheres com idade média de 49 anos estes índices forma de 79 e 70 %.A depressão do seg-

recimentos, tendo o advogado dela remetido cópia da petição inicial da acção de
indemnização por ela intentada contra a
Clínica.
. Foram também solicitadas informações
clínicas aos médicos que posteriormente
examinaram e trataram a doente.
. Finalmente foi solicitado parecer ao
Colégio da Especialidade de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, tendo o Colégio nomeado uma junta médica composta por três peritos a fim de observaram a queixosa .
. Tendo sido marcada a peritagem para
o dia 14.06.02, foi este Conselho Disci-
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amento
mento ST (critério de isquemia utilizado na PE), é, segundo Hlatky e colaboradores, menos sensível na mulher que
no homem, o que tem a ver com a
baixa prevalência de doença coronária
no sexo feminino.A probabilidade de
doença coronária em mulheres entre
os 30 e 39 anos, com dor atípica é
inferior a 5 %, na ausência de queixas
ela é, muito mais baixa, conforme vários estudos. Sendo assim é frequente,
na prática clínica, o dilema dos falsos
positivos com esta técnica, especialmente na mulher. As alterações
electrocar-diográficas induzidas durante o esforço poderão estar relacionadas com vários factores, que não a
isquemia, tais como a HTA, o pro lapso
da válvula mitral, as alterações
electrolíticas, entre outros. No entanto, em presença de um teste positivo,
será muito difícil terminar a investigação, mesmo consciente de que se trata,
provavelmente de um falso positivo.
Daí, a necessidade de se recorrer a
outros métodos, tais como a cintigrafia
de perfusão com tálio, com sensibilidade e especificidade maiores que a PE e
que poderão ser de primeira linha neste grupo populacional.
d) Questionado pela própria sobre as
consequências do resultado do exame
sugeri-lhe a realização de uma
Cintigrafia de Perfusão Miocárdica, cuja

plinar surpreendido por uma carta do
advogado da queixosa, onde se dizia o
seguinte - e passamos a transcrever:
a) Venho por este meio e no âmbito do
processo em epígrafe, no qual sou mandatário da Sra. D. M. , e face à marcação
de peritagem para dia 14 de Junho de
2002, informar V. Ex• que a M/Ciiente
não se encontra disponível por motivos
profissionais para realização da
peritagem na mencionada data.
b) Aproveita-se ainda para informar V. Ex•
que se dispensa a marcação de ulterior
peritagem, uma vez que a M/Ciiente já
não pretende submeter-se ao referido
exame.

sensibilidade e especificidade andam
pelos 85 %. Foi-lhe também explicado
que este exame serviria para a tranquilizar pois a probabilidade de não
haver doença e deste ser negativo seria elevada. O referido exame, realizado no dia 24.10.02 (conforme fotocópia enviada) foi negativo, o que confirmou a minha suspeita. Também o
ecocardiograma foi normal e afastou a
hipótese de prolapso mitral.
e) A opinião do Colega Cardiologista
que a Sra. D. F procurou, ao pedir-lhe
a cintigrafia de perfusão miocárdia concordou também com a necessidade da
realização deste exame para o esclarecimento total da situação clínica.
f) Na prática clínica, como é do conhecimento de V. Ex', não se poder comparar exames que não são comparáveis, pelo que é natural que o resultado da Prova de Esforço tenha sido
positiva e a Cintigrafia de Perfusão
miocárdica, negativa para isquemia. Isto
deve-se, sem dúvida às diferenças na
sensibilidade e na especificidade destes dois métodos, como saliento atrás,
e não na interpretação incorrecta, ou
"de livre arbítrio", conforme as palavras da queixosa.Também não é possível comparar exames que tenham objectivos diferentes, como é o caso do
Ecocardiograma (utilizado para a avaliação morfo-funcional do coração) e a
Prova de Esforço (que tem com objectivo primordial a avaliação e o despiste
de doença coronária).
g) Quanto à suspeita grave, lançada pela

Sra. D. OB. e que transcrevo a segu ir"haverá relacionamento do médico
que interpreta o exame com a Seguradora?" - considero-a ofensiva, insultuosa, de má fé e sem qualquer fundamento. Isto fere a minha dignidade profissiona l e o meu bom nome. Sendo
assim, solicito a V. Ex' se digne investigar, averiguar e esclarecer tal suspeita,
o mais depressa possível, para que eu
possa,posteriormente, proceder de forma que eu achar mais correcta, por
atentado ao meu bom nome profissional e á minha integridade moral.
(estivemos a transcrever os esclarecimen-

tos do médico participado).

4. O relator do presente processo considera razoáveis e convincentes as expli cações dadas pelo médico participado e
entende que a conduta deste foi a mais
adequada, sendo digna de elogios.
S .A participante não tem qualquer fundamento para fazer insinuações
difamatórias contra o médico participado, sugerindo que existe um possível
conluio entre ele e a Seguradora.
6 Atendendo ao exposto, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo, por
não ter ficado demonstrada a prática de
qualquer infracção técnico-deontológica
por parte do M.

Parecer aprovado por acórdão do CDRS de
I de julho de 2003. Processo arquivado.
Transitou em julgado.

c) Grato pela atenção e dedicação dispensados a este situação, aproveito para
apresentar os meus respeitosos cumprimentos.
. Face a esta carta, ficou sem efeito o
pedido de parecer por nós formulado ao
Colégio da Especialidade e também ficou
irremediavelmente prejudicada a
instrução do processo.

9. Com efeito, era a queixosa que tinha o
ónus de provar os danos que alegadamente sofreu e as suas eventuais sequelas.
. Ora ao recusar-se inopinadamente a
comparecer perante uma junta médica, a

queixosa inviabiliza o cabal apuramento dos factos, mostrando uma total falta
de interesse em colaborar com este Conselho Disciplinar - atitude essa que não
podemos deixar valorar negativamente .
. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo,
dado não se poder fazer prova das acusações formuladas contra os médicos da
Clinica C.
Parecer aprovado por acórdão do CDRS de 4 de
Junho de 2003.Arquivado. Transitou em julgado .
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Conselho Disciplinar Regional do C entro da Ordem dos Médicos

Colegas contra Colegas...
7Jesde hd uns anos para cá yue, a nlveldos
Conselhos 7Jiscip/inares !l?e_yionais e no
Conselho Xacionalde 7Jiscip/ina da Ordem, se
eslá a conslalar o crescenle número de casos de
yueixas feilas por 9/{ér/icos conlra cole_yas seus.
Jfá..-as de vários lipos mas as principais são

Rui Pato
Presidente do Conselho Disciplinar Regional
do Centro da Ordem dos Médicos

enlre médicos do mesmo c:Servigo yue se
desenlendem normalmenle conlra o seu superior
hieró.ryuico, ou conlra fac/os passados no
decurso de concursos infernos. Jfd ainda as
yueixas dos cole_yas yue denunciam evenluais
infracgões disciplinares de cole_yas
"ria concorrincia 11 (violagões do código
deonloló_yico ou do código da publicidade
da aclividade, concorrincia desleal, ele.) e, por
úflimo, as denúncias por calúnias e difamagões
enlre médicos yue se desenlenderam.
Estes casos, para além traduzirem um
panorama lamentável nas relações entre a classe, são, muitas das vezes, casos do foro administrativo ou mesmo
da gestão hospitalar. É matéria
desgastante, trabalhosa, que vem aumentar o trabalho, já grande, dos Conselhos Disciplinares e, muitas das vezes, sem matéria que configure um ilícito no âmbito da competência da Ordem.
O Código Deontológico da OM no seu
artigo I07 (Correcção e lealdade) diz
que (... ) nas suas relações, devem os
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Médicos proceder com correcção e
lealdade, abstendo-se de qualquer alusão depreciativa, sem prejuízo do disposto no artigo 95 ( que é o dever de
comunicar de forma rigorosa e confidencial à Ordem atitudes fraudulentas
ou incompetência grave no exercício
da Medicina). O art. 0 I07 diz ainda que
uma dissensão profissional não deve dar
lugar a uma polémica pública. Neste
último aspecto, o da polémica pública,
o espectáculo é confrangedor.
Médicos que tomam a iniciativa de comunicar à imprensa as suas desaven-

ças com os colegas, Médicos que escrevem crónicas nos Jornais locais fazendo acusações a outros colegas. Os
Conselhos Disciplinares Regionais estão cheios de queixas que já vêm acompanhadas de recortes de jornais ou
mesmo com gravações de excertos de
jornais televisivos! Deplorável. ..
Vamos agora ilustrar este assu nto com
dois processos que passaram pelo Conselho Disciplinar Regional do Centro.
Um, com cerca de 8 anos, em que três
Médicos do quadro de um determinado Hospital do SNS traziam ao nosso
conhecimento diversos factos ocorridos nesse Hospital tais como a situação profissional considerada por eles
anómala - nesse mesmo estabelecimento de saúde - de dois outros colegas
seus, no âmbito das carreiras médicas
e da própria gestão hospitalar. Queixavam-se ainda que um dos participados, na sua qualidade de superior hierárquico dos queixosos, os prejudicava com atitudes prepotentes e com a
"fiscalização" e a colocação de anotações nas histórias e nos registos clínicos que os queixosos executavam no
decurso da sua actividade nesse hospital.
O Conselho Disciplinar obteve, entretanto, a informação de que aos primeiros pontos referenciados na queixa - dúvidas quanto à legalidade da si-

tuação nas Carreiras Médicas e na
Gestão Hospitalar dos dois participados - estas questões já tinham sido
apreciadas e decididas pelo órgão de
facto competente, o Supremo Tribunal
Administrativo . Era matéria completamente fo ra do âmbito do Conselho
Disciplinar. Relativamente ao acto de
o Di rector Clínico - um dos participados - fiscalizar os registos clínicos
efectuados no hospital pelos participantes, que seria o único ponto para o qual
o Conselho Disciplinar teria competência para julgar, foi por nós pedido parecer ao Conselho Nacional de Ética e
Deontologia da Ordem dos Médicos
que, depois de apreciar a queixa e de
verificar os processos "fiscalizados" e
com anotações do acusado, deu parecer no sentido de que "não pode ser
posto em causa o direito, que é também dever, do Director de Serviço de
exercer vigilância sobre a acção profissional dos seus subordinados (... ); mas
isto não invalida o dever de uso da máxima correcção, jamais infringindo a
obrigação consignada no art. I07 do
Cod. Deont. da O .M.". Analisados os
conteúdos dessas anotações, não pareceu à Ordem que eles contivessem
qualquer conteúdo que violasse os deveres de correcção e urbanidade. Por
estes motivos o processo foi arquivado "por se não indiciar a prática de
qualquer infracção disciplinar" .
Este é um caso que nos primeiros pontos faz acusações relativas a nomeações
num Hospital do Estado, matéria com pletamente fora do âmbito da nossa
acção disciplinar e nos pontos seguintes acusa o Director de exercer actos
que lhe são admitidos em função do
cargo.
Outro caso, mais recente, em que um
Médico de uma empresa decidiu enviar um seu doente ao Especialista, que
através do seguro da mesma empresa
tinha seguido a doente em questão, relatando toda a história do doente e sugerindo alguns exames que na sua opinião deveriam ser realizados e colocan0

do algumas hipóteses no plano
terapêutico .
O Especialista da Companhia de Seguros indignou -se com o conteúdo da
referida carta e, em telefonema para a
Empresa, queixou-se à mesma, pondo
em causa a idoneidade do Clínico, chegando a dizer que duvidava mesmo que
ele fosse "realmente Médico", etc., etc.,
e que ainda se iria queixar à Ordem
dos Médicos! Quem atendeu o telefone na empresa passou a chamada a um
seu superior hierárquico, da Administração, e o Especialista repetiu integralmente o que já tinha afirmado relativamente ao Médico da empresa, reafirmando "ter dúvidas se esse Senhor será
mesmo Médico", etc.
O Médico da empresa, ao ter conhecimento do sucedido enviou uma carta
ao Especialista em que lhe exigia um
pedido de desculpas; o Especialista (repare-se!) respondeu, por carta que está
apensa aos autos, que "se o Colega
mantêm essa exigência, faço queixa ao
Conselho Deontológico da Ordem dos
Médicos". E a certo passo da mesma
carta o Especialista escreve que a "ignorância é mesmo atrevida".
O Médico da empresa apresentou então queixa ao Conselho Disciplinar que
considerou que "a conduta do participado é susceptível de integrar uma violação do Dever de Correcção e Lealdade previsto no art. I07 do Código
Deontológico, considerando ainda que
esta conduta tinham o propósito de
descredibilizar o participante perante
a empresa e de o ofender na sua honra (... )".Parece-nos que aqui é importante citar o conteúdo do próprio despacho, pelo que ele tem de educativo.
Assim, está escrito: "as faltas praticadas pelo acusado, a saber, a ofensa susceptível de integrar o crime de difamação praticada pelo telefone e a ofensa ,
susceptível de integrar o crime de injú r ia ao assinar uma carta enviada ao
participante qualificando-o de 'ignorante', seriam susceptíveis de serem punidas com pena de suspensão. Mas, cre0

mos não se justificar tão gravosa sanção e que a sua aplicação poderia mesmo conduzir a uma violação do princípio da proporcionalidade a que deve
presidir à aplicação das sanções, e atendendo a que no registo disciplinar do
Dr.( ...) não consta qualquer sanção,
entende-se por adeq uada a pena principal de censura.Tendo em consideração que os desentendimentos entre Médicos e as faltas de respeito entre estes
têm sido cada vez em maior número,
entende-se ser de aplicar a sanção
acessória de publicidade, quer por o
acto praticado o justificar, quer por se
justificar o alerta à classe (... )"
São estes casos bem diferentes, foram
julgados de maneiras diferentes, um
com arquivamento e outro com condenação e, enquanto que o primeiro
não tinha matéria disciplinarmente
apreciáve l, o segundo, pelo contrário,
era uma violação reiterada dos princípios pelos quais a relação entre Médicos se deve reger.
Ficam os exemplos para meditar e fica
o alerta a situações pouco dignificantes
e que surgem cada vez com mais frequência.

São estes casos bem
diferentes, foram
julgados de maneiras
diferentes, um com
arquivamento e outro
com condenação e,
enquanto que o
primeiro não tinha
matéria disciplinarmente apreciável, o
segundo, pelo contrário, era uma violação
reiterada dos princípios pelos quais a relação
entre Médicos se deve
reger.
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33

DISCIPLINA
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Somente oDoente
ou oseu representante legal
PROPOSTA
DE ARQUIVAMENTO
I. O presente processo foi instaurado
na sequência de oficio, datado de ... , do
Exmo. Senhor Superintendente-Chefe
do Comando Metropolitano do Porto
da Polícia de Segurança Pública.

2. Aquele ofício anexava uma participação,datada de ... subscrita pelo Agente
... da Polícia de Segurança Pública,
Exmo. Senhor .... , com o seguinte conteúdo:
"Aos dois dias do mês de ... , pelas ... ,
quando de serviço de patrulhamento
auto à área desta Esquadra, foi-me
determinado superiormente, para me
deslocar a um consultório médico, sito
na Rua ... , nesta cidade, a fim de verificar
o que de anormal ali se passava.
No local apresentou-se-me ... nascido a ... , so lteiro, estudante, filho de ... e
de ... , natural de ... , residente na Rua ... ,
nesta cidade, titular do Bl. ... , emitido a
... , pelo ... , a comunicar que a sua irmã,
na pessoa de ... ,tinha ido a uma consulta marcada ao referido consultório, no
dia ... , pelas 18HOO, tendo sido atendida
apenas pelas 23HOO, pelo Médico Psiquiatra na pessoa de ..., nascido a ... ,
casado, Médico Psiquiatra com a cédula profissional n° ... , filho ... e de ... , natural de ... , residente na artéria acima
citada, titular do B.l...., emitido a... , pelo ....
Informando ainda que a sua irmã foi
atendida em apenas dez minutos, saindo a chorar, chocada com a rapidez e
mau atend imento, tendo pago a quantia de € 75 (setenta e cinco euros).
Confrontado o médico com a versão
do comunicante, o mesmo informou

Maria José Cardoso
Presidente do Conselho Disciplinar SRN

que fez a consulta da melhor maneira
possível e que o ... entrou no seu consu ltório de uma forma ameaçadora".

3. Notificado para se pronunciar sobre
o teor da participação, o Exmo. Senhor
Dr.... alegou o seguinte:
"I 0 ) Na realidade fui interpelado no
intervalo de duas consultas na tarde do
dia ... , de uma forma ameaçadora e
insolente, por esse senhor que "exigia"
que eu lhe desse a importância de 75
euros, correspondente à quantia cobrada a uma consulta da irmã, feita por
mim na semana anterior, para o que
exibia o respectivo recibo, alegando
que eu estivera pouco tempo com a
irmã e que ela "tinha saído da consulta
mais nervosa do que havia entrado";
r) O mesmo senhor tinha estado
dias antes no consultório, numa tarde
em que eu não tinha consultas, fazendo
a mesma exigência e de modo igualmente agressivo, tendo então sido aten-

dido pela minha empregada de consultório;
3°) Apesar do tom despropositado
com que se me dirigiu, procurei de
forma calma e cordata explicar-lhe que
não havia lugar a qualquer devolução
porquanto a quantia não tinha sido
paga por ele, ele próprio afirmava que
a irmã não tinha conhecimento desta
sua iniciativa, e ele nem sequer tinha
estado no consultório aquando da sua
consulta e, principalmente ai nda, porque,no meu entender, a irmã tinha sido
atendida de uma forma adequada e
portanto não reconhecia qualquer razão nas suas observações;
4°) Verificando que eu não lhe iria
entregar a importância reclamada afirmou que não sairia do consultório sem
que esse seu intento fosse satisfeito,
para o que continuava a ter um comportamento intimidatório que quase
chegou à ameaça física;
5°) Como eu não cedesse afirmou
que queria que eu lhe facultasse o livro
de reclamações que afirmou eu deveria
ter;
6°) Tendo-lhe eu dito que não tinha
livro de reclamações, nem teria que ter,
e que se houvesse lugar a alguma
reclamação a Ordem dos Médicos seria
a Instituição a que deveria dirigir-se e a
quem competia ajuizar do meu comportamento profissional, afirmou que
chamaria a polícia para que eu fosse
forçado a facultar-lhe tal livro de reclamações, o que fez através do seu
telemóvel, tendo-lhe eu dito que fazia
bem porque, caso contrário, eu próprio
teria que chamar a polícia para que ele
abandonasse o consultório e eu pudesse prosseguir o meu trabalho;
7°) Depois de chegados os agentes
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da P.S.P. que confirmaram que um consultório médico, não sendo um estabelecimento comercial, não lhe é exigido
que tenha um livro de reclamações e
que ele teria que abandonar o consultório, podendo dirigir-se à Ordem dos
Médicos se entendesse que havia razões para tal, o referido senhor ainda
afirmou que isso não adiantaria nada e,
exaltado, repetiu em tom ameaçador
que o que pretendíamos era que ele
'perdesse a cabeça' ".

4. De seguida, na sua exposição, o
Exmo. Senhor Dr... apresenta relatório
da consulta médica que efectuou, cujo

conteúdo aqui não é reproduzido pois
a reclamação não foi apresentada pela
própria doente e não há a autorização
por esta expressa, para escusa de segredo médico.

5. No relato do acto médico ali apresentado não há o mínimo indício de
negligência, nem má prática médica,
bem pelo contrário.

corresponder à hora a que terá terminado, e não teve a duração de dez
minutos, mas sim, seguramente, uns
trinta minutos pelo menos", e ainda:
"Dada a proximidade das minhas férias
e alguma dificuldade de agenda, e ainda
a possível urgência da situação, a consulta terá sido marcada com sobrecarga das minhas marcações, razão que
explica a espera pelo atendimento".

6. Desta parte da resposta do médico e,
para salvaguarda do segredo profissional, somente se citará o seguinte: "Tal
consulta terá ocorrido pouco depois
das 22 horas podendo talvez as 23

7. Em face do exposto, não resultando
provada a violação de qualquer dever
deontológico do Exmo. Senhor Dr....
para com a sua doente, proponho o
arquivamento do processo.

Emissão de Atestado
somente após exame médico
PROPOSTA
DEARQUIVAMENTO
I. O presente processo disciplinar foi
instaurado na sequência do recebimento do ofício n° ... , de ... , do Exmo. Senhor Comandante da Esquadra de ...
do Comando Metropolitano do Porto
da Polícia de Segurança Pública.

2. Aque le oficio anexava a participação e laborada e registada na mencionada Esquadra sob no ... , subscrita pelo
Agente Principal Exmo. Senhor ...
3. Daquela participação consta o seguinte:
3.1. "No dia ... e por determinação
superior, desloquei-me .. . .a ... ao Centro de Saúde ali existente".
3.2. "No local apresentou-se-me, ...
a comunicar o seguinte: que momentos antes a sua médica de família, ... , se
tinha negado a passar-lhe um Atestado
Médico para condutora de veículos,
modelo 922, da Direcção Geral de Viação".
3.3. "Contactada a Dra .... ,a mesma

informou que não lhe passava o Atestado, em virtude da mesma ser a primeira vez que se deslocava àquele Centro de Saúde e não possuir qualquer
ficha clínica desta, informando ainda
que a ... a tinha injuriado com palavras
ofensivas da sua Honra e Dignidade
que de momento não quis pronunciar " .

tivo Atestado Médico, sendo impedida
pela utente, de lhe explicar qua l o
motivo da sua recusa. De forma agressiva a utente voltou a exigir o Atestado Médico, mantendo a médica a recusa de o passar naquele momento, por
desconhecer a utente e esta não possuir dados clín icos que permit issem que
fosse passado o referido Atestado".

4.1nstada a pronunciar-se sobre o teor
da participação, a Exma. Senhora Dra.
... , em carta datada de ... , alegou o seguinte:
"Ainda antes de iniciar o seu período de consultas foi abordada por uma
pessoa, que, sem se identificar, disse ser
sua utente, dizendo querer que lhe fosse
passado um Atestado Médico, para
condutora de veículos, modelo 922, da
Direcção Geral de Viação. Perante tal
exigência, e não conhecendo a referida utente, a signatária informou-se se
haveria algum processo clínico dessa
utente, tendo sido informada pela funcionária administrativa que não havia.
Perante tal facto a médica disse que
naquela dia não lhe passaria o respec-

5. Solicitado ao Exmo. Senhor Director do Centro de Saúde de ... o envio
de cópia do Processo C línico da Exma .
Senhora D.... , fomos informados, em
ofício recebido em ..., que no ficheiro
clínico daquele Centro de Saúde não
consta o nome daquela Senhora.
6. Perante os elementos constantes dos
autos, forçoso se torna concluir que a
Exma. Senhora Dra D. ... recusou-se,
tal como lhe é imposto pe lo cumprimento das leis a que deve obediência,
a emitir um atestado médico sem observar a destinatária do mesmo.

Em face do exposto, proponho o arquivamento do processo.
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Ordem dos Médicos

Em período de férias reli o livro de
Fukuyama que inspira este editoriai.A
este propósito reflecti sobre aquilo que
é a minha interpretação da história
recente da Ordem dos Médicos, após
a promulgação do seu estatuto em
1977.
Começo por introduzir uma definição
dicotómica, e por isso em si mesma
contestável, dos ciclos ideológicos da
Ordem dos Médicos. Por facilidade de
raciocínio vou traduzir aquilo que foi
a convicção de muitos médicos ao longo destes anos . De um lado estaria a
trilogia Ordem dos Médicos, o Pensamento Médico Liberal e Conservador
e a Direita Política. Do outro, os Sindicatos Médicos, o Serviço Nacional de
Saúde e a Esquerda Política. Para esclarecimento da terminologia pretendo significar como Pensamento Médico Liberal a defesa do médico enquanto profissional livre e exercendo actividade liberal e como Pensamento
Médico Conservador a defesa dos médicos e suas organizações enquanto
corpos intermédios de poder e enquanto lideres de saúde, estritamente dependentes, no plano ético, da relação
médico-doente individual, independentemente do tipo de re lação laboral vigente.
Vejamos o que aconteceu e como se
alinharam e cruzaram estas concepções, de acordo com a minha interpretação, ao longo dos quatro ciclo ideológicos que a OM atravessou nestes 16
anos.
O primeiro corresponde a liderança do
Dr. António Gentil Martins e tem inicio em 1977 e termina com a sua não
reeleição para Presidente da Ordem
dos Médicos. Este período é, do meu
ponto de vista, aquele que corresponde
à antinomia atrás referida, não obstante
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a clara opos1çao ao consulado de
Leonor Beleza como Ministra do PSD.
Esse confronto demonstrou que os Sindicatos Médicos e a Esquerda Política
foram solidários e colocaram as divergências num plano minimalista face ao
que estava em jogo.
O segundo ciclo é um ciclo de apaziguamento coincidindo com a Presidência do Prof. Machado Macedo e o Ministério de Arlindo de Carvalho. Não
obstante a persistência daquelas
clivagens foi notória a influência do SIM
(que associo à defesa das carreiras
médicas e do serviço nacional de saúde) nos resultados eleitorais das eleições da OM de 1990 e também o aparecimento de um grupo de médicos,
identificados com a direita política e
com o pensamento médico conservador mas que consideravam o Serviço
Nacional de Saúde como· a pedra angular da saúde dos portugueses. O carácter minoritário deste grupo de médicos e, há que reconhecê-lo, alguma
falta de sensibilidade para as questões
das carreiras médicas e do serviço nacional de saúde, levam a uma modificação profunda na direcção da Ordem
dos Médicos, ainda que com menores
variações ideológicas do que seria inicialmente previsível.
Aquela modificação tem expressão na
vitória eleitoral do Dr. Santana Maia
que é eleito Presidente da OM com o
apoio da Esquerda Política, da Direita
Política defensora das carreiras médicas e do Serviço Nacional de Saúde e
dos Sindicatos Médicos. A mesma visão, ao tempo dominante no Ministério da Saúde, sob a orientação de Paulo Mendo (num governo do PSD), continua o período de apaziguamento que
se prolonga com Maria de Belém Roseira, como Ministra do PS.

A nova Ministra é contudo intérprete
de um diálogo com uma nova direcção da OM, presidida pelo Prof. Carlos
Ribeiro e dominada pelo que chamaria Pensamento Modernista, apoiado
por alguma direita política, por uma
parte da esquerda política, por alguns
liberais e por uma parte dos defensores das carreiras médicas e do serviço
nacional de saúde. A ideia subjacente
a esta corrente consistia numa visão
regulamentadora de toda a actividade
médica deste a recertificação até à utilização apertada de recomendações
terapêuticas.
A eleição do Dr. Germano de Sousa,
com os quais coincidem três ministros
do PS (Maria de Belém Roseira,
Manuela Arcanjo e Correia de Campos) e um do PSD (Luís Filipe Pereira),
significa, como a análise dos resultados eleitorais de 1998 permitem concluir, o regresso à liderança da OM do
Pensamento Liberal (cada vez mais
minoritário) e, sobretudo, do Pensamento Conservador, agora acompanhados de importantes sectores da Esquerda e da Direita Políticas e dos defensores do serviço nacional de saúde e das
carreiras médicas, como foi exemplo o
SIM. Esta constelação de aliados
reagrupa-se na reeleição do Dr.
Germano de Sousa, graças à percepção dos médicos que outra solução iria
significar o regresso de um certo tipo
de pensamento modernista claramente anti-médico personificado na intervenção do Ministro Correia de Campos. Esta percepção era aliás evidentemente cristalina tão claro era o contraste com os princípios e o estilo das
suas antecessoras Maria de Belém Roseira e Manuela Arcanjo.
Esta pequena súmula interpretativa
demonstra que todas as concepções

que aqui arrumei de uma forma
simplista se reordenaram variavelmente, não só em função de questões internas à Ordem dos Médicos como
também, de forma independente, em
função do relacionamento com as diversas concepções que dominaram o
Ministério da Saúde. É, para mim, evidente que existe muito de comum entre Arlindo de Carvalho, Paulo Mendo,
Maria de Belém Roseira e Manuela Arcanjo, como existe muito de comum
entre Correia de Campos e Luís Filipe
Pereira. Esta comunidade de valores e
atitudes que atravessam transversalmente os conceitos tradicionais da Esquerda e da Direita Políticas não pode
significar o fim da história. Significa
antes o início de uma nova história
política das relações dos médicos com
os Governos e da qual os médicos deviam retirar ilações.A ilação é para mim
quase intuitiva. A acção política de
Correia de Campos e Luís Filipe Perei-

ra não tem nenhuma proximidade com
a Esquerda ou com a Direita Políticas,
como não tem com o Pensamento Liberal ou com o Conservador, como
não tem com a defesa das Carreiras
Médicas e do Serviço Nacional de Saúde. As suas políticas são por isso simples exercícios de gestão, com métodos já conhecidos, com resultados que
o tempo demonstrará e com finalidades que o futuro se encarregará de
comprovar e que tem, claramente, em
comum, eliminar, qualquer tipo de influência e autonomia técnica, social,
política, ideológica e económica dos
médicos enquanto grupo. Os médicos
têm o dever de perceber e fazer o contrário, encontrando, pelo menos, o seu
mínimo múltiplo comum. Todos. Os liberais e os conservadores, os sindicalizados e os não sindicalizados, os defensores das carreiras médicas e do
serviço nacional de saúde e os defensores da flexibilização ponderada dos

Reportagem

Presidente da Secção Regionla do Norte
da Ordem dos Médicos

métodos de gestão, os da direita e os
da esquerda, os especialistas e os internos, os médicos hospitalares e os
médicos de medicina geral e de saúde
pública. Se isso não acontecer, e sobretudo, se não acontecer dentro da
Ordem dos Médicos, efectivamente a
história acabou. •

do

PlJiado
O Dia do Médico está consagrado no
Regulamento Geral da Ordem dos Médicos como o dia comemorativo da publicação do Estatuto da Ordem dos
Médicos.A Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos comemora-o
não apenas como mera formalidade
mas com o sentido de reforçar os símbolos desta Instituição. Na figura do
Prof. Doutor Daniel Serrão elogiamos
todos os Príncipes da Medicina Portuguesa. Na figura da Licenciada Caria
Micaela de Matos Ferreira dos Santos
elogiamos todos os jovens licenciados
que se aprestam para começar verdadeiramente a sua vida profissional e as
Faculdades de Medicina que os licenciaram. Nas figuras dos médicos que
este ano completam os 25 e 50 anos
de inscrição na Ordem dos Médicos

Miguel Leão

elogiamos as suas carreiras individuais
e, também, as carreiras médicas, como
trajecto profissional.
Por este conjunto de razões o Dia do
Médico deve ser aproveitado para analisar o Estado da Nação, nem que seja
a nação médica, e, assim, para reafirmar os princípios que orientam a acção da SRN, ainda longe do Dia do
Médico do ano 2004 onde a proximidade de pugnas eleitorais pode perturbar a clarividência das palavras e das
interpretações das mesmas.
Quero aqui repetir a sumula dos conceitos que orientaram e orientarão a
nossa intervenção.
A liderança ideológica da SRN pertence ao Conselho Regional e, em matérias específicas, às Assembleias Distritais
e aos Conselhos Distritais e respecti-

2003
vos Membros Consultivos . É sob estes
guarda-chuvas que se inserem as actividades dos representantes do CR nas
Comissões de Verificação de Idoneidades, em articulação com as Direcções
dos Colégios de Especialidade e os representantes do Conselho Nacional do
Médico Interno, bem como as actividades dos Delegados da OM nos Locais
de Trabalho, das Comissões Regionais
Consultivas, do corpo redactorial da
Revista Norte Médico, dos Peritos do
Portal de Saúde ou dos Grupos de Trabalho e Comissões designadas com funções transitórias. Pressupõe-se e verifica-se, a existência de solidariedade
institucional com os órgãos que legitimam a acção do Conselho Regional
através da aprovação e apreciação dos
Relatórios de Actividades e de Contas,
Revista ORDEM DOS MEDICOS . Setembro 2003
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que são elaborados e executados pelo
Conselho Regional, e, em particular, pelo
sua Tesoureira que cumpre verdadeiramente as suas funções, como é o caso,
integrada na estratégia do Conselho
Regional. Aqueles órgãos são a Mesa
da Assembleia Regional que convoca e
conduz os trabalhos da Assembleia
Regional que aprova os referidos relatórios e o Conselho Fiscal que os aprecia e julga previamente à respectiva
discussão e votação em Assembleia
Regional.
Com base na articulação descrita e
graças a ela, o Conselho Regional e por
inerência o seu Presidente tem apenas
um compromisso: o programa de candidatura sufragado eleitoralmente pelos médicos inscritos na Secção Regional do Norte. Este compromisso é por
isso independente de amizades ou inimizades pessoais, de afinidades ou divergências políticas ou de vantagens ou
desvantagens materiais ou afectivas,
sejam elas aparentemente definitivas ou
evidentemente provisórias.
Decorre daquele Programa que o CRN
possa ter e tenha posições próprias que
até podem ser divergentes das de outros dirigentes da Ordem dos Médicos.
Com a salvaguarda do respeito pelas
decisões democraticamente tomadas
pelo CNE da OM, e porque não tutelamos ninguém, não admitimos que ninguém nos tutele a nós. Na Ordem dos
Médicos como no País, e porque impera a legitimidade eleitoral e para quase
todos, a legitimidade moral, os médicos saberão obviamente avaliar e julgar, nos momentos próprios, a concretização dos compromissos e dos programas e a qualidade dos seus intérpretes.

De acordo com os indicadores que
temos disponíveis é aquela independência que tem assegurado uma significativa identificação da população
médica com as iniciativas que tem sido
promovidas graças à solidariedade existente entre os órgãos atrás referidos e
entre os seus membros.
É devido a esta solidariedade que lhes
posso assegurar que não modificamos
as nossas posições quanto aos internatos porque não queremos os médicos internos transformados em médicos SA, isto é, sem alma, sem auto-estima e sem autonomia. Que não modificamos as nossas posições quanto aos
novos modelos de gestão hospitalar
porque temos interesses em hospitais
privados ou em privatização. Que não
modificamos as nossas posições porque tememos a Associação Nacional
de Farmácias, os seus negócios e respectivos contratantes ou os seus
beneficiários, directos ou indirectos.
Que não modificamos as nossas posições porque estamos interessados em
receber telemóveis por via de negócios informáticos privados realizados à
revelia das regras da administração
pública e da ética médica. Que não
modificamos as nossas posições para
garantir benesses de qualquer Poder
Político graças à criação de consensos
e de silêncios, cinzentos e sinuosos,
dentro ou fora da Ordem dos Médicos.
Reafirmados os compromissos essenciais quero manifestar-lhes que é uma
honra para o Conselho Regional patrocinar esta Cerimónia e comemorar
este Dia com tanta participação, alegria e convívio.

A vossa presença é um estímulo permanente para a intervenção dos corpos gerentes da SRN e a garantia que
vamos terminar o nosso mandato da
mesma forma que o iniciamos já lá vão,
na prática, cerca de quatro anos e
meio. Pelos motivos expostos o Conselho Regional, enquanto órgão colegial, cada um dos seus membros, a título individual, e cada um dos médicos
ou médicas que é efectiva e solidariamente co-autor ou co-autora da estratégia que temos seguido, têm a obrigação moral e institucional de continuar a cumprir os desígnios dos médicos desta Secção Regional para além
do mandato que se encontra a meio
do seu final. Esta obrigação, que deve
ser sentida por qualquer médica e por
qualquer médico, apenas pode traduzir-se na elaboração de plataformas ideológicas coerentes e na escolha de lideranças independentes, alheias a interesses pessoais, credíveis e empenhadas, a nível regional e nacional. A excelente colaboração estabelecida entre
a Ordem dos Médicos, a Associação
Portuguesa dos Médicos de Medicina
Geral e Familiar, a Federação Nacional
de Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos a propósito da nova
legislação sobre cuidados de saúde
primários é uma prova segura de que
é possível unir os médicos. Não tenho
dúvidas que devemos repetir este tipo
de consensos e que se irão encontrar
as fórmulas que garantam a continuidade dos princípios que hoje, e mais
uma vez, aqui nos unem. Tenho a certeza que os médicos do Norte saberão
dar o exemplo. •

Antolo ia de contos de autores médicos contem orâneos
O Ceatro Editor Uvreiro da Ordem dos Médicos, em colaboração com a
Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas M~dicos (SOPEAM), propõese editar em 2004, com o patrocínio da Merck Sharp I 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 biográficos e profissionais do
autor, até ao final de dia 19 de Dezembro de 2003, para a seguinte
morada:

Secção Distrital da Ordem dos Médicos de Setúbal (V.: 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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!Jreudreconhece a sexualidade infanltfem 1!)().5
sexualidade das crianças existe" e precisa de ser estudada, assim como
comportamento dos pedófilos", para que "se consiga perceber o que se
fazer, do ponto de vista terapêutico, em cada caso" - André Green

A sociedade portuguesa acordou para
um pesadelo, a olhar para um mundo
inquietante e opaco, tão surpreendida
e chocada está pela denúncia feita
pelos media, de casos de abuso sexual
a menores.Até parecia a muitas pessoas distraídas que os portugueses eram
o único povo imaculado da Europa,
sem perversões sexuais, nomeadamente no campo da pedofilia.
Algo de semelhante ao que aconteceu
na Bélgica há uns anos - com Marc
Dutroux - ou mais recentemente nos
Estados Unidos, com a tolerância da
hierarquia católica perante o escândalo dos sacerdotes pedófilos, está agora
a verificar-se em Portugal,com gente de
fortuna e influência, no caso da alegada
rede de pedofilia que tem o seu
epicentro na Casa Pia.

Prelmbulo
Se sondarmos a profunda alma lusitana,
verificamos que há um historial secular
carregado, na nossa tradição, no âmbito do desrespeito pela liberdade individual, colectiva e religiosa, o que nos
poderá ajudar a compreender melhor
o cerne do espírito nacional.
A Inquisição, instituída em pleno século
XVI, ou Tribunal do Santo Ofício, e que
por aqui existiu por mais de 300 anos,
acolhia delações de quem quer que
fosse, inclusive através de cartas anónimas. Depois de preso, o réu era submetido a longos interrogatórios, não lhe

sendo comunicado o motivo da sua
prisão, nem o crime de que era acusado, ou quem era o denunciante.A base
do processo era apoiada por denúncias
e confissões quase sempre arrancadas
sob tortura e outras atrocidades dignas
de um filme de terror.
Ao estabelecer-se a Inquisição em Portugal, mais do que investigar e perseguir judeus e impor a Palavra de Deus
ou o castigo divino a outras heresias,
houve algo que mudou para sempre a
nossa sociedade.A sua prática vai atingir de forma indelével e quase mortal a
consciência colectiva da nação.
Ainda no século passado, o nosso país
esteve sujeito a 48 anos de coarctação
de liberdades com o Estado Novo e a
força omnipresente da sua polícia política.
Hoje, são evidentes os sinais das nossas
fragilidades e das características únicas
a nível civilizacional e de respeito estrutural pelos outros se tivermos coragem
suficiente para descer aos lugares mais
ocultos da mente humana. São exs. o
modus vivendi de pessoas descomprometidas com a vida, que há muito
substituíram o verbo viver pelo tempo
do safar e maldizer; o desrespeito pelo
sossego e privacidade do semelhante,
muitas vezes o vizinho que mora ao
lado, sem o mínimo de normas de
educação e convívio em condomínio; é
a ambulância que a qualquer hora do
dia e da noite acelera a sirene muitas
vezes sem motivo de urgência ou trân-

sito que o justifique, só pelo simples
gozo de uma psique exibicionista ou de
descarga emotiva, etc., etc ..
Por tudo isto e naturalmente, Portugal
é líder a nível da Europa Comunitária
nos índices de crescimento de doenças
infecciosas, como a sida, hepatite B e C,
tuberculose; no nível de sinistralidade
nas estradas, com o dobro das mortes
em relação ao país que vem logo a
seguir; na maior taxa de aliteracia; na
maior percentagem no número de
toxicodependentes e de grávidas adolescentes, já para não falar da
inadaptação e insucesso escolar; trabalho infantil e por aí adiante. Agora só
nos faltava, para compor o ramalhete, o
caso da pedofilia.
No fundo, ao ver os sujeitos protagonistas deste filme, o País reviu-se ao
espelho a lembrar a conhecida parábola de o rei vai nu.
A primeira palavra é de condenação
moral, clara e obrigatória, sobre todos
os actos de violência e ofensa sobre
crianças. Segundo Jesus Cristo: "aquele
que receber uma criança, por causa do
meu nome, é a Mim que recebe. Se
alguém escandalizar um destes pequenos que crêem em Mim, é a Mim que
ofende, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma mó pesada e o
precipitassem nas profundezas do mar".

Pedófilos e pedofilia
A pedofilia é uma orientação sexual
(uma patologia ou disfunção cognitiva
da mente humana) que tem as crianças
por objecto. Por isso não tem raça, nem
condição social, nem idade, nem religião. Pode ser praticada por homossexuais, mas também por heterossexuais.
Por pessoas de 20 anos, mas também
por gente com mais de 60. Ésobretudo
uma prática doméstica, em mais de 70
por cento dos estudos, com comportamentos repetidos, desencadeados principalmente por familiares ou pessoas
conhecidas das crianças. Também mais
de 70 por cento das crianças só denunciam a relação quando esta cessa.
A palavra pedófilo significa à letra amigo (amante) de crianças. Clinicamente,
um pedófilo é uma pessoa adulta que

João-Maria Nabais
Assistente Hospitalar Graduado
de Pediatria Médica

deseja sexualmente crianças que podem ter várias idades. O abusador tem
no mínimo 16 anos de idade e é pelo
menos 5 anos mais velho que a vítima.
Sente-se bem ao pé de crianças para
amizade, alívio emocional e desejo sexual.
A Pedofilia é um transtorno em que a
pessoa apresenta fantasia e excitação
sexual intensa com crianças prépúberes, efectivando na prática tais
urgências, com sentimentos de angústia e receio de a qualquer momento ser
descoberto.
Um pedófilo pode ser homem ou mulher sem modelo definido. O seu comportamento é muito variável, muitas
vezes é um profissional competente,
bom pai e melhor marido. Ao longo da
vida cria uma imagem de respeitabilidade acima de qualquer suspeita e sempre existiu em toda a História, exs. o
filósofo Platão, Leonardo daVinci, Lewis
Carrol, que escreveu Alice in Wonderland e que fotografou dezenas de crianças nos jardins públicos vitorianos. A
realidade nem sempre é aquilo que
parece!
Historicamente, a relação da sociedade
com a pedofilia modificou-se desde o
tempo da Antiga Grécia - um homem
tinha funções socialmente aceites de
tutelar e proteger um rapaz imberbe e
prepará-lo para as artes, o desporto,
ensino e sua iniciação sexual A pederastia não se referia somente à homossexualidade mas à prática adu lta de assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento moral, intelectual e educacional de um efebo numa re lação de
afectividade. O discípulo devia ao tutor
devoção e prazer carnal.
Com o decorrer do tempo e do progresso da civilização, esta tradição tornou-se um crime penalizado por lei.

AEra do vazio ou afalta de
consciência humanista esocial
Este fenómeno, pelas dimensões que
aparentemente adquiriu e pela gravidade de que se reveste, põe-nos o problema da orientação da sociedade como
um todo. Denota uma desorientação
ética, com perda de valores, e uma

permissividade de costumes que encontram aí uma expressão dramática,
mas que atingem toda a sociedade
como ambiência de vida.
Os delitos perpetrados exigem, sem
dúvida, investigação e controlo criminal. Mas isso não reso lve o problema na
sua raiz. Uma luta, a longo prazo, contra
estes comportamentos desviantes, trava-se no campo da educação e duma
melhor cultura cívica.
Neste clima dramático e delirante que
de certo modo estamos a viver,apela?se,
antes de mais, à serenidade.A sociedade não é toda pedófila- a sua construção, digna do homem moderno, tem de
integrar o mal e o pecado. Mas não
podemos permitir que a relação de
confiança das crianças com os seus
professores, os funcionários das escolas, os técnicos de saúde, familiares, na
maior parte pessoas de bem, se transforme num acto de medo. Não podemos transformar cada homem ou mulher adulto num suspeito.
Para isso é necessário cultivar a objectividade nas denúncias, com discrição,
até à identificação dos responsáveis.
Toda a suspeita, realmente fundada,
deve ser investigada por quem sabe e
deve fazê-lo.
Num Estado de Direito, a investigação
criminal tem a sua metodologia própria
e a confidencialidade como critério; e
os presumíveis culpados têm direito a
ser considerados inocentes até a sentença judicial transitar em julgado.
O drama que estamos a viver não pode
sobrepor-se à responsabilidade co lectiva que temos, não só perante os meninos da Casa Pia, mas perante todos os
meninos deste país. Há aqui um problema de postura e atitude.
As consequências emocionais para a
criança são bastante graves, tornandoas inseguras, cu lpadas, deprimidas, vítimas de grande sofrimento interior, com
fa lta de auto-estima e dificuldade de
relacionamento na vida adulta. Muitas
vezes serão elas próprias os futuros
agressores e violadores.
Kart Popper foi dos primeiros a equacionar o perigo de uma televisão omnipotente:A democracia consiste em submeter o poder político a um controlo.

É essa a sua característica essencial.
Numa democracia não deveria existir
nenhum poder político incontrolado.
Ora, a televisão tornou-se hoje em dia
um quinto poder, talvez o primeiro,
segundo outros - são os furos
jornalísticos, o voyeurismo primário e
demente, a reprodução avu lsa de preconceitos, e a auto-satisfação do culto
da personalidade por mais banal e iníqua que seja.
Os mass media, na sua legítima função
de informar, identificar e denunciar, devem agora dar o seu contributo para
construir uma nova via de objectividade
e serenidade.
Trabalhar com crianças não pode ser,
apenas, um emprego. É uma missão que
pressupõe equi líbrio humano, preparação pedagógica, apreço pela dignidade
de uma criança.Todos aqueles que com
elas interagem têm de merecer a confiança da soc iedade.
De qualquer modo, em todas as circunstâncias, prevalece para todos o
dever e o bom senso de as proteger.
Todas crianças, e famílias, inseridas na
comunidade, devem crescer e desenvolver-se sem preconceitos, ameaças ou
pressões. E, sobretudo, têm de estar
preparadas para um futuro mais feliz!
Nota - algumas referências retiradas da CEP
sobre o probl ema da Pedofilia.

Cuidado com a Internet!
A Internet é um dos veículos
mais utilizados pelos
pedófilos. Por isso, é preciso
que os pais e educadores
estejam atentos -Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
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O PI.N I A
Nascer Prematuro em Portugal
- uma história de sucesso

Maria Teresa Neto
Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatais Hospital de Dona Estefânia

s últimas décadas temos vindo a
assistir a uma descida vertiginosa das
taxas de mortalidade infantil. Nos últimos dez anos avançámos mesmo 6 lugares no "ranking" dos IS, colocandonos à frente de países como por exemplo o Reino Unido e a Holanda. Ora a
principal componente da mortalidade
infantil é a mortalidade neonatal e,
parte da mortalidade pós neonatal, é
devida a problemas relacionados com
a gravidez e parto. Segundo o Instituto
Nacional de Estatística a primeira desceu 50,7% e a segunda 60% entre 1990
e 2002. Em discursos públicos é muitas vezes expresso pelos responsáveis
da saúde, que são desconhecidas as
causas da descida tão acentuada destes dois indicadores. Admitimos que
uma análise da conjuntura relacionada com a melhoria daquelas duas componentes poderá responder, pelo menos parcialmente, a essas interrogações.
Recentemente foi atribuído o Prémio
Bial de Medicina Clínica 2002 a um
trabalho intitulado "Nascer Prematuro em Portugal". Este estudo compila
dados de saúde perinatal de importância fundamental para que se possa en-
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É possível saber que, em
Portugal, a sobrevivência
superior a 50% desceu
das 27 semanas em 1996
para as 25 semanas
em 2000.

tender a melhoria das taxas acima
mencionandas. Esses dados foram e
continuam a ser coligidos a nível nacional, através do Registo Nacional do
Recém-Nascido de Muito Baixo Peso,
um trabalho prospectivo de investigação epidemiológica da Secção de
Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Conseguido apenas à
custa da boa-vontade, sacrifício e entusiasmo de pediatras e neonatologistas
de 35 Hospitais - de Apoio Perinatal
Diferenciado e de Apoio Perinatal este trabalho tem vindo a desenvolverse desde 1994, sem qualquer encargo
para o Ministério da Saúde.

A população alvo é o recém-nascido (RN) com peso ao nascer inferior a
ISOOg, um grupo extremamente vulnerável mas também heterogéneo que,
se por um lado engloba RN com idades de gestação "elevadas" como 30 a
32 semanas envolve, por outro, a
prematuridade extrema - o RN com
24, 25 ou 26 semanas e peso ao nascer entre os SOO e os IOOOg. Para além
da morbilidade - muito específica e, por
vezes, muito grave - são ainda registadas
todas as intervenções, a mortalidade e
a evolução dos sobreviventes. O facto
de ser um estudo longitudinal e continuado, torna possível "ver" os resultados da aplicação de novas tecnologias
e novas medidas terapêuticas ao longo
destes anos, avaliar a evolução da
morbilidade, das taxas de mortalidade
e das causas de morte por sub grupos
ponderais ou de idade de gestação. É
possível saber que, em Portugal, a sobrevivência superior a 50% desceu das
27 semanas em 1996 para as 25 semanas em 2000; que a taxa de administração de corticóides pré-natais evoluiu de 53% em 1996 para 71% em
2000; que a taxa de gemelaridade é

OPINIAO

Um esquema organizativo
não tem que ser necessariamente estático mas é
desejável que a evolução
ocorra de acordo com as
necessidades ou a lógica.

muito elevada neste grupo de RN e que
continua a subir - de 22% em 1996
para 29% em 2000; que, do enorme
esforço desenvolvido pelas equipas de
obstetrícia I neonatologia I pediatria,
resultou que em 2000, 90% destas crianças nasceram num HAPD onde é
possível prestar todos os cuidados de
que necessitam e que, para isso, 32%
deles foram transportados in utero, o
meio de transporte de eleição para o
feto; ou, ainda que, em média, estas
crianças ocupam uma cama hospitalar
durante 45 dias com desvios que podem atingir os 180 dias ou mais, de
estadia em cuidados intensivos.
Com base neste estudo é possível
hoje aferir a adequação da capacidade
instalada, logística e humana - número de postos de cuidados intensivos
neonatais, número de neonatologistas
e de pediatras com competência em
neonatologia, número de enfermeiras,
etc.
Mas, o enorme mérito e possíveis
repercussões do estudo, são devidos
em primeira mão a uma única acção,
a cujos empreendedores é de máxima
justiça prestar homenagem - os elementos da primeira Comissão Nacional da Saúde da Mulher e da Criança.
Foi esta Comissão que, na década de
80, com base em trabalho de campo
que lhe deu um conhecimento profundo da desorganização dos cuidados
perinatais, elaborou o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, que se
tornou lei para os profissionais da área
da perinatologia e que ainda hoje nos
rege.A sua reconhecida actualidade fez
com que a Direcção Geral da Saúde a
adoptasse recentemente para a Rede

de Referenciação Hospitalar MaternoInfantil. No Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil então desenhado
e posto em prática, eram preconizadas
as orientações que resumimos a seguir:
divisão dos hospitais onde deviam nascer crianças, em duas categorias: hospitais de apoio perinatal (HAP) - correspondentes aos então chamados
Hospitais Distritais - onde eram seguidas grávidas sem risco ou de risco
médio e onde nasceriam crianças supostamente normais, com unidade de
cuidados intermédios neonatais; e Hospitais de Apoio Perinatal Difenciado
(HAPD) - os então chamados Hospitais Centrais - onde seriam seguidas
as grávidas de risco e nasceriam as crianças com risco detectado, com unidade de cuidados intensivos neonatais;
encerramento de todos os hospitais
onde ocorressem menos de 1500 partos/ano; número de postos de cuidados intensivos e cuidados intermédios
neonatais por mil nascimentos, necessários em cada hospital em particular;
o número de obstetras, pediatras e
enfermeiras necessários em cada uma
dessas unidades; a necessidade dos
pediatras receberem formação específica em neonatologia que levou à instituição dos Ciclos de Estudos Especiais em Neonatologia, com início em
1990; o reconhecimento de que o melhor meio de transporte para o feto é
o útero materno mas que, na impossibilidade do cumprimento dessa
directiva, devia ser instituído um meio
de transporte adequado, dando origem
ao INEM neonatal- uma rede de transporte nacional de tão elevada qualidade, sem par em nenhum país do mundo a nível nacional, que faz roer de inveja os nosso parceiros europeus; a
criação das Unidades Coordenadoras
Funcionais (UCF) que garantem a ligação entre os Centros de Saúde e os
hospitais. Foram estas, sucintamente, as
principais medidas preconizadas.
Este documento deve ser relido periodicamente para que não nos esqueçamos do seu conteúdo. Obviamente,
a melhoria das condições sócio-económico-culturais verificada nas duas últi-

mas décadas contribuiu também para
a melhoria dos indicadores de saúde
mas foi predominantemente devido a
esta organização de cuidados de saúde perinatal que se atingiram as taxas
actuais que confundem os Políticos.
Medidas de ordem apenas organizacional, gratuitas e de efeitos praticamente imediatos que podem ser
reproduzidas noutros campos da saúde.

As boas taxas de saúde
materna-neonatal estão em
risco. Dentro de IO anos
podemos estar a questionar a
que se deveu o seu
agravamento.
Um esquema organizativo não tem
que ser necessariamente estático mas
é desejável que a evolução ocorra de
acordo com as necessidades ou a lógica. Existe actualmente um perigo real
de agravamento das condições da prestação de cuidados em perinatologia:
equipas médicas envelhecidas sem que
se vislumbre a substituição dos elementos que se reformam; escassez
endémica de enfermeiros; contratação
a prazo sendo de prever que um conjunto de profissionais nunca chegue a
trabalhar como equipa; desmantelamento de umas equipas para que se
formem outras, noutros moldes e noutros hospitais; manutenção de maternidades com menos de 1500 partos/
ano ou, em antítese, o planeamento de
grandes maternidades, previsivelmente com 7000 ou mais partos/ano, quando se sabe que, para ser rentável, humanamente governável e com qualidade assistencial, uma maternidade deve
ter um movimento de partos compreendido entre os 1500 e os 3000 a
3500 por ano.As boas taxas de saúde
materna-neonatal estão em risco. Dentro de IO anos podemos estar a questionar a que se deveu o seu agravamento.
Revista ORDEM DOS
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AGE

do lenL... _
Knós e também moeu .._
ções de tal forma microscópicas que
teriam que ter sido feitas com o auxílio
de poderosas lentes. Se neste último
caso elas terão servido como auxiliares da visão, na maioria dos casos as
lentes tinham então mais funções sagradas ou para acender o lume, do que
auxiliares de visão.
Confúcio já falava de um sapateiro que
usava uns vidros nos olhos, mas pensase que a razão do seu uso seria ornamental ou mágico. Sabe-se também que
gregos, romanos e árabes, indus e chineses usaram lentes como cautérios,
no tratamento de feridas. Foi Aristóteles
quem pela primeira vez se referiu ao
facto de haver uma visão para perto e
outra para longe.
Foram vários os usos das lentes feitas
de vidro. Para acender o lume, e até
segundo Arquimedes, para inutilizar os
navios romanos, queimando-lhe as velas e mastros usando espelhos e a luz
do sol. Significa isto que a reflexão era
já conhecida.
Nesse tempo usava-se madeira seca e
leve junta com cobre e posteriormente
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pecialmente 11a •
feliz confluência de 3 cultu ra:), ~ .
árabe e judaica. Também Averróis e
Avicena se preocuparam com a visão e
as leis da óptica.
No século XI, num livro chinês, fala-se
pela primeira vez em cataratas e diz-se
que elas têm que ver com as radiações
térmicas dos fornos. E vai ser no século XIII que aparecem os antolhos como
auxiliares da visão.
Deve-se a Roger Bacon, o conhecido
doutor Admirabilis, a descrição das lentes convexas e a ajuda que dão à visão
dos idosos. Na sua obra "Opus Majus",
fala ainda das lentes negativas. Petrarca,
na sua "Carta à posteridade", diz que
aos 60 anos precisava de lentes para
poder ler.
Parece não haver dúvidas sobre o facto de o aparecimento dos antolhos ter
sucedido no século XIII, mas só quatro
séculos depois se generalizou o seu
uso. O aparecimento das lentes
planoconvexas, terá sido um acaso, em
Murano. Esta demora na sua generali-

nado período da
(leio", que vai de
erá ao facto de se
luas correntes óp>resentava o saber
artesanal - que se
,levou a haver uma
que a visão se tinha
ttuta do tacto ..
enas descrições em
rantem que os óculos
éculo XIII. Num tapete
> motivo da criação de
m velho usando óculos
ltemente, foram enconlos ou antolhos, em es~lemanha num convento
11. Também a pintura nos
~sentações de óculos, sen·a conhecida a que está na
ão Nicolau, em Treviso e
.:ardeal Hugo, usando ócuém na Basílica de Santo
e Pádua, existe a representan Bispo usando antolhos.
1'1a:), ··- ~uem diga que já havia óculos
no século XII, uma vez que um monge
dominicano num dos seus sermões em
1305, teria dito e isso está registado,
que os óculos tinham sido inventados
20 anos antes. Os primeiros óculos
terão sido feitos em madeira, couro e
corno. Sabe-se que eram peças caras e
há um registo que fala do seu valor,
dizendo que valiam tanto como um
magnífico cavalo branco.
No Livro de Ofícios de Veneza do ano
1300, consta a profissão de fabricantes
de antolhos. Com o aparecimento da
impressão trazida por Gutemberg, alarga-se o número de leitores e também a
necessidade de ajuda de visão e consequente fabricação de óculos, levando à
criação em Nuremberga do primeiro
Grémio dos Fabricantes de Óculos.
Com a Imprensa, nasce também o
Renascimento. O primeiro retrato de
óculos com lentes correctivas negativas é o do Papa Leão X, um Mediei,
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pintado por Rafaei.As lentes só deixaram de ser mágicas e misteriosas, depois de Galileu Galilei as tornar ciência, no seu livro "Dioptrias". Kepler
discorda de Galileu quanto ao uso das
lentes negativas e propõe as positivas e
Copérnico considera a retina o órgão
receptor, e não o cristalino, como se
pensava.
Diz-se que foi Nero o primeiro a usar
antolhos de sol, mas foi no século XVI
e XVII que foram dadas várias ideias
sobre eles, como aqueles que defendiam que a cor das lentes devia ser
verde, porque era essa a cor da natureza e assim não faria sentido serem
amarelos ou vermelhos. No seiscentista
palácio dos Marqueses de Fronteira,
em Benfica, existem azulejos, num dos
tanques, que representam crianças atrás
de corais e de pérolas, protegidas por
óculos de mergulho ...
Foi ainda no século XVI que apareceu
um livro sobre a refracção e inteiramente dedicado à óptica. Leuwenhoech
descobriu o microscópio no século XVII.
O astigmatismo é descrito pela primeira vez no século XVIII, por Thomas
Young. É também neste século que os
óculos começam a ter hastes, primeiro
curtas e depois compridas. E aparece o
monóculo. E aparece o primeiro vidro
com chumbo.
No século XIX, Helmholtz apresenta a
sua teoria da visão cromática e introduz as lentes cilíndricas no astigmatismo,
tendo desenhado o primeiro
oftalmómetro. Em 1823, Purkinje, descreve o primeiro oftalmoscópio.
Depois da Revolução Francesa assistese à transformação dos óculos em verdadeiras jóias e desenvolve-se a fabricação e o uso das lunetas e dos
monóculos. Pode dizer-se que o fundador da moderna oftalmologia foi Von
Graefe, que em meados do século XIX
publicou um anúncio em todos os jornais de Berlim, em que oferecia os seus
serviços gratuitos.
No princípio do século XX, em 1905
mais exactamente, Max Planck apresenta a sua teoria quântica que permi-·
te, no campo da luz, justificar fenómenos
como a emissão e a absorção. E tal
como Newton dissera muito tempo
antes, ficou definitivamente assente que

a luz se propaga corpúsculo a corpúsculo, fotão a fotão, quanta a quanta.
Louis de Broglie, reabilita a teoria
ondulatória.
Não posso deixar de falar sobre os
óculos e os portugueses. Fomos um
povo que cedo os usou. Mas o período
mais significativo coincidiu com os descobrimentos e com o espanto que chineses e japoneses tiveram com a quantidade de portugueses que usavam óculos.
Parece ter sido Francisco Xavier o
introdutor dos óculos no Japão, embora o grande sucesso pelo seu uso se
tenha ficado a dever ao padre Francisco Cabral que quando desembarcou
em 1571 em Guifu, levou ao ajuntamento de uma pequena multidão de 4
a 5 mil pessoas para verem o homem
dos quatro olhos.
Nos biombos Nanbam existentes no
Museu de Arte Antiga de Lisboa, em
que a chegada dos portugueses ao
Japão está registada como que em banda desenhada, são vários os casos de
portugueses com óculos. Os mais idosos e respeitáveis usando óculos para
a presbiopia, outros com óculos de sol
e outros para a miopia, com os seus
óculos parecendo fundos de garrafas ...
No século XIX, imperava a luneta e
qualquer dandy que se tivesse em boa
conta, tinha que usar uma, ou então
um monóculo. A maioria destas lunetas ou monóculos nem lentes graduadas tinham e eram usadas só por puro
exibicionismo e petulância.
Foi uma altura em que se passaram a
usar materiais nobres e caros na confecção das armações, bem como nas
caixas para os guardar e proteger, algumas delas de grande beleza. Era de
tal modo que o jornal Diário de Notícias, no seu Folhetim, publicava um dia
um extenso artigo intitulado o "Elogio
dos óculos, em prejuízo da luneta, feito
por um cegueta que não vê dois palmos adiante do nariz", em que entre
outros preciosismos se lia que "ter
luneta é o mesmo que deixar os olhos
da cara na algibeira do colete que
ficou em casa", ou então "estou vendo
isto por um óculo. Jamais se disse: por
uma luneta!".
Em 1828, imprime-se em Lisboa um

livro iotitulado "Arte de conservar a
vista em bom estado até à extrema
velhice .... Sobre os inconvenientes e
perigos que resultam do uso dos óculos ordinários .... ". E são ordinários aqueles em que os dois vidros são irregulares, com um foco diferente em cada
um deles, que não tem grossura igual,
que não são bem polidos, em que as
lentes têm manchas e em que a
convexidade não é regular.... Eça de
Queirós parodia os cuidados a ter com
a limpeza das lentes, contando o caso
daquele Iord inglês que espantado com
uma notícia do Times, que lhe parece
inaceitável, tira os óculos e os limpa
cuidadosamente, por imaginar que leu
mal. ..
Ao longo dos tempos, o formato e
tamanho dos óculos sofreu grandes
alterações.
A primeira representação de uma mulher usando óculos encontra-se na tela
existente no Museu de Aveiro, "A Princesa Santa Joana toma hábito no Convento de Jesus. Cerimónia do corte dos
cabelos", em que uma das freiras que
assiste à cerimónia foi pintada com
óculos. Também na gravura em madeira, "Retrato de Clara Lopes, cristaleira"
esta é representada usando óculos.
Para além daqueles que usavam lunetas, monóculos ou mesmo óculos por
pura vaidade e adorno, há que ter em
conta aqueles que usavam os óculos
por necessidade e porque aquilo que
faziam exigia uma boa visão, correcta
se possível, para não comprometer uma
acertada execução da tarefa que tinham em mãos. Éo caso, por exemplo,
da magnífica tela do Museu de Arte
Antiga de Lisboa que mostra um Bispo,
de óculos, executando uma circuncisão a uma criança.
Os pintores, na maior parte dos casos,
procuraram dar as características dos
óculos, através da luz que atravessava
as lentes e das imagens que através
delas se viam, o que mostra um certo
domínio das teorias da luz da reflexão
e da refracção. No retrato de São Tomás de Aquino existente no Museu
Nacional de Arte Antiga, parte de uma
lente que está fora da mesa, permite
com a passagem da luz dar a ideia de
que se trata de uma lente.
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Heart Protection
Study
O Heart Protection Study (HPS), que envolveu mais de 20 mil indivíduos com
colesterol, dos quais seis mil tinham diabetes tipo 2, teve a duração de cinco anos
com a coordenação do ClinicaiTrial Service
Unit da Universidade de Oxford envolvendo 69 hospitais. Dos cerca de 6.000 indivíduos diabéticos incluídos no estudo, registou-se uma redução do risco de doença
cardio-vascular em 27 por cento nos diabéticos com valores de colesterol considerados normais (valores de LDL inferior
a I 16 mg/dl). Os seis mil diabéticos envolvidos no estudo HPS, aos quais foi ministrado simvastatina MSD, registaram uma redução em cerca de um terço do risco de
ataques cardíacos e tromboses, independentemente dos níveis de colesterol. Os
especialistas recomendam que o tratamento
dos diabéticos deve incluir não só o controlo dos níveis de açúcar no sangue e da
hipertensão mas também os níveis de
colesterol. Esta tripla abordagem poderia
beneficiar cerca de dois terços dos indivíduos com diabetes e prevenir um milhão
de ataques cardíacos e tromboses por ano
em todo o mundo.

EMEA considera
nimesulida segura
A Agência Europeia dos Medicamentos
(EMEA), determinou em Agosto que a
nimesulida é segura e eficaz em doentes
que sofrem de uma ampla variedade de patologias inflamatórias e dolorosas. Esta
opinião resulta de 16 meses de avaliações
conduzidas pela EMEA sobre a segurança
deste anti-inflamatório não-esteróide.
Após anál ise da re lação risco/benefício da
nimesulida, a EMEA e a Helsinn Healthcare,
que desenvolveu e licenciou o fármaco (em
Portugal às companhias Aventis, Angelini
Farmacêutica e Wyeth Lederle), acordaram
um novo Resumo das Características do
Medicamento, que harmonizará toda a informação clínica sobre o medicamento nos
países da União Europeia. "A ocorrência
de reacções hepáticas com nimesulida é
semelhante à de qualquer outroAINE,como
foi confirmado por um importante estudo
publicado no British Medical Journal
(Traversa G., Bianchi S., Da Cas R. et ai.
Cohort study of hepatotoxicity associated
with nimesulide and other non-steroidal
anti-inflammatory drugs. BMJ 2003; 327: 1822)" afirmou a Ora Giuliana Vi lia, directora
médica da Helsinn Healthcare.

50

Revista ORDEM DOS MEDICOS . Setembro 2003

Associação Portuguesa
de Leucemias e
Linfomas
Constituída no Porto, a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, com sede
no lntituto Português de Oncologia, é uma
instituição que dá apo io à investigação, ensino e divulgação das doenças oncológicas
de sangue. Nos seus objectivos encontrase o desenvo lvi mento de actividades coo a
organização de cursos de pós-graduação e
congressos, acções de formação de profissionais de saúde sob a forma de bolsas,
estágios e participação em reuniões
cientificas, apoiar ou conduzir estudos de
investigação científica e laboratorial, apoio
a doentes e familiares, etc. Para saber como
se tornar sócio desta assoc iação ou para
qualquer outra informação consulte o site
www.apll.planetaclix.pt, ou através do email apll@c lix.pt.

Prevenção da destruição
das articulações
Os resultados da 3• fase do primeiro ensaio c líni co no trata mento da artrite
reumatóide no seu estado inicial (Active
Controlled Study of Patients Receiving
lnfliximab for Treatment of Rheumatoid
Arthrit is of Early Onset), demonstraram a
superioridade do regime anti-TNF versus
a utilização de apenas metotrexato na prevenção da destruição das articu lações, com
melhorias no estado clínico do doente com
AR na fase inicial. O estudo terá demonstrado que os doentes tratados com
remicade associado ao metotrexato tiveram uma mais eficaz prevenção de danos
estruturais.

Associação Portuguesa
de Genéricos
Foi apresentada no início de Julho a primeira associação portuguesa de genéricos
(APOGEN), uma entidade constituída pela
maioria das empresas da indústria farmacêutica, dedicadas à produção e
comercialização de genéricos . A criação
desta associação vem na sequência de uma
evolução sustentada do segmento dos genéricos que, actualmente, representa cerca de 6% do total do mercado de medicamentos de prescrição.

Misericórd ias recebem
doação
A Nestlé Portugal e a União das Misericórdias Portuguesas assinaram um protocolo
de cooperação que marca o início das comemorações dos 80 anos desta empresa
no nosso país. O protocolo agora assinado representa a doação pela empresa de
dez toneladas dos seus produtos, numa
acção destinada a apoiar o trabalho desenvo lvido pelas Misericórdias ao longo de
mais de SOO anos.

Tratamento
da rinite alérgtca
A desloratadina é, a partir de agora, um
dos medicamentos cÓmparticipados pelo
Serviço Nacional de Saúde para o tratamento da rinite alérgica e urticária
idiopática crónica. Este anti-histamínico de
nova geração é o primeiro da sua categoria
a estar de acordo com as novas guidelines
para tratamento da patologia alérgica. A
desloratadina não induz estados de sonolência e reduz os sintomas nasais e não
nasais assoc iados à rinite alérgica.

Recomendações
EULAR para osteoartrite
As recentes recomendações da EULAR
2003 para o tratamento da osteoartrite do
joelho indicam que o tratamento eficaz
envo lve medidas farmacológicas e nãofarmacológicas e que, a longo-prazo, as
medidas não farmacológicas continuam a
ser a terapia de base, oferecendo benefícios adicionais quando utilizadas em conjunto com analgésicos como o paracetamol
quando os doentes forem receptivos. Foi
publicada uma edição especial do jornal
Drugs dedicada ao uso do paracetamol e
que analisa, nomeadamente, os seguintes
aspectos: o racional farmacológico para o
uso clínico de paracetamol, o mecanismo
do efeito antinociceptivo do fármaco, o seu
papel na gestão da dor aguda, o seu uso no
tratamento da osteoartrite, etc.

,

MUSICA

SÉRG IO GOD INHO
"O Irmão do Meio"
"Eu tenho essa coisa de
puto, que é achar que o
presente se digna sempre a vir ter con nosco,
sorrateira ou r uid osamente. Fui ter então com
uns quantos músicos,
instrumentistas, cantores, cantoras e dei-lhes o
que tinha a dar, as minhas canções como pretendentes prometidas: casa-não-casa, no fun do convites honestos à prática da bigami a."
Nada melhor que as palavras de Sérgio Godinho
para nos explicar um pouco o se u novo disco
- O Irmão do Meio. Em altura de "Fotos do
Fogo" e em qu e "Pode Alguém Ser Quem Não
É" quando "Antes o Poço da Morte", vai ser
muito bom ouvir alguns dos maio res sucessos
de Sérgio Godinho revisitados por grandes art istas como Caetano Veloso,Teresa Salgueiro,
Clã, Carlos do Carmo, Camané, Rui Ve loso,
Xutos & Pontapés, Vitorino e Jo rge Palma e ntre outros. Neste disco podemos ouvir
"Barnabé" com o "Coro das Velhas" a e ntoar a
"Balada da Rita" com "Quatro Quadras Soltas". Sem nunca estarmos "Enfim S.O.S." quase
qu e nos molham as "Chuvas de Cabo Verde" e
sentimos "Que Força é Essa" que faz de Sérgio
Godinho um dos maiores artistas portugueses.
E sem que "Mudemos deAssunto", "Dancemos
no Mundo" com O nosso Irmão do Meio.

QUEEN
"LiveAtWembley Stadium"
LiveAtWembley Stadium
é mais uma grande ed ição da Queen DVD
Collection.Ao longo dos
dois DVD's que fazem
parte desta edição somos
levados para um concerto que fez história, não
só na carreira dos Queen,
como na própria história
da música. Pela primeira vez o memorável concerto da Magic Tour de 1986 é apresentado
e m DVD e na íntegra.Vamos poder recordar
canções como: "A Kind Of Magic", "Under
Pressure", "Another One Bites the Dust", 'Who
Wants to Live Forever", "Rad io GaGa", "Friends
Will Be Friends", entre tantas outras. E Mais:
imagens de ensaios e do concerto da noite
anterior, entrevistas com Brian May e com Roge r
Taylor, um documentário, uma galeria de foto s
e tributo ao Estád io de Wembley.
VÁRIOS
"O Melhor do Rock Português"
Fo i editado no dia 2 1 de Julh o o disco que
reúne os grand es êxitos da explosão do Rock
Português: Os trechos que a Em iValentim de
Carvalh o escolh eu retratam um momento único de com unhão e ntre os Artistas e o Público,
ajudados por uma Rádio que aco lhia com en-

tus iasmo as novidades e
por uma actividade editorial em que todos pareciam rivalizar na busca do novo e da surpresa. Este CD inclui temas
--~._.--....._.~ como "Patchouly" do
Grupo de Baile, "Foram
Cardos, Foram Prosas" de Manuela Moura
Guedes, "Remar Remar" dos Xutos & Pontapés, "Chico Fininho" de Rui Veloso, "Cavalos de
Corrida" dos UH F, "Estou Além" de António
Variações e "Glória" dos Sétima Legião.

CHEMICAL BROTHERS
"Singles 93-03"
É editado no dia 22 de setembro um disco com
todas as grandes músicas que ao longo de IO
anos os Chemical Brothers fizeram, nomeadamente "Hey Boy Hey Girl", "Leave Home",
"Setting Sun" e "Biock Rockin' Beats". Esta edição es pecial reúne todos os singles retirados
de Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole,
Surrender e de Come With Us. Duas novas
faixas se rão incluídas
nesta colecção: uma cola boração com os
Flaming Lips que deu origem a "Golden Path" e
"GetYourself High" tema
que conta com o s
rappers canad ianos KOS. Haverá ainda uma ed ição limitada que conta com um disco bónus que inclui raridades e
faixas nunca antes ed itadas. No mesmo dia 22
de Setembro será tam bém e ditado um DVD
que reúne os vídeos das músicas do grupo que
compõem Singles 93-03.
SKIN
"Fieshwounds"
O nom e SkunkAnansie marcou defini tivamente a cena rock britãnica nos últimos cinco anos
dos anos '90. Com a sua voz inesquecível Skin
tornou-se uma das vocalistas mais carismáticas
da sua geração. Quando as músicas eram um
pouco mais le ntas e para ouvir com o volume
mais baixo, Skin mostrava que cantava como
uma diva.As influências musicais de Skin levaram-na para outros caminhos. Agora, com o
seu álbum de estreia a so lo, esta evolução e
esses caminhos ficam muito claros: Fleshwounds
é um álbum intenso e tocante, com letras
intros pectivas e que resu ltam de tempos difíceis passados por Skin. São onze músicas que
variam desde os si mples aco rdes do piano em
"You've Made Your Bed" até às calmas reflexões
de "Don't Let Me
Down", sem esquecer as
influ ências electrónicas
de "Faithfulness" e a gu itarra ma is forte de
"Listen To Yourself'.

SARAH BRIGHTMAN
"Harem"
Sarah Brightman, é um fenómeno
mundial. Os seus discos, venderam
mais de IS milhões de unidades
po r todo o mundo. Sarah
Brightman participou em inúmeros musicais deAndrew LloydWebber dos quais
se destacam "Requiem", "Cats", "Aspects Of
Love" e "Phantom OfThe Opera".Agora chega-nos o seu novo disco: Harem. O single com
o mesmo título do álbum, "Harem", é uma extraordinária versão da célebre "Canção Do
Mar", um famoso clássico do fado originalmente interpretado por Amália Rodrigues. Sarah
Brightman e o produtor Frank Peterson, escreveram a letra para esta melodia com o objectivo de transmitir uma relação entre o som do
Médio Oriente e as mais antigas inspirações do
fado . Hare m é uma forte combinação de
variadíssimas texturas musicais, das mais antigas sonoridades do mundo, juntamente com
ritmos de dança do novo mil énio.
TROVANTE
"Aul a Magna - 1983"
.
~ -,
O s Trovante, "filhos da .. -~,~~~~~~1\1l \ ...
trova e do trovão", como
-~\
~ ....~
alguém lhes chamou há
;:
;~ ~
vinte anos ..., ficaram na
História como uma espécie de pérola preciosa
que de repente desapareceu, deixando saudades em todos os que cresceram a ouvi-los cantar.Ao Vivo Na Aula Magna- 1983 recorda, em
registos há muito esquec idos, um grande momento da carreira dos Trovante. Este álbum
duplo devolve-nos a frescura , o talento e a
alegria dos Trovante. É provavelmente o melhor registo ao vivo que deles conhecemos. E
apresenta-nos vários trechos de outros compositores que nunca tinham surgido em disco
interpretados pelos Trovante. É uma peça rara
de co lecção; qu e prova que os tais filhos da
trova e do trovão são um fenómen o da natureza- insubstituível e imortai.Ah ... saudade!

·•

MAFALDAARNAUTH
"Encantame nto "
MafaldaArnauth apresentou no passado dia 26 de
Junho pelas 22 horas no
Convento das Ruínas do
Carmo o seu novo disco
Encantamento. Aqu ele
que é t ido por muitos
como o melhor disco da carreira de Mafalda
Arnauth conta com a própria na produção,
além da maior parte das músicas e letras serem
de sua autoria, como aliás é seu hábito deste o
princípio. Desde a edição do primeiro álbum
em 1999, Mafalda Arnauth assu miu-se como
uma das grandes vozes do fado - e da música
portuguesa- e como personagem principal no
ressurgim ento da popularidade deste género.
Revista ORDEM DOS Mt:DICOS . Setembro 2003
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nal de Protecção de Dados.

Resolução da Assembleia da República
no 55/2003, de I O de Julho
Recomenda ao Governo que adopte medidas
para assegurar a efectiva adm inistração regional do antigo Hospital Militar da Boa Nova,
em Angra do Heroísmo.

Portaria no 555/2003, do Ministério da
Saúde, de I I de Julho
Aprova os Programas de Formação do Internato Complementar das Áreas Profissionais
Médicas de Anatomia Patológica, Cardiologia
Pediátrica, Cirurgia Geral, Medicina Nuclear,
Nefrologia e Saúde Pública.

Decreto-Lei no I 51/2003, do Ministério
da Saúde, de I I de Julho
Altera o Decreto-Lei no I00/200 I , de 28 de
Março, transpondo para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2002/34/CE, da Comissão, de I 5 de Abril, 2003/ I/CE, da Comissão, de 6 de Janeiro, e 2003/ 16/CE, da Comissão, de 19 de Fevereiro, que adaptam ao progresso técnico os anexos 11,111 e VIl da Directiva
no 76/768/CEE, do Conselho, relativa à aproximação de legislações dos Estados membros
respeitantes a produtos cosméticos.

Decreto-Lei no I 54/2003, do Ministério
da Administração Interna, de I 5 de Julho
Regulamenta a aplicação do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do
Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de
Abril de 2000, no que respeita ao regime processual de atribuição e registo do estatuto de
igualdade aos cidadãos brasileiros residentes
em Portugal e aos cidadãos portugueses residentes no Brasil.

Portaria no 559/2003,dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, de 16 de Junho
Altera os quadros de pessoal do Centro Psiquiátrico de Recuperação deArnes e do Hospital de São José.

Decreto-Lei n° I 58/2003, do Ministério
da Saúde, de 18 de Julho
Aprova a orgânica da Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde.

Resolução da Assembleia da República
no 61/2003, de 28 de Julho
Eleição de seis membros para o Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

Resolução da Assembleia da República
n° 62/2003, de 28 de Julho
Eleição de um vogal para a Comissão Nacio-
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Resolução da Assembleia da República
n° 64/2003, de 28 de Julho
Regulamentação da osteopatia.

Decreto-Lei n° 16 7/2003, do Ministério
da Saúde, de 29 de Julho
Aprova a orgânica do Instituto. Nacional de
Emergência Médica (INEM).

Decreto n° 32/200, do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, de 30 de Julho
Aprova o Acordo sobre Concessão de Visto
Temporário para Tratamento Médico a Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa entre os Estados membros dos
países da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, assinado em Brasília em 30 de
Julho de 2002.

Decreto no 36/2003, do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, de 30 de Julho
Aprova o Acordo de Cooperação entre os
Estados Membros da Comun idade dos Países
de Língua Portuguesa sobre o Combate ao
HIV/SIDA. assinado em Brasília em 30 de Julho de 2002

Portaria n° 694/2003, do Ministério da
Ciência e do Ensino Superior, de 30 de
Julho
Altera o plano de estudos do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola Superior
de Saúde de Setúbal, aprovado pela Portaria
no 1130/2000, de 29 de Novembro

la Série
Despacho conjunto n° 679/2003, dos
Ministérios das Finanças e da Saúde, de
26 de Junho e publicado em 2 de Julho
de 2003
Aprova o Regulamento do Pessoal Dirigente
do Instituto da Droga e da Toxicodependência

Despacho no 13 319/2003, Ministério da
Saúde, - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de
28.05.2003, publicado em 8 de Julho
Subdelega, com a faculdade de subdelegar, nos
conselhos de administração dos hospitais com
a natureza de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos os poderes necessários para a prática de determinados actos, nomeadamente, concessão de licenças
sem vencimento por um ano ou de longa duração, autorização para acumulação de funções ou de cargos públicos e a prestação e o
pagamento de trabalho extraordinário.

Despacho conjunto no 708/2003, dos Ministérios da Ciência e do Ensino Superior,
da Saúde e da Segurança Social e do Trabalho, de 24 de Junho e publicado em 16
de Julho
Determina, nos termos da alínea e) do artigo
4o do Decreto-Lei no 320/99, de li de Agosto,
o reconhecimento de alguns cursos que habilitam ao exercício da área técnica de diagnóstico e terapêutica.

Despacho conjunto n° 709/2003, dos Ministérios da Saúde e da Segurança Social
e do Trabalho, de 3 de Julho e publicado
em 16 de Julho
Altera, em diversos parâmetros, o Regulamento de Aplicação da Medida no 2.4 do Programa
Operacional Saúde (Saúde XXI) do 3° Quadro
Comunitário de Apoio, aprovado por despacho conjunto no 626/200 I, da Ministra da Saúde e do Ministro do Trabalho e da Solidariedade, de 12 de Julho.

Regulamento interno n° 5/2003, da Ordem dos Médicos Dentistas, publicado
em 19 de Julho
Aprova o Regulamento de atribuição de títulos de especialidade

Portaria no 997/2003, do Ministérios das
Finanças e da Saúde, publicado em 3 I de
Julho
Cria no quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, serviços de âmbito sub-regional da Sub-Região de Saúde de
Castelo Branco, um lugar de assessor principal da carreira técnica superior, a extinguir
quando vagar.

Portaria n° 998/2003, do Ministérios das
Finanças e da Saúde, publicado em 3 I de
Julho
Cria no quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de
Saúde de Castelo Branco, Centro de Saúde de
Oleiros, um lugar de clínico geral, da carreira
médica de clínica geral, a extinguir quando vagar

Despacho n° 14878/2003, do Gabi-nete
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 27 de Junho e publicado em 3 I de Julho
Suspende a aceitação de candidaturas a financi amentos FEDER no âmb ito do Programa
Operacional Saúde para projectos a desenvolver na região de Lisboa e Vale do Tejo, no eixo
prioritário I· "Promoção da saúde e prevenção
da doença" e no eixo prioritário 11 "Melhorar o
acesso a cuidados de saúde de qualidade

LEGISLAÇAO
PUBLICADA EM AGOSTO DE 2003
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Decreto-Lei no 170/2003, do Ministério
da Saúde, de I de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, relativa à
actividade de parteira, e altera o Decreto-Lei
no 333/87, de I de Outubro.

Decreto-Lei no 171/2003, do Ministério
da Saúde, de I de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio de 200 I,
respeitante à profissão de farmacêutico, e altera o Decreto-Lei no 31/88, de 3 de Fevereiro.

Decreto-Lei no 172/2003, do Ministério
da Saúde, de I de Agosto
Cria o Hospital do Litoral Alentejano, submetendo-o ao regime de instalação previsto no
Decreto-Lei no 215/97, de 18 de Agosto.

Decreto-Lei no 173/2003, do Ministério
da Saúde, de I de Agosto
Estabelece o regime das taxas moderadoras
no acesso à prestação de cuidados de saúde no
âmbito do Sistema Nacional de Saúde.

reconhecimento das formações profissionais.

Decreto Regulamentar Regional no 17/
2003/M,da Região Autónoma da Madeira
- Presidência do Governo, de 18.08.03
Regulamenta as formas de nomeação e as competências das autoridades de saúde a nível
regional. Revoga o Decreto Regulamentar
Regional no 25/97/M, de 3 de Dezembro.

Decreto-Lei no 188/2003, do Ministério
da Saúde, de 20 de Agosto
Regulamenta os artigos 9° e I I o do regime
jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela
Lei no 27/2002, de 8 de Novembro.

Resolução do Conselho de Ministros n°
121/2003, da Presidência do Conselho de
Ministros, de 20 de Agosto
Procede à reestruturação orgânica e funcional
da Comissão Nacional de Luta contra a Sida e
nomeia como encarregado de missão o Prof.
Doutor António Abel Garcia Meliço-Silvestre.

Decreto Regulamentar Regional no 20/
2003/M,da Região Autónoma da Madeira
- Presidência do Governo, de 20.08.03
Estabelece a estrutura orgânica da Direcção
Regional de Planeamento e Saúde Pública.

Decreto-Lei no 174/2003, do Ministério
da Saúde, de 2 de Agosto

Lei no 40/2003,daAssembleiada República, de 22 de Agosto

Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, relativa à
actividade de dentista, e altera o Decreto-Lei
no 327/87, de 2 de Setembro.

Regula e disciplina a actividade profissional de
odontologia.

Decreto-Lei no 175/2003, do Ministério
da Saúde, de 2 de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, relativa à
actividade de enfermeiro, e altera o DecretoLei no 332/87, de I de Outubro.

Decreto-Lei n° 177/2003, do Ministério
da Saúde, de 5 de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, no que
respeita à actividade de médico, e altera o
Decreto-Lei no 326/87, de I de Setembro.

Decreto-Lei n° 179/2003, do Ministério
da Educação, de 14 de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 200 1/19/CE, do Parlamento Euro. peu e do Conselho, de 14 de Maio, e altera o
Decreto-Lei no 242/96, de 18 de Dezembro,
que transpôs para a ordem jurídica nacional a
Directiva no 92/51/CEE, do Conselho, de 18 de
Junho, relativa a um segundo sistema geral de

Lei no 44/2003,daAssembleiada República, de 22 de Agosto
Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos
Médicos Dentistas, aprovado pela Lei no I I0/
91, de 29 de Agosto, com a redacção introduzida pela Lei no 82/98, de IO de Dezembro.

Lei n° 45/2003,daAssembleiada República, de 22 de Agosto
Lei do enquadramento base das terapêuticas
não convencionais.

Lei no 99/2003,daAssembleiada República, de 2 7 de Agosto
Aprova o Código do Trabalho.

2a Série
Portaria no I 026/2003,do Ministérios das
Finanças e da Saúde, publicado em 5.08.03
Cria no quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de
Saúde de Aveiro, Centro de Saúde de Aveiro,
um lugar de chefe de serviço da carreira médica
de saúde pública, a extinguir quando vagar

Portaria no I 027/2003,dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, publicado em 5.08.03

Cria no quadro de pessoal da Administração
Regional Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, SubRegião de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde de
Venda Nova, um lugar de clínico geral, da carreira médica de clínica geral, a extinguir quando
vagar.

Portaria no I 028/2003,dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, publicado em 5.08.03
Cria no quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de
Saúde da Guarda, Centro de Saúde da Guarda,
um lugar de chefe de se rviço da carreira médica
de clínica geral, a extinguir quando vagar.

Portaria no I I 12/2003, do Ministério da
Saúde, de 22 de AGosto
Homologa o Regulamento do Centro Regional
de Alcoologia do Norte.

Portaria no li 13/2003, do Ministério da
Saúde, de 22 de Agosto
Homologa os Regulamentos das Comissões
Concelhias de Saúde de Arouca, Murtosa e
Oliveira de Azeméis.

Despacho no 16415/2003, do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro de
22.07.2003 e publicado em 22 de Agosto
Aprova o Programa Nacional de Prevenção e
Controlo das Doenças Cardiovasculares, divulgado pela Direcção-Geral da Saúde através
de circular normativa.

Despacho no 16491 /2003, do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro de
23.07.2003 e publicado em 23 de Agosto
Aprova, para funcionar no Hospital de São João,
o ciclo de estudos especiais em Embriofetopatologia e Patologia Perinatal.

Portaria no I 129/2003, do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro da Saúde,
publicado em 28 de Agosto
Altera o no 3 do artigo 6° e as alíneas b) e j) do

r

no I do artigo do regulamento da organização
interna dos serviços do Instituto da Droga e da
Toxicodependência (IDT), aprovados pela Portaria no 484/2003 (2" série), de IS de Abril

Aviso no 9036/2003, do Ministério da Saúde - Departamento de Modernização e
Recursos da Saúde, de 12.08.2003, publicado em 28 de Agosto
Por despacho do Ministro da Saúde de I de
Agosto de 2003, nos termos dos artigos I0.0 e
I 1.0 do Decreto-Lei n. 0 128/92, de 4 de Julho, e
do Regulamento do Concurso de Ingresso nos
Internatos Complementares, aprovado pela
Portaria n. 0 390-A/98, de 9 de Julho, torna-se
pública a abertura de concurso de ingresso nos
internatos complementares hospitalar, de clínica geral e de saúde pública.
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CONSULTORIA FISCAL

IRS
PAGAMENTOS POR CONTA
O primeiro pagamento por conta devia ter sido efectuado
até ao dia 20 de JULHO, através da carta enviada pela DGI.
Deixa de ser preenchido o modelo 41 de IRS.
Os restantes pagamentos por conta - até 20 de Setembro e
20 de Dezembro de 2003 - são efectuados após o recebimento das cartas respectivas que são enviadas em finais do
mês de Agosto e de Novembro, respectivamente.
Há casos em que os pagamentos por conta não são obrigatórios (v.g. cessão da actividade por conta própria e redução significativa dos rendimentos provenientes dessa actividade).
REEMBOLSOS DE IRS /2002
Os reembolsos dos sujeitos passivos de IRS cujos rendimentos são apenas de trabalho dependente e/ou de pensões
(modelo 3 entregue até 16 de Março) começaram a ser pagos desde o dia I do mês corrente prolongando-se até final
deste mês.
Os restantes reembolsos estão previstos ser pagos durante
o próximo mês de Setembro (modelo 3 e anexos entregues
até 30 de Abril).
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA
-A nova tabela das taxas da sisa, em vigor desde I de Junho
do ano corrente, é a seguinte, relativamente a prédios destinados exclusivamente a habitação:
TABELA PRÁTICA
Valor sobre que incide
a sisa (EUROS)

Taxas percentuais
MARGINALAPUCÁVEL

PARCELAAABATER

Até 80.000

o

o

> 80.000 a I I0.000

2

1.600

> li 0.000 a 150.000

5

4.900

> 150.000 a 250.000

7

7.900

8

10.400

> 250.000 a 500.000

> 500.000

Taxa única de 6

A taxa aplicável na transmissão de prédios rústicos - 5%.
Aquisição de outros prédios urbanos e outras aquisições
onerosas - 6,5%.
- A taxa será de I 5%, não se aplicando qualquer isenção ou
redução, sempre que o adquirente tenha residência ou sede
em país, território ou região, sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável.

- Os documentos de celebração dos contratos-promessa de
compra e venda serão apensos aos contratos respectivos
no acto da celebração da escritura pública da transacção.

TABELA PRÁTICA -AÇORES E MADEIRA

Taxas percentuais
Valor sobre que incide
MARGINALAPUCAR I%
PARCELAAABATER
a sisa (EUROS)
Até 100.000

o

o

> I 00.000 a 137.500

2

2.000

> 137.500 a 187.500

5

6.125

> 187.500 a 312.500

7

9.875

> 312.500 a 625.000

8

13 .000

> 625.000

Taxa única de 6

IRC
Foi aprovado o documento único de cobrança (DUC), relativo à entrega do imposto autoliquidado, dos pagamentos
por conta e do pagamento especial por conta do IRC (pessoas colectivas/sociedades).
A obrigatoriedade de utilização do novo modelo é aplicável
aos pagamentos a efectuar a partir de I de Janeiro de 2004,
independentemente do período a que se reportem.
As sociedades no regime simplificado não estão abrangidas
pelo pagamento especial por conta.

CARTÃO DE CONTRIBUINTE
Qualquer alteração nos elementos declarados anteriormente devem ser comunicados de imediato em qualquer Serviço de Finanças ou na Loja do Cidadão.

A Consultaria Fiscal prestará todos os esclarecimentos relativos a matéria fiscal às 3" e 5" feiras, das IOàs 13 horas, na
Avenida Almirante Gago Coutinho, I 5 I, em Lisboa.
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