


IIDI aaiiU dRar&lll Dlrl 
a ICIIIa 1a1 cursas diiDidl I 

urpreendentemente, o Senhor Presidente da República sugeriu há dias 
que se questionasse a Ordem dos Médicos sobre o numerus clausus dos 
cursos de medicina. E deixou implícita a ideia que a Ordem dos Médicos 

tinha alguma responsabilidade nas decisões que determinam as médias de entrada 
nos cursos de medicina ou que, de algum modo, condicionava o acesso dos 
candidatos aos cursos de medicina. 
Não é verdade que a Ordem dos Médicos queira que se formem menos médicos. 
Antes pelo contrário. 
É por isso estranha a dúvida do Senhor Presidente da República. Ela só se pode 
entender à luz de duas hipóteses: má informação ou distracção. 
Na verdade há anos que diferentes Direcções da Ordem dos Médicos reclamam, 
dos sucessivos Governos, uma política diferente para o acesso aos cursos de 
medicina. Está escrito e foi defendido em diversos documentos entregues a vários 
Ministros da Saúde. 
A Ordem dos Médicos não se esquece das centenas de alunos portugueses, com 
médias altas, que se vêem obrigados a frequentar os cursos de medicina em 
Espanha .. . por causa dos numerus clausus em Portugal. 
A Ordem dos Médicos há anos que defende que se formem mais médicos. O que 
não significa mais Faculdades de Medicina. As sete actuais são suficientes. O que 
é necessário é dar-lhes condições bastantes para suprir as necessidades do país, 
condições essas que até agora lhes têm sido negadas. 
Não faz pois sentido sugerir o contrário. Simplesmente porque não é verdade. 

Governo decidiu avançar com a criação da denominada Entidade 
Reguladora da Saúde. De nada valeram as reservas suscitadas pela Ordem 
dos Médicos e por outras estruturas representativas dos profissionais 

do sector da saúde. 
Sem nunca questionar a necessidade de garantir a transparência dos contratos, 
o seu cumprimento e a garantia do serviço prestado, a Ordem dos Médicos 
emitiu, em tempo oportuno, a sua posição sobre a forma como foi criada e os 
moldes de funcionamento da nova estrutura. 
Infelizmente, e como tem frequentemente acontecido nos últimos anos, em matérias 
bem diversas, o tempo se encarregará de dar razão às dúvidas - e certezas -
subjacentes à criação da Entidade Reguladora da Saúde. 
Só que nessa altura - tal como aconteceu no passado - não haverá ninguém 
para responder ... 

esta edição destaque para a entrevista com o Dr.Adriano Natário, 
Director do Gabinete do Serviço de Planeamento da Direcção Geral 
da Saúde. Sem reservas, este responsável não hesita em apontar a 

necessidade de debater o Plano Nacional de Saúde. Há que definir prioridades. 
Adriano Natário chama também a atenção para a importância de não se 
alterar a política de saúde sempre que se muda de Governo. 

EDITORIAL 
J. Germ ano de Sou sa 
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Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Minuta -Tipo de Contrato de Tr 
O Conselho Regional do Sul da 
O rdem dos Médicos homologou 
por unanimidade o parecer emi
tido pelo Dr. Paulo Sancho sobre 
a Minuta-Tipo de Contrato de Tra
balho - Hospitais S.A. que a se
guir se transcreve: 

Parecer 
"Foi presente a este Departamento Ju 
rídico uma minuta tipo de Contrato de 
Trabalho, utilizada pelo Hospital Garcia 
de Orta na contratação de Médicos. 
Tanto quanto sabemos, trata-se de uma 
minuta utilizada pela generalidade dos 
hospitais empresarializados, a qual terá 
por base um modelo elaborado pelo 
Grupo de Missão dos Hospitais S.A. 
O consulente, cuja identificação não foi 
possível apurar dado ter-se apresenta
do no serviço de atendimento da Or
dem dos Médicos presencialmente, re
feriu ter tomado conhecimento atra
vés da comunicação social que esta ins
tituição daria apoio neste âmbito. 
Ora, tem sido transmitido a este De
partamento Jurídico a orientação de 
que apenas nos devemos pronunciar 
sobre as matérias que se encontram 
especificamente no âmbito de actua
ção da O.M. 
Acontece que a matéria em apreço é, 
eminentemente, sindical. 
Não obstante, e porque consideramos 
que o teor do clausulado que é apre
sentado aos médicos não acautela, mi
nimamente, a vertente deontológica do 
exercício da medicina, passamos a 
apreciar o contrato nessa perspectiva. 
Assim e quanto ao previsto nas cláu
sulas I • a 9• nada de relevante temos a 
assina lar sob o ponto de vista da 
deontologia médica. 
Contudo, sempre se dirá que não fi
cam asseguradas condições de promo
ção e ascensão do médico, já que não 
é feita qualquer equiparação, em ter
mos de carreira, ao previsto no D.L. 
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73/90, o que diminuiria, em termos 
práticos, a desigualdade de tratamento 
entre médicos que trabalham no mes
mo Hospital. 
É que convém ter presente que nos 
Hospitais S.A. continuarão a trabalhar 
um elevado número de médicos vin
cu lados à função pública e, conse
quentemente, integrados nas carreiras 
médicas. 
Por outro lado e no que respeita à re
muneração, entendemos que o dispos
to no no 4 da cláusula 4• possibilita ao 
Hospital diminuir o seu montante anu
almente, quando, pelo menos, deveria 

"A matéria em apreço é, 
eminentemente, sindical. 
Não obstante, e porque 
consideramos que o teor 
do clausulado que é 
apresentado aos médicos 
não acautela, minima
mente, a vertente 
deontológica do exercí
cio da medicina, passa
mos a apreciar o contra
to nessa perspectiva." 

ser assegurada a sua actual ização em 
função da inflação. 
Importa ainda referir que considera
mos abusiva a circunstância de se pre
tender que o médico dê, desde logo, o 
seu acordo para a prestação de traba
lho em horário nocturno, sem que se
jam minimamente definidas as condi
ções em que tal poderá ocorrer e, bem 
assim, para a sua transferência para 
outro local de trabalho. 
É que, por exemplo, se o Hospital as-

sim o determinar como necessário, o 
médico poderá ter de exercer as suas 
funções sempre em horário nocturno. 
Já no que concerne à cláusula I o• jul
gamos que a mesma não tem em con
sideração princípios éticos relevantes, 
antes contrariando normas 
deontológicas vigentes. 
Com efeito, por via desta cláusula o 
médico fica obrigado a cumprir todos 
os regu lamentos, directivas, planos de 
trabalho, ordens e instruções, escritas 
ou verbais, provenientes da Adminis
tração e/ou dos seus superiores hie
rárquicos, bem como os procedimen
tos e regras de funcionamento que es
tejam em vigor no Hospital. 
Como bem sabemos, em conformida
de com o art. 0 4° do Código 
Deontológico, o médico, no exercício 
da sua profissão é técnica e 
deontologicamente independente e res
ponsável pelos seus actos, não poden
do ser subordinado à orientação téc
nica e deontológica de estranhos à pro
fissão médica no exercício das suas 
funções clínicas, não podendo em caso 
algum ser constrangido a praticar ac
tos médicos contra a sua vontade. 
Por outro lado, e em conformidade com 
o art.' 30° do mencionado C.D., o 
médico tem o direito de recusar a prá
tica de acto da sua profissão quando 
tal prática entre em conflito com a sua 
consciência moral, religiosa ou huma
nitária. 
Acresce, ainda, que o médico deve pro
curar exercer a sua profissão em con
dições que não prejudiquem a quali
dade dos seus serviços e da sua acção, 
não aceitando situações de interferên
cia externa que lhe cerceiem a liber
dade de fazer juízos clínicos e éticos. 
Ora, da redacção da cláusula I o• não 
se retira, sequer, que o superior hierár
quico do médico trabalhador designa
do pelo Hospital como tal seja, tam
bém ele, médico. 
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balho -Hospitais S.A. 
Entendemos, ainda, que a redacção das 
cláusulas I I •, 12• e 14• é, sobremanei

ra, infeliz, na medida em que, por um 
lado, omite qualquer referência à qua
lidade dos serviços prestados aos do
entes e, por outro, apenas visa a salva
guarda da "boa imagem" e dos interes
ses do Hospital. 
Ora, o objectivo primeiro da profissão 
médica é, no dizer do Cód igo 
Deontológico, "o maior respeito pelo 
direito à Saúde dos doentes e da co
munidade" , devendo a profissão ser 
fundamentalmente exercida em bene
fício dos doentes e da comunidade. 
De resto, do conjunto das cláusulas do 
contrato parece até resu ltar que tal 
objectivo tão pouco é prosseguido pelo 
Hospital ... 
Também a redacção da cláusula 13• nos 
merece reparo. 
Não só porque a consideramos exces
siva, mas sobretudo por que não tem 
em cons ideração que a medicina evo
lui precisamente porque os casos clí
nicos e os métodos terapêuticos utili
zados são discutidos em fóruns cientí
ficos . 
Ora, os médicos que se obriguem a 
cumprir este contrato ficam impedidos 
de o fazer, mesmo após a sua cessação, 
sob pena de ficarem obrigados a in 
demnizar o Hospital ... 
De sublinhar que o C.D. assegura aos 
médicos a possibilidade de se servirem 
das suas observações clínicas para as 
suas publicações, desde que seja salva
guardada a identificação dos doentes. 
Verifica-se, ainda, que é abso lutamente 
ignorado o facto dos médicos estarem 
vincu lados ao sigi lo e, bem ass im, a sua 
especificidade. 
Assinalamos, ainda, neste e noutro 
âmbito, lacunas significativas. 
Efectivamente e no que toca ao segre
do médico, nada é referido em termos 
de se assegurar ao médico que lhe se
rão p ro porcionadas as condições 

logísticas e hierárquicas que lhe per
mitam cumprir o previsto no código 
Deontológico. 
Noutro âmbito, constatamos que o 
contrato é omisso quanto ao direito 
do méd ico frequentar acções de for
mação (congressos, seminários, etc.), 
que lhe permitam manter-se actua liza
do técnica e cientificamente, como es
tipula o art. 0 I I o do Código 
Deontológico. 

"Por via desta cláusula 
(I oa) o médico fica obri
gado a cumprir todos os 
regulamentos, directivas, 
planos de trabalho, or
dens e instruções, escri
tas ou verbais, provenien
tes da Administração e/ 
ou dos seus superiores 
hierárquicos, bem como 
os procedimentos e re
gras de funcionamento 
que estejam em vigor no 
Hospital." 

Do exposto resulta, para nós, que a 
Ordem dos Médicos deverá di ligenciar, 
por todos os meios ao seu alcance e 
designadamente junto dos Conselhos 
de Administração dos Hospitais S.A. no 
sentido de, nos contratos de trabalho 
que estes se propõem celebrar com 
médicos, figurarem cláusulas claras e 
explícitas que contemplem, no mínimo, 
a salvaguarda dos princípios éticos e 
das normas deontológicas vigentes e 
que acima foram apontadas." 

AGENDA 

Congresso em Neurociências Cognitivas 
I O a 12 de Novembro 
Local: Auditório da Universidade de Évora 
Organização: Departamento de Psicologia 
da Univers idade de Évora 
Contactos: psico@ uevora.pt, 
imss@uevora.pt, mag@uevora.pt 

XX jornadas de Medicina Interna do Porto 
I 3 a 14 de Novembro 
Local: Porto, Hotel Ipanema Porto 
Organização: Prof. Doutor Carneiro Chaves, 
Dr. Carlos Dias, Dr. Pedro de Moura Re is 
Contactos: Tel. : 2 1 7951 153 - Fax: 2 1 7951 I 18 

XIX Congresso de Pneumologia 
13 a IS de Novembro 
Local: Hotel Savoy- Madeira 
Organização: Sociedade Portuguesa de Pneumologia 
Contactos:Tei./Fax.: 21 352 37 35 
sppneumologia@mail.telepac.pt 

XVIII Jornadas de Actualização 
em Cardiologia 
17 e 18 de Novembro 
Local: Lisboa, HoteiYilla Rica 
Organização: Serviço de Cardiologia do Hospital de 
Santa Maria e Clínica Univers itária de Cardiologia 
da Facu ldade de Medicina de Lisboa 
Contactos: Tel.: 21 7951 153 - Fax: 2 1 795 1 I 18 

11 Curso de Reumatologia 
"Prof. Lopes Vaz" para Medicina Familiar 
"Reuma-tologia nos Cuidados de Saúde Pri
mários" 
17 a 19 de Novembro 
Local: Porto, Hotel Ipanema Porto 
Organização: Prof. Doutor A. Lopes Vaz 
Contactos: Te I. : 21 7951 153 - Fax: 2 1 795 1 I 18 

7° Curso Pós-Graduado de lmagiologia 
doH.S.F.X. 
2 1 de Novembro 2003 a 18 de Jun ho de 2004 
Inscrição por módulos 
Local: Lisboa, Ordem dos Médicos 
Contactos: Secretariado do 7° Curso Pós-Gradua
do de lmagiologia do H.S.F.X. 
Serviço de lmagiologia do H.S.F.X. 
Estrada do Forte do Alto Duque 
1449-005 Lisboa 

I I" Reunião de Pneumologistas do Hospital 
PulidoValente S.A. 
4 a 6 de Dezembro de 2003 
Locai:Anfiteatro do Laboratório Nacional de En
genharia Civi l 
Organização: Unid ade de Técnicas Invas ivas 
Pneumológicas do Departamento de Pneumologia 
e Serviço de Cirurgia Torácica do Departamento 
de C irurgia 
Contactos: Te!.: 21 7548566- Fax: 21 758 1838 
dep.pneumologia@hpv.min-saude.pt 
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Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

NOITES DE OUTONO 
ao piano com Cristóvão Mestre 
A Secção Regional do Sul da Ordem 
dos Médicos está a levar a cabo uma 
iniciativa de índole cultural que desig
nou de Noites de Outono.Até ao final 
do ano, durante quatro noites, a melo
dia e o ritmo invadem o anfiteatro da 
Secção Regional do Sul e tornam me
nos frias as noites de quem assistir aos 
espectáculos em causa. 
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A primeira Noite de Outono teve lu
gar no dia 17 de Outubro e foi 
protagonizada por Cristóvão Mestre 
que encantou a audiência com o som 
que os seus dedos experientes subtra
íam ao piano, enchendo o silêncio da 
sala com composições de sua autoria. 
Cristóvão Mestre licenciou-se em Me
dicina no ano de 2000, sendo actual-

O Piano sílaba por sílaba 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

"O Piano sílaba por sílaba 

Viaja a través do silêncio 

Transpõe um por um 

Os múltiplos murais do silêncio 

Entre luz e penumbra joga 

E de terra em terra persegue 

A nostalgia até ao seu último reduto" 

mente Interno de Anestesio logia do 
Hospital Egas Moniz. Mas a paixão pela 
música, e mais precisamente pelo pia
no, começou muito mais cedo tendo 
inclusivamente frequentado o Conser
vatório em Paris até ao 6° ano, altura 
em que desistiu, prosseguindo com 
aulas particulares de piano. 



Envie um cheque de reserva do Jantar passado à ordem COM O PATROCINIO 

Boa Etiqueta. para Noites de Outono, 
Av. Almirante o Coutinho, /51, 17- Y-QtK~LJSj)Oa 
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Informação do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

Celebração de contratos de conven 
e prestaçao de serviços 

Recomendação do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 

10 

O Conselho Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos, com o contributo 

de vários colegas que têm vindo a ex

pressar as suas preocupações sobre a 

matéria referenciada em epígrafe, en

tende produzir uma reflexão relativa

mente à celebração de contratos de 

convenção e prestação de serviços 

médicos e à necessidade do cumpri

mento da tabela de nomenclatura e 

valor relativo de actos médicos 

(TNVRAM) aprovada pela Ordem dos 

Médicos. 

Independentemente do juízo de valor 
que cada um possa fazer quanto à sua 
adequação absoluta ou relativa, no 
contexto de inovações técnicas e 
tecnológicas em crescimento perma
nente e do aparecimento de novos 
modelos de organização dos serviços 
de saúde (públicos, privados, coopera
tivo, mutualista ou social), certo é que 
a referida tabela é um indicador técni
co precioso que se repercute nos pla
nos ético e deontológico da actividade 
médica. 
Neste contexto, importa fazer uma re
flexão pedagógica quanto à necessida
de de cumprir com os valores míni 
mos estabelecidos na TNVRAM e fun
damentar essa reflexão de acordo com 
articulado do Código Deontológico dos 
Médicos. 
Não pretende o CRN dificultar mini
mamente a celebração de quaisquer 
acordos dos médicos com entidades 
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terceiras, mas simplesmente salvaguar
dar a qualidade técnica dos actos pra
ticados e, deste modo, a excelência dos 
cuidados prestados aos doentes. Esta 
excelência é, do nosso ponto de vista, 
indissociável da dignidade e dignificação 
da profissão médica e torna-se obriga
tória à luz do enquadramento ético e 
deontológico vigente. 
Na verdade, nos termos do artigo 26° 
do Código Deontológico o "médico 
que aceite o encargo ou tenha o dever 
de atender um doente obriga-se por 
esse facto à prestação dos melhores 
cuidados ao seu alcance". Todos con
cordaremos que, a menos que o médi
co aja dolosamente, esta disposição não 
faz depender, no estrito âmbito da ac
tividade clínica, a qualidade e qualifi 
cação dos serviços prestados da remu
neração auferida ou a auferir. 
Contudo, é fácil demonstrar que, no 
exercício de actividades médicas que 
exijam elevados investimentos em equi
pamento e tecnologia e que deles de
pendam, a qualidade dos actos pelos 
quais o médico é evidentemente res
ponsável é incompatível com o exercí
cio de actos em que a prática de cus
tos reduzidos, em vez da qualidade, 
passa a ser o critério principal. É, aliás, 
este o sentido do artigo 28° do Códi
go Deontológico que estabelece que 
"o médico deve procurar exercer a sua 
profissão em condições que não pre
judiquem a qualidade dos seus servi
ços e da sua acção". 
Uma lógica de prestação de cuidados 
médicos baseada na angariação de 

doentes e no lucro a qualquer preço 
colide, obviamente, com o preceituado 
no artigo 6° do Código Deontológico 
já que este prevê que "o médico não 
deve considerar o exercício da Medi
cina como uma actividade orientada 
para fins lucrativos, sem prejuízo do seu 
direito a uma justa remuneração". 
A aplicação do princípio da justiça, no 
exercício da actividade médica, é, evi
dentemente, um princípio de aplicação 
multilateral que abrange, como vimos, 
os direitos de cada médico, mas tam
bém os deveres de cada médico pe
rante os doentes e os deveres de cada 
médico para com os seus pares. Por 
isso, o Código Deontológico prevê, no 
seu artigo 81 °, que "as tabelas de ho
norários aprovadas pela Ordem dos 
Médicos devem constituir a base do 
critério de fixação de honorários" ain
da que atendendo "à importância do 
serviço prestado, à gravidade da doen
ça, ao tempo despendido, às posses dos 
interessados e aos usos e costumes da 
terra". Ainda que tais variáveis se refi
ram especificamente à relação directa 
médico-doente que não passa por 
quaisquer entidades intermediárias 
contratantes, a contemplação daque
las, no âmbito deontológico, visa, ob
jectivamente, a protecção de todos os 
doentes. 
Os deveres de cada médico perante 
os seus colegas e perante os doentes 
decorre, ainda e exemplarmente, da 
concorrência dos Artigos 26o (acima 
citado) e do Artigo 82° quando este 
define, com evidente simplicidade, que 



"o médico não deve reduzir os quanti
tativos dos seus honorários com o ob
jectivo de competir com os Colegas, 
devendo respeitar os mínimos consig
nados nas tabelas referidas no Artigo 
81°11

• 

A necessidade de garantir o cumpri
mento das disposições do Código 
Deontológico a que nos referimos está 
ainda expressamente consignada nos 
Artigos 123° e 124° do mesmo Códi
go. Deste modo, prevê o Artigo 123°, 
no seu n.0 I, que " o exercício da Me
dicina em instituição pública, coopera
tiva ou privada, deve ser objecto de 
contrato escrito, devendo ser remeti
do um exemplar ao Conselho Regio
nal da Ordem dos Médicos da área de 
inscrição do Médico" e no seu n. 0 3 
que "o estatuto profissional do médico 
em instituição prevista nos números 
anteriores não pode sobrepor-se às 
normas da deontologia profissional nem 
aos deveres que para ele resultam da 
re lação Médico-Doente". É, pois, no 
sentido de garantir o cumprimento da 
ética e da deontologia médicas que o 
Código Deontológico dos Médicos pre
vê, nos termos do Artigo 124°, que "O 
Conselho Regional da Ordem dos Mé
dicos deve pronunciar-se no prazo 
máximo de três meses, sobre a compa
tibilidade dos instrumentos de 
contratação ou provimento referidos 
nos números I e 2 do artigo anterior 
com as deveres da deontologia profis
sional, valendo o silêncio como aceita
ção". 
No contexto dos novos modelos de 
organização dos serviços de saúde (em 
que avulta a contratação individual de 
trabalho sem negociação colectiva) e 
de tentativas sistemáticas de entidades 
estranhas à profissão médica para re
duzirem os custos dos seus serviços, à 
custa da qualidade dos serviços a pres
tar aos doentes e à custa da digna re
muneração dos médicos, entende o 
CRN fazer este alerta a todos os cole
gas, relembrando que o não cumpri
mento do espírito e da letra das dispo
sições acima citadas constitui, objecti
vamente, infracção deontológica que, 
a todo o custo, deve ser evitada e com
batida. 

-INFORMAQAO 

Contratos individuais de trabalho 
COMUNICADO CONJUNTO 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MÉDICOS DA CARREIRA HOSPITALAR, 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MÉDICOS DE ClÍNICA GERAL, 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MÉDICOS DE SAÚDE PÚBLICA, 
CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS, 
SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS 

As estruturas signatárias, reunidas no 
Porto, para debater as implicações dos 
contratos individuais de trabalho, no 
dia 18 de Setembro de 2003, a convite 
do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, subscrevem o 
seguinte comunicado: 
I -A legislação recentemente produzi
da relativamente a Centros de Saúde e 
Hospitais consagra os contratos indi
viduais de trabalho. A mesma legisla
ção, sem consignar qualquer tipo de 
negociação colectiva, implica: 
a) a imposição de limitações inaceitá

veis ao exercício da liberdade de ex
pressão dos médicos sujeitos a con
trato individual, o que significa, na prá
tica, proibir os médicos de denunciar 
situações de discriminação e violação 
dos direitos dos doentes, tal como im
põe a Constituição da República, a 
Carta de Direitos dos Doentes e o 
Código Deontológico dos Médicos 

b) inexistência de garantia de diferen
ciação técnica e, com base nesta, de 
hierarquização funcional médica 

c) a existência de poderes discricioná
rios por parte dos órgãos de admi
nistração das unidades de saúde, quer 
no que se refere ao regime de traba
lho dos médicos, quer no que se re
fere aos mecanismos de protecção 
social 

d) a ausência de uma política coerente 
de formação médica, quer no que res
peita aos internatos quer no que res
peita ao desenvolvimento profissional 
contínuo após a especialização, com 
especial relevância nos Hospitais SA 
e nos Centros de Saúde. 

e) o impedimento dos médicos exer
cerem as suas funções de investiga-

ção através da proibição da divulga
ção de quaisquer dados relativos aos 
resultados da sua prática profissional 

2-Neste contexto, as estruturas signa
tárias adoptam consensualmente: 

a) a apresentação, pelo CRN da OM, 
ao Plenário de Conselhos Regionais 
da Ordem dos Médicos da seguinte 
proposta de alteração ao Código 
Deontológico dos Médicos "É dever 
deontológico do Médico Director ou 
Responsável Clínico das organizações, 
instituições ou entidades referidas no 
número anterior remeter um exem
plar daquele contrato ao Conselho 
Regional da Ordem dos Médicos da 
área de inscrição do médico, por ini
ciativa própria ou por determinação 
do Conselho Regional". 

b) exigir a abertura de negociação 
colec-tiva de trabalho para os médi
cos em respeito pelo disposto pela Lei 
23/98 

c) exigi r a consagração de mecanismos 
de diferenciação técnica em todos os 
regimes contratuais independente
mente da sua vigência no sector pú
blico, privado, cooperativo ou social, 
de forma a assegurar a equivalência 
técnica e a liberdade de circulação 
dos médicos 

d) manter encontros periódicos com 
vista à troca de informações e à aná
lise de qualquer questão relativa a 
contratos individuais de trabalho e a 
outras matérias relevantes para o 
exercício profissional dos médicos 

e) elaborar um guião relativo a contra
tos individuais de trabalho para o qual 
se assegura desde já a mútua colabo
ração dos respectivos consultores ju
rídicos 
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INFORMAÇÃO 
Informação do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

IIRIÇII 11 TRIIIlHI IEMIIIl III MIIICII 
Cumprimento da Directiva 93/1 04/CE 

POSIÇÃO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA ENVIADA AO MINISTRO DA SAÚDE 

I. Em 13 de Maio de 2002 enviei a 
Vossa Excelência cópia do ofício reme
tido ao seu antecessor, no qual suscitei 

a questão da prática corrente, pelos 

médicos integrados no SNS, de horári
os semanais de 54 horas por semana 
(incluindo 12 horas de trabalho extra

ordinário). Referi, então, que o proble
ma se me afigurava resolúvel através 

de aplicação de norma idêntica à cons
tante do artigo 16°, no 2 da Directiva 

referida em epígrafe, ou seja, de fixa
ção de um período de referência não 
superior a quatro meses para efeitos 

de aferição do cumprimento de uma 
duração semanal de trabalho de 48 

horas (incluindo as horas extraordiná
rias), como se estabelece no artigo 6.0

, 

n.0 2 da referida Directiva. 

2. Dignou-se Vossa Excelência respon
der-me (ofício n. 0 4447, de 19 de Julho 

de 2002) afirmando que, em seu en
tender, o Decreto-Lei n.o 62/79, de 30 

de Março, e o Decreto-Lei n. 0 73/90, 
de 6 de Março, não contrariariam as 

disposições da Directiva comunitária 
em causa. 
Sublinhou, todavia, que a questão resi

de nas 12 horas máximas de trabalho 
extraordinário que o médico pode ser 

obrigado a fazer, as quais, no cômputo 
total com o regime de 42 horas, fazem 

ultrapassar as 48 horas previstas na 
Directiva. Nesta situação - acrescen

touVossa Excelência- haverá então que 

estabelecer um período de referência 
para aferição da duração média de tra
balho semanal, nos termos do n. 0 2 do 
artigo 16.0 da Directiva, de modo a que 

a média de duração semanal de traba

lho cumpra o limite de 48 horas (últi
mos dois parágrafos do referido ofício 

de Vossa Excelência). 
3. Ainda no mesmo ofício, e a termi

nar, refere Vossa Excelência que o arti
go I r, n.0 2, ponto 2. 1., alínea c) i) da 

mesma Directiva prevê que os Estados 
possam introduzir derrogações ao dis
posto no artigo 16.0

, n. 0 2 da Directiva, 

nos termos precisamente previstos na

quela disposição. E conclui que "não 
obstante esta margem de apreciação 
que se concede aos Estados-membros 

no que respeita ao período de referên
cia a fixar para fins de aplicação do 
artigo 6. 0

, devem ser sempre respeita

dos os direitos mínimos consignados 
na Directiva, resultando do n.o 4 do 

artigo 17.0 que o período em referên
cia não pode, em caso algum, exceder 
doze meses". 

4. Concordando no essencial com a 

interpretação de Vossa Excelência quan
to aos termos da Directiva, permito
me, todavia, discordar de que a facul

dade de derrogação ao n. 0 2 do artigo 
16.0 da mesma Directiva (prevista no 

artigo 17.0
, supra referenciado) possa 

alargar o período de referência até 

doze meses. 
Com efeito, o que se dispõe no artigo 
I r, n. 0 4 é que "a faculdade de apli

car derrogações ao ponto 2 do artigo 

16.0
, prevista nos J\ontos 2. 1 e 2.2 do 

Não é lícito ao Provedor 
de Justiça ignorar que a 
prática habitual de horári
os semanais de 54 horas 
por parte de médicos do 
SNS coloca em risco as 
suas condições de saúde e 
segurança na execução do 
trabalho e, reflexamente, a 
qualidade dos cuidados 
médicos a prestar aos 
cidadãos, com as inerentes 
potenciais consequências, 
que me escuso de explicar, 
por tão óbvias. 

n.0 2 e n.0 3 do presente artigo, não 
pode ter como efeito a fixação de um 
período de referência que ultrapasse 
seis meses". Só podem ser fixados pe

ríodos de referência que não ultrapas

sem, em caso algum, doze meses, por 
via de convenções colectivas ou acor
dos celebrados entre parceiros sociais. 

S. Nesta sequência, dirigi a Vossa Exce
lência o ofício 13343, de 26 de Setem
bro de 2002, no qual lhe solicitava in

formação sobre os termos e prazo em 

que poderia ser estabelecida medida 
de fixação de um período de referên
cia dentro do qual a duração do tra

balho dos médicos do SNS não exce
desse 48 horas, incluindo horas extra

ordinárias, por forma a compatibilizar

se a legislação e a prática nacionais 
com a Directiva comunitária em cau

sa. 
6. A resposta do Gabinete de Vossa 
Excelência (ofício n. 0 2979, de li de 

Abril último) remete-me para um ofí

cio do Departamento de Moderniza
ção e Recursos da Saúde, dirigido ao 

Chefe do Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto de Vossa Excelência, e 
finaliza com a elucidativa informação 
de que "a solução a encontrar, no caso 

em apreço, terá de enquadrar-se no 
quadro de mutação institucional e 
normativa em curso neste Ministério" . 
7. Compreenderá Vossa Excel ência, 

Senhor Minist ro, que eu manifeste a 
minha compreensão e, do mesmo pas

so, a minha enorme perplexidade face 

à informação recebida. 
Compreensão - na medida em que se 



refere que a actual reestruturação do 
SNS, ao nível da reforma da gestão 
hospitalar, prevê a possibilidade de al
teração do regime jurídico-laboral dos 
funcionários públicos, podendo os hos
pitais celebrar convenções co lectivas 
de trabalho, nas quais se estabeleça um 
período de referência para aferição da 
duração média semanal de 48 horas. 
Perplexidade - enquanto me é referido 
que "a adopção desta medida exige o 
levantamento cuidado e exaustivo das 
várias realidades existentes, com a sub
sequente análise casuística de cada es
tabelecimento hospitalar, em termos de 
determinação do número médio de 
horas extraordinárias realizadas sema
nalmente por médico, por forma a afe
rir qual o período de referência que 
cobrirá todas as situações". 
E daí que "torna-se particularmente di
fícil neste momento, estabelecer um 
prazo para a implementação daquela 
medida ... ". 
8. Extraio da informação transmitida 
que o Ministério da Saúde (de hoje e 
de ontem) não detém o mínimo conhe
cimento sobre o número de horas ex
traordinárias realizadas semanalmente 
por cada médico, em cada unidade hos
pitalar - o que, convirá Vossa Excelên-

,.., 

INFORMAQAO 

cia, representa uma completa ausência 
de bons procedimentos de gestão de 
recursos humanos e de contro lo 
orçamental. 
9. Diria, pois, que a criação do modelo 
de gestão hospitalar de natureza em
presarial, aplicado já a vários hospitais, 
com a nomeação de qualificados 
gestores, ao invés de dificultar a ap li 
cação da medida proposta, cria melho
res condições para a viabilizar. E por 
isso me surpreende se diga que esta 
reestruturação torna particularmente 
difícil estabelecer um prazo para o es
tabe lecimento daquela medida. 
I O. Ao contrário do que se poderia 
supor, não estamos a falar de uma me
dida reconduzível a meras questões de 
condições de trabalho (sem embargo 
da importância destas, naturalmente) . 
Do que se trata, essencialmente, é de 
enquadrar e fazer observar prescrições 
mínimas de segurança e de saúde em 
matéria de organização do tempo de 
trabalho (cf. preâmbulo e artigo 1.0

, n. 0 

I da Directiva em causa). 
11 . Ora, neste exacto contexto, não é 
lícito ao Provedor de Justiça ignorar 
que a prática habitual de horários se
manais de 54 horas por parte de mé
dicos do SNS coloca em risco as suas 

condições de saúde e segurança na exe
cução do trabalho e, reflexamente, a 
qualidade dos cuidados médicos a pres
tar aos cidadãos, com as inerentes po
tenciais consequências, que me escuso 

de explicar, por tão óbvias. 
12. E, sendo ass im, reitero a Vossa Ex
ce lênc ia a necessidade de conceder 
prioridade à preparação e oportuna 
execução da medida em causa, com 
observância dos procedimentos estipu
lados na Lei n. 0 23/98, de 26 de Maio. 
13 .Admitindo que o quadro de muta
ção institucional e normativa em cur
so no Ministério da Saúde dificulta uma 
adopção imediata da referida medida -
do mesmo passo que, ao invés, as no
vas condições gestionárias só poderão 
favorecê-la, sob pena de as mutações 
conduzirem ao fixismo da actual situa
ção -, dirigir-me-ei oportunamente a 
Vossa Exce lência para inquirir sobre 
os resu ltados da posição que assumi e 
tenho transmitido a Vossa Excelência. 

Prevaleço-me da oportunidade, Senhor 
Ministro, para apresentar os meus me
lhores cumprimentos, 

H. Nascimento Rodrigues 

MINOCIN® 
Cloridrato de Minociclina 

Titular da A.I.M.: 
TEOFARMA s.r.l. 
Viale Certosa 8/A 

1-27100 PAVIA 
Via F.lli Cervi, 8 

1-27010 VALLE SALIMBENE (PV) 
Tel. 0039 0382 422008 
Fax 0039 0382 525845 

e-mail: servizioclienti@teofarma.it 
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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 . 

INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Debate Parlamentar com o Ministro da Saúde 
relativo às consequências da vaga de calor 
I - O CRN da OM assistiu através da 
SIC-Notícias ao debate parlamentar re
lativo à questão referenciada em 
epígrafe. 

2 - Do mesmo debate parece indiscu
tíve l extrair as seguintes conclusões: 
- que da mesma forma que o Senhor 

Ministro da Saúde não dispõe de nú
meros fiáveis relativamente ao Pro
grama Especial de Combate às Listas 
de Espera Cirúrgicas (PECLEC) tam
bém não existem números credíveis 
relativamente ao impacto da recente 
vaga de calor na morbi lidade e mor
ta li dade da população portuguesa; 

- que o Senhor Ministro da Saúde re
conhece o desempenho deste Servi
ço Nacional de Saúde e de todos os 
seus profissionais no combate às 
conseauências da vaga de calor que 

afectou o País; 
- que o Senhor Ministro da Saúde não 

teve conhecimento formal ou infor
mal de qualquer afluência anómala aos 
serviços de saúde em consequência 
da vaga de calor e que, portanto, es
tes continuaram a funcionar em si
tuação de normalidade. 

3 - Estranhamente, o Senhor Ministro 
da Saúde imputa uma atenção exagera
da dos órgãos de comun icação social à 
vaga de incêndios, como forma de ex
plicar a ausênc ia de informação siste
mática e generalizada às populações 
relativamente às consequências da re
ferida vaga de calor. Esta convicção do 
Senhor Ministro da Saúde enaltece, ain
da mais, o desempenho dos profissio
nais do Serviço Nacional de Saúde. 
4 - Fica assim a interrogação relativa-

mente ao papel relativo do Ministro da 
Saúde e dos órgãos de comunicação 
social na info rmação aos portugueses. 
Na verdade, quando o Senhor Primei
ro-ministro e vários outros Ministros 
estiveram, em presença física, na pri
meira linha do combate aos incêndios 
e suas consequências, não deveria o 
Senhor Ministro da Saúde ter-se lem
brado de lançar uma campanha públi
ca e estruturada de prevenção, através 
dos órgãos de comunicação social, à 
semelhança daquilo que fez a propósi
to dos medicamentos genéricos, como 
forma de contrabalançar a excessiva 
atenção aos incêndios? 

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos 

Porto, 3 de Setembro de 2003 
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Liderança pela excelência 

listas de espera: o fracasso político 
do Senhor Ministro da Saúde 

I - Como é público, o CRN da OM 
solicitou, em 6 de Agosto pp. um con
junto de informações ao Senhor Minis
tro da Saúde relativamente aos resul
tados do PECLEC na ARS-Norte a que 
o Senhor Ministro não respondeu. 
2- Contudo em declarações publicadas 
na imprensa escrita, designadamente de 
6 de Junho o Senhor Ministro veio dar 
resposta parcial às nossas dúvidas. 
3 - Em resumo o Senhor Ministro in
formou: 
- em Junho de 2002, e ao fim de deze

nas de anos de Serviço Nacional de 
Saúde e de apenas alguns meses de 
t itularidade do Senhor Ministro ha
via 123. 166 doentes em lista de es
pera; 

- destes continuam por operar 56085 
doentes; 

-entre Julho de 2002 e Agosto de 2003 
entraram em lista de espera 98.641; 

-ou seja, estão neste momento em I is-

ta de espera I 54.726 doentes ; 
- ou seja há mais 3 1.560 doentes em 

listas de espera do que havia em 
Junho de 2002; 

- ou seja por cada dia que o Senhor 
Ministro continua à frente do Minis
tério da Saúde o número de doentes 
em lista de espera aumenta em 80 
casos, o que significa por mês cerca 
de mais 2.400 casos de doentes em 
li sta de espera. 

4 - Como o Senhor Ministro deve ter 
aprendido nos manuais da OMS, esta 
não definiu nenhuma class ificação de 
doenças que estabe leça uma relação 
directa de causa efeito entre um deter
minado ministro da saúde e o cresci
mento de listas de espera para catara
tas ou hérnias. Como o Senhor Minis
tro deve ter aprendido nos manuais da 
OMS, esta não definiu nenhuma classi
ficação de doenças que estabeleça uma 
relação directa de causa efeito entre 

uma vaga de calor e o crescimento 
de li stas de espera para varizes ou 
desvios do septo nasal. 
5 - Não explicando a OMS estas ques
tões, nem sendo de supor que os do
entes tenham passado a considerar-se 
em lista de espera em consequência da 
recente onda de calor (que como o 
Senhor Ministro afirmou apenas vitimou 
4 pessoas), as conclusões são óbvias: 
- O Senhor Ministro andou e anda a 

enganar os portugueses ao afirmar 
que resolveria o problema das listas 
de espera em dois anos. 

- O Senhor Ministro é uma evidência 
de fracasso político. Na verdade, gra
ças às suas medidas no âmbito da ges
tão hospitalar, cada mês que passa há 
mais 2.400 doentes à espera. 

Até quando? 
I O de Setembro 2003 

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
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Carta Aberta 
Carta aberta dos Corpos Gerentes da Sociedade Médica dos Hospitais da 
Zona Sul (juntamente com o relatório das suas actividades) a suas Exce
lências o Presidente da República, Presidente da Assembleia da República 
e Primeiro Ministro sobre Carreiras Médicas Hospitalares e Internatos 
Médicos 

A instituição das Carreiras Médicas nos 
hospitais portugueses, estruturadas de 
acordo com o célebre Relatório das 
Carreiras Médicas da Ordem dos Mé
dicos, de que foi relator o Professor 
Miller Guerra, representa uma das gran
des conquistas do 25 de Abril, como 
principal factor da prodigiosa elevação 
da qualidade da nossa assistência, re
flectida no seu grande prestígio inter
nacional. 
Sendo os hospitais distritais o sector 
médico mais atrasado da altura, a sua 
dotação com Carreiras Médicas e In
ternatos Médicos, revestiu-se de gran
de relevância para o espectacular pro
gresso alcançado, como pode ser cer
tificado pelos respectivos índices de 
cresc imento assistencial. 
A Sociedade Médica dos Hospitais da 
Zona Sul, desenvolveu ao longo dos 
seus 22 anos de existência, uma inten
sa actividade no campo da Formação 
Pós-Graduada, contribuindo de forma 
excepcional para a promoção da qua
lidade científica e profissional do sec
tor hospitalar distrital (conforme o do
cumento anexo ao original desta car
ta) testemunho incontestável de que 
este importante desempenho só foi pos
síve l no âmbito da estruturação hie
rárquica e escolar das Carreiras Médi
cas e dos Internatos Médicos destes hos
pitais. 
Actualmente instalou-se na Classe Mé
dica o receio de que a empresaria
lização de numerosos hospitais, sobre
tudo do sector distrital, em regime de 
contratação individual arbitrária, des
tituída de metodologias de avaliação e 

selecção, venha ameaçar a continuida
de das Carreiras Médicas e dos Inter
natos hospitalares, com consequências 
desastrosas para a reconhecida alta 
qualidade do sistema assistencial naci
onal. 
A permanência dos Internatos Médi
cos e da correspondente Formação Pós
-Graduada nestes hospitais reveste-se 
das razões fundamentais bem conheci
das, abaixo expostas: 

- Seria uma grande perda para a For
mação Pós-Graduada nacional não 
aproveitar o imenso movimento de 
patologias, continuamente em trân
sito por este sector assistencial. 

- As condições de Formação em exer
cício nestes hospitais são muito van
tajosas para os Internos, dada a óp
tima re lação médicos/doentes e a 
consequente aquisição de elevado 
grau de treino e de sentido de res
ponsabilidade, motivos da manifes
ta apetência dos Internos para este 
sector. 

- O acréscimo de prestação de tra
balho, resultante da juventude e do 
entusiasmo dos Internos, represen
ta uma apreciável contribuição para 
a produtividade destes hospitais, ha
bitualmente muito carenciados em 
pessoal médico. 

-A existência de Internatos Médicos 
nos hospitais distritais representa a 
única esperança de aumentar signi
ficativamente a fixação de médicos 
à periferia, combatendo uma das 
maiores lacunas da nossa assistên
cia que é a enorme assimetria de 

distribuição em relação aos secto
res centrais. 

Mas a colocação de Internos e a res
pectiva Formação Pós-Graduada nos 
serviços hospitalares, não dispensa a 
existência de Carreiras Médicas dife
renciadas e hierarquizadas, com com
petência para assegurar a formação em 
exercício e a prestação de provas de 
selecção e de avaliação, corresponden
tes à concessão de verdadeiras licen
ciaturas para o exercício das Especia
lidades Médicas. Parece, portanto, 
inquestionável que esta função deve
ria conferir a estes hospitais estatuto 
de Escolas Superiores, em que as Car
reiras Médicas, embora readaptadas, 
devem possuir autonomia completa, 
tanto nas acções formativas como na 
progressão e ocupação dos respecti
vos cargos hierárquicos. 
Nestas circunstâncias os Corpos Ge
rentes da Sociedade Médica dos Hos
pitais da Zona Sul, abaixo assinados, 
vêm perante Vossa Excelência apresen
tar um apelo para que se mantenha o 
regime independente das Carreiras 
Médicas e dos Internatos nos novos 
hospitais empresariais, a exemplo do 
que acontece nas universidades pri
vadas, em que o Estado assegurou um 
estatuto idêntico ao das universida
des públicas, dotando as suas Carrei
ras Académicas de completa autono
mia, em relação aos Órgãos de Ges
tão. 

Beja, 16-09-03 

Muito respeitosamente 

Presidente - Dr. Fernando Reis 
- Hospital D. de Torres Vedras 
Vice-Presidente - Dr. L. Machado 
Luciano - Ex- Hospital D. de Setúbal 
Secretário Gera l - Dr. Carlos 
Montevede - Hospital D. de Beja 
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Xo állimo dia do XI Gonyresso :Xacionaf 

de !Jl{edicina foi abordado um lema Ião aclual ruanlo 

polémico: a recerlificação do !Jl{édico. !Jl{oderado por 

!Jl{efiço ... cSilveslre, esle debale colocou fenle ... a ... fenle as 

opiruões diveryenles de Yoão !dobo 7/nlunes e !Jl{iyuef 

9uimo.rães. :Xas próximas linhas enconlro.rtÍ um resumo 

dos o.ryumenlos a favor e conlra a recerlificação, 

apresenlados pelos dois oradores. 

a sua introdução ao debate sobre 

a recertificação médica, Meliço-Sil

vestre explicitou: "analisar a 
recertificação médica no início des

te novo milénio, traz à coacção a 

perspectiva tão avassaladora das 
"novas" tecnologias, no mundo imen

so das "novas" informações, que 
minuto a minuto teimam em nos 

desactualizar. Urge assim recuperar 

o conceito de ensinar a pensar; no 
contexto de Educação Médica Con

tínua, numa forma de liderança com 

a coragem de ter de transmitir 
conteúdos, se bem que de forma 

não impositiva, neste empenhamento 
na aquisição e transmissão do saber, 

em formação alicerçada essencial
mente na Medicina Baseada na Evi

dência. E hoje, neste Congresso 

Magno da nossa Classe, assume-se 
publicamente esta responsabilidade 

imensa, da discussão aberta e franca 
dos prós e dos contras de uma 
possível próxima futura "praxis", a 

recertificação médica que, até certo 

ponto, poderá vir a revo lucionar a 

nossa inserção nesta sociedade que 

tanto nos aceita, mas com a qual, 
pela nossa tão específica quão exi

gente m1ssao, tantos deveres nos 
teima em exigir." 

Considerando que o dever de 
actualização permanente é um de

ver "inerente à árdua progressão da 

carreira profissional" dos Médicos, 
Meliço-Silvestre realçou a impor

tância dos Conselhos Nacionais para 
a "avaliação da formação e para o 

ensino e educação permanente, na 

necessária interligação que defina os 

créditos mínimos a que todos os 
médicos se devem submeter", e a 

importância da Ordem dos Médicos 
assumir "a sua posição fulcral, em 

articulação estreita com Faculdades 
de Medicina e Sociedades Cientificas, 

na calendarização de uma dinâmica 

de ensino que se integra na alargada 
visão das instâncias profissionais 

europeias, de que se destaca a 

União Europe ia de Médicos Espe
cialistas". 

Is pr6s 

Re erindo que a sua posição é consi
derada por muitos como polémica e 
que pontualmente tem estado em desa
cordo com a Ordem dos Médicos, João 
Lobo Antunes iniciou a sua interven
ção na temática da recertificação, refe
rindo que o que defende nesta área "é 
a verificação estruturada da competên
cia e particularmente da competência 
continuada e que se faça uma verifica
ção dos programas de educação con
t inuada e do processo evolutivo natu
ral ( ... ) e, eventualmente, no futuro, de 
recertificação" 
Sobre uma palestra que deu há uns 
anos, a convite da Sociedade Portugue
sa de Cirurgia, intitulada "Recertifi
cação: obrigação ou humilhação?" ex
plicou os dois pontos de vista aí ana li
sados: obrigação seria porque se con
siderava imperativo impor-se a 
recertificação pela natureza intrínseca 
da profissão, mas que poderia ser uma 



imposição exterior à profissão: uma 
imposição decorrente de empregado
res, financiadores, utentes, da socieda
de em geral. Como exp lici tou, isto po
deria ser considerado uma humilhação 
porque poderia parecer que forças so
ciais estariam a obrigar os médicos a 
ter mecanismos de verificação de com
petência profissional acima da sua au
tonomia. "Mas a autonomia é um valor 
fundamental e um conceito fechado do 
exercício da profissão médica.A socie
dade confere-nos o direito de nos auto
regu larmos e em troca exige da nossa 
parte que garantamos a nossa consis
tência e competência." 
"O primeiro indicador de competên
cia é a certificação e a certificação é 
garantida em primeiro lugar pela licen
ciatura e depois pela especialização ou 
exame final." Das palavras do orador 
infere-se que a certificação valida a ex
periência e o conhecimento e implica 
como primeiro passo o reconhecimen
to da idoneidade dos serviços que o 
médico presta. "Em relação a esta 
certificação, tem havido sem dúvida, um 
meritório esforço de exigência a nível 
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nacional pelos colégios de especialida
de, o que me parece certamente um 
passo decisivo. E, hoje em dia, existem 
também mecanismos de certificação 
internacional a nível europeu." Mas , 
para João Lobo Antunes, a certificação 
não chega visto que cons idera que "é 
legítimo desconfiar da competência prá
tica por várias razões: a primeira razão 
é o progresso do conhecimento cientí
fico e tecno lógico que leva a uma dete
rioração do conhecimento de base." 
Concretizando essa ideia, o orador re
feriu-se ao caso de um cirurgião que 
confessava que dois terços do que fa
zia hoje em dia não tinha sido aprend i
do durante a sua espec ialização. Nas 
suas palavras, e apesar de isso não ser 
uma coisa facilmente quantificável, um 
médico para se manter actualizado te
ria que ler 19 artigos por dia, 365 dias 
por ano. 
"A dificuldade de demonstrar a com
petência, quer a nível institucional quer 
pessoal, a filosofia de exigência, a vigi
lância mais aguda - dos media, dos nos
sos próprios doentes, da sociedade, 
tudo isto gera uma necessidade flagrante 

que talvez seja de facto necessano 
colmatar com a recertificação." 
"Há pouca evidência de que os meca
nismos de recertificação ajudam a de
tectar os médicos incompetentes. Mas 
esta questão deixá-la-ei para o meu 
"opositor" desenvolver.A questão que 
se levanta é basicamente esta: será de 
manter um sistema voluntário sem qual
quer controlo ou deverá ser obrigató
rio e dever-se-á exigir que se acumu
lem um certo número de créditos 
educativos?( ... ) Eu gostava de sublinhar 
que a recertificação é simplesmente a 
reafirmação do profissionalismo e o seu 
objectivo é em primeiro lugar me lho-

"A questão que se levanta é 
basicamente esta: será de 
manter um sistema voluntário 
sem qualquer controlo ou 
deverá ser obrigatório e 
dever-se-á exigir que se 
acumulem um certo número 
de créditos educativos?" 
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"Eu gostava de sublinhar que a 
recertificação é simplesmente a 
reafirmação do 
profissionalismo e o seu 
objectivo é em primeiro lugar 
melhorar a qualidade dos 

cuidados médicos ... " 

rar a qualidade dos cuidados médicos, 
em segundo lugar estabelecer padrões 
de competência na prática clínica, em 
terce iro lugar estimular a educação 
continuada indispensável para assegu
rar a competência profissional para 
toda a vida, e em quarto lugar identifi
car a competência individual para o 
público e para a profissão. Não é 
correcto supor que a recertificação foi 
criada por ( ... ) influência de segurado
ras ou doutros financiadores. Recordo 
que, já em 1980, estava eu nos Estados 
Unidos e todos os anos era obrigado a 
fornecer ao director do departamento 
a lista das intervenções que eu me acha
va competente para executar." 
Apesar da criação pela Ordem dos 
Médicos do Conselho Nacional para a 
Avaliação da Formação, João Lobo 
Antunes considera que ainda "não há 
qualquer mecanismo de confirmação 
da presença, não há qualquer meca
nismo que garanta a qualidade da for
mação, não há qualquer mecanismo de 
creditação das actividades formativas. 
Resumindo, não se sabe se as reuniões 
são frequentadas e avaliadas", concluiu. 
Numa aná li se à realidade da formação 
médica contínua nos países europeus, 
o orador referiu: "é muito variada: na 
Bélgica o sistema tem incentivos para 
educação médica contínua, na Irlanda 
está-se a tornar obrigatório, na Alema
nha tornou-se obrigatório por razões 
financeiras, na Itália é obrigatório para 
o Serviço Nacional de Saúde público e 
privado, ( ... ) na Suíça é funcionalmente 
obrigatório, em Inglaterra já não é obri
gatório ... " Considerando que é inevi
tável que no futuro exista uma forma 
de creditação dos médicos, nesse pos
sível cenário, João Lobo Antunes colo
ca algumas questões práticas entre as 

quais destacamos a questão de saber 
se a certificação inicial terá uma vali
dade temporária ou não. Segundo o 
orador, que nega a ideia de que este 
seja um processo muito dispendioso 
em termos económicos, a recertificação 
não retirará a licença para o exercício 
da medicina, retirará o título de espe
cialista e o direito a ser pago como tal, 
sendo a resposta a essa dúvida, por
tanto, em sua opinião, negativa. 
"A educação continuada é obrigação 

Os contras 
guel Guimarães participou no deba

te expressando a sua opinião contra a 
necessidade da recertificação dos mé
dicos, um sistema que teve início nos 
Estados Unidos da América há mais de 
30 anos e que, segundo o orador, "fa
lhou claramente" pois "não existe ac
tualmente avaliação efectiva do desem
penho médico". Apesar de considerar 
que a recertificação não é uma solu
ção aplicável ao sistema europeu e que 
não constitui uma mais valia relativa
mente aos sistemas de avaliação e for
mação já existentes, Miguel Guimarães 
considera indiscutível "a necessidade 
de actualização permanente dos médi
cos no sentido da melhor prestação de 
cuidados de saúde" o que "sempre foi 
uma meta para cada médico". Sobre a 

do profissionalismo e do contrato so
cial que o serve. É a troca de autono
mia conseguida pela competência as
segurada. A recertificação será prova
velmente a consequência deste proces
so. A competência é hoje, pelo pro
gresso cientifico e tecnológico, muito 
mais difícil de manter e ao mesmo tem
po muito mais vigiada, não só pelos 
pares, mas pelo objecto do nosso cui
dado, pelos media, pelos financiadores , 
pelo políticos." - concluiu. 

recertificação nos EUA, explicou que 
o sistema nesse país é de recertificação 
voluntária mas que implica a perda de 
estatuto de "board certified" para os 
médicos que não a realizem. O pro
cesso de recertificação nos EUA, tal 
como originalmente foi concebido, en
globava a avaliação de conhecimentos 
e de desempenho. Contudo, conforme 
explicou o conferencista, a avaliação 
do desempenho foi abandonada nos úl 
timos anos por dois motivos: "por um 
lado, devido à grande dificuldade para 
verificar no terreno a capacidade de 
desempenho, e, por outro lado, devido 
aos elevados custos de tal processo". 
Custos esses que, segundo referiu, e a 
par de outros factores, constituem um 
dos vários problemas na aplicação do 
sistema de recertificação desenvolvido 
nos EUA à realidade europeia: "dificul-



dade de compatibilizar os diferentes 
sistemas europeus, dada a sua diversi 
dade em termos de mercado de traba
lho ( ... ); a substituição a todos os ní
veis da formação médica e desenvolvi
mento profissional permanente existen
te nos países europeus, nomeadamen
te em Portugal, não só não é tarefa fá
ci l como constituiria um retrocesso em 
todo o processo já instituído e diver
sas vezes avaliado; o definir de forma 
clara algumas questões nucleares : 
Quem credita quem? Quem deve finan
ciar todo o sistema? Quem define e 
quem tem capacidade para todo o pro
cesso de recertificação? E que 
consequências para os médicos não 
recertificados?; a possibilidade dos mé
dicos europeus perderem a sua licen
ça para exercerem medicina por não 
possuírem suficientes créditos de edu
cação médica contínua ou não se sub
meterem a mais uma avaliação do seu 
desempenho, etc .. ( ... )À semelhança do 
que acontece nos EUA, todo o proces
so de recertificação teria custos eleva
dos o que, inevitavelmente, levaria à 
criação de lobby misto envolvendo a 
indústria farmacêutica e tecnológica 
financiadora e grupos de pressão (na
turalmente não eleitos) controladores 
de todo o processo de desenvolvimen
to profissional permanente e respecti
va recertificação". 
Considerando que o nosso sistema de 
formação e carreiras médicas não tem 
hiatos de educação médica contínua 
ou desenvolvimento profissional per
manente, Miguel Guimarães afirmou 
que "Portugal é, possivelmente, um dos 
países europeus mais próximo dos 
objectivos teóricos de todo o sistema 
em discussão" . Descrevendo 
pormenorizadamente o processo de for
mação e ascensão na carreira dos mé
dicos, o orador concluiu: "podemos re
sumir este processo dizendo que "o 
médico estuda até morrer" e que pro
vave lmente não existe outra profissão 
liberal em que as capacidades teóricas 
e de desempenho sejam tão permanen
temente avaliadas e vigiadas". 
Considerando que, em teoria, a neces
sidade de recertificação assenta no 
pressuposto de que esse processo le-

ACTUALIDADE 

"A necessidade de 
actualização permanente 
dos médicos no sentido da 
melhor prestação de 
cuidados de saúde sempre 
foi uma meta para cada 
médico." 

varia a um aperfeiçoamento da capaci
dade de desempenho dos médicos e a 
um aumento da confiança dos doentes 
no sistema de saúde e nos seus profis
sionais, o que teria como corolário uma 
diminuição dos casos de acusação por 
negligência, Miguel Guimarães recorre 
ao exemplo americano e às estatísticas 
para rebater esta ideia: "citando exem
plos concretos da minha área de espe
cialidade: o número de acusações de 
negligência contra urologistas 
recertificados e não recertificados é 
igual ; um trabalho real izado envolven
do urologistas que obtiveram a 
recertificação pelo American Board of 
Urology, mostrou que o objectivo prin
cipal da recertificação para estes espe
cialistas foi conseguirem uma posição 
de chefia mais alta ( ... ). Os indicadores 
disponíveis revelam que cerca de 80% 
a 90% dos doentes têm confiança no 
seu médico; por outro lado, várias son
dagens têm demonstrado claramente 

que os médicos são os profissionais em 
quem a população portuguesa deposi
ta maior confiança (47% - médicos; 
15,4%- padres; 14,9%- professores)". 
Dados que, na sua opinião não favore 
cem a defesa da recertificação como 
forma de assegurar a relação de 
confiança médico-doente. O orador 
acrescentou ainda à sua argumentação 
que "a definição e a justificação do me
canismo de recertificação afasta qual
quer responsabilidade de entidades pú
blicas ou privadas na criação de con
dições para o acesso à educação mé
dica contínua". Em forma de conclu
são, Miguel Guimarães afirmou: "não 
está provado que o sistema utilizado 
nos EUA seja melhor que aquele em 
uso nos países europeus e, por outro 
lado, que a qualidade da medicina nos 
EUA seja melhor que aquela que é ofe
recida na Europa". 

"Podemos resumir este 
processo dizendo que 
'o médico estuda até morrer' 
e que provavelmente não 
existe outra profissão liberal 
em que as capacidades teóricas 
e de desempenho sejam tão 
permanentemente avaliadas 
e vigiadas." 
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Plano Nacional de Saúde: 
um documento que precisa de melhoramentos 

Num momento em que se debate a nível internacional como é que devem evoluir os 
serviços de saúde, o que devem ou não fazer, que investimentos e que gastos devem 
ou não ser feitos, o tipo de financiamento a adoptar, qual o posicionamento dos cida
dãos e profissionais dentro desses mesmos serviços, Portugal não poderia, natural
mente, ficar à margem destas questões que se prendem directamente com a orienta
ção estratégica do sistema de saúde. Criado a pensar na necessidade de ter um 
planeamento bem definido para os caminhos da saúde, o Plano Nacional de Saúde 
(PNS) está aberto a discussão pública desde Janeiro de 2003. Contudo, e apesar de já 
estarmos em Outubro, a discussão do seu conteúdo não tem sido muito participada. 
Fomos conversar com Adriano Natário, Chefe de Serviço de Saúde Pública e director 
do Serviço de Planeamento da Direcção Geral de Saúde, para percebermos a razão 
do aparente desinteresse pelo PNS e quais são, afinal, os objectivos e os contributos 
que este documento poderá trazer para a Saúde em Portugal. 



Revista da Ordem dos Médicos -
Em que contexto é que surge o Plano 
Nacional de Saúde? 
Adriano Natário - Desde há alguns 
anos que têm surgido documentos es
tratégicos no sentido de orientar os 
serviços de saúde. Inclusivamente o 
Governo anterior desenvolveu uma 
estratégia 1998-2002 que, de certa 
maneira, apontava para onde é que os 
serviços de saúde deveriam caminhar 
e quais eram os principais problemas 
com que o país se confrontava. O PNS 
aparece um pouco nesta linha: a ideia, 
já presente no anterior documento e 
reforçada no actual PNS, é de que o 
país tenha consciência de qual o esta
do da saúde, é saber em que medida é 
que os serviços podem ajudar a resol
ver alguns desses problemas, saber de 
que modo é que os Governos vão ori
entar os serviços para responder à si
tuação do país e, portanto, às necessi
dades dos cidadãos. É essa a razão prin
cipal porque aparece um PNS. Funda
mentalmente, é um guia de orientação. 

ROM - O Plano está em discussão des
de Janeiro, contudo, estamos em Ou
tubro e não há um conhecimento ge
neralizado por parte dos intervenientes 
da área da saúde em relação ao seu 
conteúdo. Que análise faz deste "afas
tamento" em relação ao PNS? 
AN - Esse afastamento é em certa me
dida verdadeiro. O problema é que em 
Portugal não há muita tradição de ser
mos participativos.A discussão que se 
tem feito, em minha opinião por vezes 
até excessivamente ideológica, é sobre 
como é que se devem organizar os ser
viços. Mas tem havido muito menos 
reflexão sobre os problemas que exis
tem e que respostas é que lhes devía
mos dar. Estou de acordo que eventu
almente não se consegue uma grande 
participação, mas não sei se é por difi
culdade dos próprios serviços, se é por 
uma questão de cultura: a intenção do 
Senhor Director Geral da Saúde ao co
locar o documento na In ternet 
(www.dgsaude.pt) era incentivar a par
tic ipação, o que demonstra a sua pre
ocupação em ter o máximo de 
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contributos possíveis para melhorar o 
documento em causa. 

ROM -Tal como está, este PNS preco
niza a ap licação de soluções antigas, 
como por exemplo a aplicação do Re
gime Remuneratório Experimental, 
para alguns dos problemas que 
equaciona. Não estaremos perante um 
documento muito pouco inovador? 
AN - Posso entender que tenha algu
ma razão nesta fase do processo por
que o que está a ser debatido é ainda 
um documento mártir, como lhe tem 
chamado várias vezes o Director Ge
ral da Saúde. É um documento para 
ser discutido e que, por isso mesmo, 
está acessível na Internet, para que to
dos os que queiram participar neste 

O PNS vai ser um 
guia de orientação 
que permitirá 
trabalhar nos 
próximos anos para 
conseguir melhorar 
os determinantes da 
saúde e conseguir 
mais ganhos 
em saúde. 

processo, possam fazê-lo. Nesse senti
do, é natural que se levantem por en
quanto estas questões: será este um 
documento com soluções à moda an
tiga, será que os problemas estão bem 
analisados, será que o país conhece a 
dimensão dos problemas de saúde que 
tem? Nessa perspectiva de melhora
mento do conteúdo era bem vinda a 
participação inclusivamente da Ordem 
dos Médicos, das associações profissi 
onais, etc. 

ROM - Depreende-se das suas pala
vras que este documento tem que ser 
melhorado ... Mas como é que se pode
rá melhorar o conteúdo do PNS se não 
há participação? 

AN - A percepção que temos é dife
rente: de facto não tem havido a gran
de participação que seria desejável mas 
vários elementos da sociedade, e até a 
Organização Mundial de Saúde, têm 
dado muitos contributos. 

ROM - Quando é que pensam dar o 
PNS por concluído? 
AN - Pensamos que se está em condi
ções de, durante o primeiro trimestre 
do ano de 2004, construir um plano 
director que oriente, de facto, uma es
tratégia para os próximos anos. Neste 
momento o documento está ainda 
muito abrangente, levanta os principais 
problemas da saúde e aquilo que na 
nossa opinião são os actuais constran
gimentos ao desenvolvimento. O gran
de desafio para todos é saber quais as 
soluções que vamos encontrar para 
responder a esses problemas. Prova
velmente esta é a ideia mais importan
te: conseguir centrar a discussão nos 
problemas, uma tarefa que tem sido 
difícil. O fundamental é discutir para 
onde é que vamos orientar os serviços 
e o que é que devemos considerar 
prioritário.A área da saúde é comple
xa ... Se olharmos para o panorama a 
nível europeu, ninguém está contente 
com o seu sistema. Mas, provavelmen
te, no nosso país não temos ido tão 
longe como devíamos: temos que pôr 
claramente em perspectiva as alterna
tivas para responder às nossas dificul
dades e depois temos que ter abertura 
suficiente para aceitar que existem vá
rias soluções possíveis, para o mesmo 
problema, e para sabermos que numa 
situação podemos optar por um cami
nho e noutra optar por outro. 

ROM - Um ano para discutir um pla
no estratégico de longo prazo não é 
claramente pouco? Haverá uma certa 
urgência na conclusão do PNS? 
AN - Considero que não. Com o ante
rior governo já havia um planeamento 
para a saúde, um esforço de reorgani
zação. Essa estratégia acabou em 2002 
mas o país tem que ter sempre uma 
estratégia, seja em que área for. Ou se 
tem uma estratégia e sabemos para onde 
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é que vamos ou então corremos o ris
co de nos perdermos. O PNS vem dar 
uma certa sequência à estratégia ante
rior, naturalmente com algumas altera
ções, com algumas inflexões. Mas se a 
estratégia estiver centrada nos proble
mas da saúde não perde actualidade 
porque os problemas não mudam com 
os governos. Não sinto que exista qual
quer urgência, até porque, já fomos acu
sados de estarmos a demorar muito na 
fase de discussão. O que há aqui é de 
facto um processo de maturação que 
é necessário. Considero que deveria ser 
um processo mais participado mas po
demos chegar a uma fase em que, se 
não há avanços e melhorias, provavel
mente, o melhor é parar e definir cla
ramente o caminho a seguir. Mas o fac
to de definirmos o PNS não quer dizer 
que ele se torne um documento estáti
co, pode sempre ser melhorado. Só po
demos contar com a participação que 
tivermos, fazendo o nosso melhor es
forço para que seja o mais alargada pos
sível. A discussão não se pode prolon
gar indefinidamente .. . 

ROM - Para que não percamos tempo 
em análises teóricas? Mas este plano 
será mais do que isso: mais do que uma 
análise teórica? 
AN - Eu espero que seja, espero que 
venha a ser um documento muito mais 
prático. Posso concordar que estamos 
ainda perante um documento algo te
órico, com uma margem muito alargada 
de problemas em perspectiva. Mas 
aquilo que eu penso, e é para isso que 
temos que trabalhar, é que o documen
to final deverá claramente apontar al
gumas prioridades. O PNS deverá in
dicar, desta imensidão de problemas 
analisados, onde é que temos que apos
tar nos próximos anos. Sem nos esque
cermos que este não é um plano para 
um ou dois anos, mas sim um guia que 
deve indicar para onde é que deve se
guir o país em termos de evolução dos 
determinantes da saúde. Teremos que 
tentar que este PNS, naquilo que são 
as suas grandes prioridades, consiga 
consensos nacionais sobre como 
reorientar os serviços de saúde, o que 
nem sempre é fácil. Só com esses con-

O plano já aborda 

algumas coisas na 

área da investigação 

mas é ainda pouco, é 

preciso desenvolver 

essa parte. 

sensos será possível a médio prazo 
começarmos a intervir de uma forma 
mais sistematizada. Esta é a questão 
mais delicada: se, de cada vez que muda 
o Governo, se muda de política, vamos 
ter muitas dificuldades. Este tem sido o 
maior obstáculo no nosso país: tem que 

haver um entendimento nas questões 
essenciais. 

ROM - Quais as dificuldades que con
sidera que podem surgir nesse proces
so? 
AN - O mais importante é que exista 
consenso em relação à definição dos 
problemas prioritários. Só se aceitar
mos as prioridades que forem 
estabelec idas é que cada um, no seu 
campo de acção, será capaz de contri
buir para a resolução dos problemas. 
Tem que haver empenhamento. Natu
ralmente que todos os países têm o seu 
ritmo, há países que são mais pragmá
t icos: apontam caminhos e impõem 
soluções e chegam lá mais depressa. 
Há outros em que até o processo de 
discussão é mais lento ... 
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AN - Essa é uma discussão muito im
portante. Especialmente numa altura em 
que se discute onde começa e onde 
deve acabar a intervenção do sistema 
de saúde. Concordo, naturalmente, que 
os problemas são muitos e de grande 
dimensão, mas é mesmo por isso que 
há necessidade de estabelecer priori
dades e reorientar recursos. Sobretu
do para os problemas que tenham 
maior impacto económico e social. Se 
não o fizermos teremos sempre o mes
mo problema que é distribuir peque
nos recursos pelas várias áreas mas, 
verdadeiramente, nunca alterar nada 
em área nenhuma. 

ROM - Mas todos os indicadores são 
maus? 
AN -Também não podemos ser pessi
mistas. Em termos de saúde há muitos 
problemas, mas temos que nos situar 
no contexto internacional. Acho que 
na saúde, apesar de tudo, temos indi
cadores que não nos deixam envergo
nhados no panorama europeu. Há 
muitos problemas, mas temos um sis
tema de saúde que dá respostas muito 
razoáveis às nossas necessidades. Mas 
é claro que, com os recursos que te
mos (infraestruturas, recursos humanos, 
equipamentos), poderíamos fazer mais. 
Estou de acordo que, com alguma or
ganização, podíamos dar respostas mais 
eficazes. Mas, no essencial, não me sin
to pessimista. Acompanho estas mu
danças nos últimos 30 anos e a evo lu
ção dos serviços de saúde e dos indi
cadores é exponencial. É verdade que, 
às vezes, as coisas evoluem mais lenta
mente. Mas também temos que ter 
memória ... na altura do 25 de Abril 
havia apenas três ou quatro hospitais 
e o resto dos serviços eram prestados 
pelas misericórdias que sobreviviam 
graças à dedicação de pessoas ligadas 
às ordens religiosas. 

ROM - Num PNS que não apresenta 
muitas soluções e onde não há, por 
enquanto, grande inovação, acha que 
há lugar a algum tipo de polémica? 
AN - O meu desejo é que o PNS não 
sirva para levantar polémicas mas sim 
para apontar caminhos e que objecti-
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vamente ajude a encontrar soluções. 
Posso concordar com a questão relati
va à falta de inovação nesta fase em 
que o documento é ainda muito 
abrangente mas espero sinceramente 
que a seguir ao debate a que o PNS 
está a ser sujeito, este guia oriente cla
ramente em termos de estratégias. E 
provavelmente nessa fase, quando es
tivermos a seleccionar prioridades, já 
não vai ser assim tão pacífico. Esta é a 
maior dificuldade no nosso país: deter
minar as prioridades. Esta é a parte mais 
difícil mas espero que o PNS, na sua 
fase final, aponte essas prioridades. 

ROM - Uma fase que terá que ser an
tes do primeiro trimestre de 2004 ... 
AN - Exactamente: antes da aprova
ção final. Aquilo que eu espero, até 
como profissional de saúde, é que o 
PNS indique por onde ir e quais as 
principais prioridades. E que, a seguir, 
isto tenha repercussões. O PNS não 
pode ser só um documento interessante 
que identifica problemas e define a sua 
primazia. Estas prioridades têm que ser 
valorizadas. 
Se é para o PNS ter algum sucesso, ele 
tem que ter implicações em várias áre
as: como na questão da formação que 
já abordámos, aonde é que se investe 
mais em termos das universidades, em 

termos das especialidades, onde é que 
se investe em termos do plano de de
senvolvimento do país e como é que 
se distribui o dinheiro. Se a questão da 
formação, a questão dos investimentos 
à priori e a questão das implicações no 
orçamento da saúde não tiverem alte
rações então não há dúvida de que o 
país não está a considerar as questões 
levantadas como prioridades. Se as 
considerar como tal e se isso tiver re
percussões terá que haver mudanças. 
Mas há sempre o risco de o país não 
assumir as prioridades que forem 
indicadas no PNS. É preciso que Por
tugal assuma esse compromisso e que 
se empenhe. 

ROM - E se mudar o governo ... 
AN - Por isso é que é importante, em 
nossa opinião, encontrar consensos: se 
encontramos um campo comum em 
termos de prioridades para a saúde 
entre os principais partidos, então po
derão mudar as estratégias de gover
no mas o essencial será igual .... Se nós 
elegermos um campo como prioritário 
e a seguir fizermos um esforço, se essa 
definição tiver repercussões na reali
dade, então seremos capazes de dar 
melhores respostas. Esta é a dificulda
de em muitos países: passar da defini
ção da prioridade para a alteração da 
realidade. A questão depois é como é 
que se passa desta fase de diagnóstico, 
de identificação dos problemas para a 
acção. Provavelmente vamos ter ai- · 
guma inovação mas também apli
caremos soluções que já existem 
neste momento. 
Estamos ou não de acordo que o can
cro é um problema prioritário do país 
e que devemos, de forma organizada, 
encontrar as melhores respostas para 
o reduzir ou controlar? Que hospitais 
devem ter oncologia médica, onde deve 
haver radioterapia, como assegurarmos 
cuidados continuados e de contro lo da 
dor? Como controlamos alguns facto
res de risco e quanto somos capazes 
de investir na promoção da saúde? 
São ou não as doenças cardiovasculares 
um problema para o qual o país, qual
quer que seja o Governo, tem que olhar 
de frente? Também aqui, que investi-



mentos são feitos na promoção da saú
de e no controlo de alguns factores de 
risco? Como tornamos real a Via Verde 
Coronária? Acreditamos ou não que as 
unidades deAVC podem dar uma gran
de ajuda para reduzir a mortalidade e 
sobretudo a incapacidade nos doentes 
com acidentes vasculares cerebrais? O 
que já se consegue nesta patologia, hoje 
em dia, noutros países, claramente 
aponta para o facto de Portugal ter a 
obrigação de fazer mais e melhor, in
dependentemente do Governo que 
esteja no poder. 
Face a ameaças de doenças emergen
tes ou re-emergentes como responde 
o país? Está ou não preparado e deve 
ou não preparar-se? A necessidade de 
definir grandes prioridades é por isso 
fundamental. Infelizmente para nós, os 
problemas de saúde não mudam quan
do mudam os Governos e por isso não 
se pode mudar de estratégia cada vez 
que muda o Governo ou o Ministro da 
Saúde. 

ROM - Há algum exemplo no nosso 
país da eficácia deste tipo de aborda
gem? 
AN - Mais ou menos em 1986, conse
guiu-se em Portugal identificar uma 
prioridade nacional na área da saúde 
que eram os problemas ligadas à cri
ança e à mãe, a área materno-infantil. 
E conseguiu-se consensualizar nessa 
data a criação de uma Comissão Naci
onal da Mulher e da Criança. O país 
elegeu uma prioridade, nomeou uma 
comissão para o efeito e a seguir atri
bui-lhe dinheiro para desenvolver o seu 
trabalho. E este foi um projecto com 
grande êxito: as mudanças na área 
materno-infantil, graças a uma interven
ção marcante dos serviços de saúde, 
são enormes. Foi uma excelente expe
riência pois, pela primeira vez, conse
guimos eleger uma prioridade e a se
guir pôr em marcha uma estratégia e 
isto significou uma pequena revo lução 
no âmbito da saúde: nós hoje temos 
taxas de mortalidade infantil das me
lhores do mundo, a mortalidade ma
terna praticamente já nem é referida, 
etc. Fizemos excelentes progressos 
numa área que é um excelente exem-
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pio pois teve uma orientação estraté
gica que passou por vários governos. 
Quando definimos uma prioridade e a 
valorizamos de facto, conseguimos al
terar substancialmente um problema. 
Mas, para isso, até tivemos que mexer 
com áreas sensíveis do país como o 
fecho de algumas maternidades. Se fo
mos capazes de mexer numa área tão 
sensível como esta, estou convencido 
que noutras, se tivermos o mesmo 
empenho, também seremos capazes de 
fazer melhor. E temos outras esferas 
onde podíamos fazer muito melhor: a 
área das cardio -vasculares, das 
neoplasias, até dalgumas doenças in 
fecciosas, até porque temos óptimos 
profissionais de saúde. 

Podemos correr 
o risco de, pelo facto 
de existir um PNS, 
não acontecer nada. 

ROM - E temos também grandes in
vestigadores, uma área algo negligen
ciada no PNS ... 
AN - Essa é, por enquanto, realmente, 
uma área negligenciada. Tem havido 
pouca investigação operacional para 
ajudar a implementar à posteriori as 
medidas. Isso tem sido provavelmente 
uma pecha do próprio país. O plano já 
aborda algumas coisas na área da in
vestigação mas é ainda pouco, é preci 
so desenvolver essa parte. São algumas 
dificuldades que é ainda preciso ultra
passar. 

ROM - O PNS remete para mais abor
dagens teóricas, para mais planos de 
acção e mais estratégias, desta feita 
sectoriais ... A fase de análise ainda não 
foi ultrapassada? 
AN - Posso entender essa leitura mas 
não é pelo facto de aparecer este PNS 
que vamos parar com uma série de 
acções e programas que já estão em 
curso. Aquilo que poderia ser a virtu 
de do PNS seria integrar um pouco 
estes planos nacionais.A minha le itura 

desta situação é que realmente temos 
demasiados planos nacionais, valoriza
mos muitas coisas ao mesmo tempo. 
Mas, depois, t irando algumas situações 
onde realmente são atribuídos financi
amentos específicos, a maior parte das 
áreas não é, verdadeiramente, tratada 
como prioridade.A solução ideal seria 
que este PNS conseguisse juntar vári
os desses planos. O que às vezes sinto 
é que há um certo dispersar de recur
sos: há um desperdício de esforços por 
não estarem centralizados. É necessá
rio procurar algumas sinergias e espe
ro que a versão final aponte as direc
ções necessárias para isso. Quando 
definimos menos prioridades, em vez 
da dispersão, conseguimos com certe
za melhores resultados, conseguimos 
alterar de facto os problemas. 

ROM - Então haverá áreas da saúde 
que vão ficar com menos recursos? 
AN - Não pretendemos deixar nada 
para trás: pretendemos manter um con
junto base de cuidados a prestar em 
todas as áreas. O objectivo é fazer um 
esforço acrescido em relação a alguns 
problemas de saúde e reorientar re
cursos e saberes, e valorizá-los. Muitas 
vezes nem sequer é preciso utilizar mais 
recursos. É claro que a reorientação 
implica desviar de um lado para o ou
tro, mas iremos obter melhores resul
tados. 

ROM - Este PNS, tal como está, é algo 
mais do que um conjunto de boas in
tenções? 
AN - Espero que venha a ser algo mais 
do que isso. Vejo este documento 
como um documento aberto onde es
tão incluídas todas as situações: quais 
as condições de saúde, quais as 
condicionantes, a que é que o sistema 
de saúde está a responder e quais são 
os desafios que vêm por diante. 
Sinceramente, não me revejo no PNS 
tal como está. O que eu espero é que 
o Plano dê claramente um salto quali
tativo para que, quando a partir de 
2004, já com o documento aprovado, 
olharmos para o PNS se possa dizer: 
afinal há aqui uma orientação e há a 
indicação de um cam inho a seguir. Se 
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houver um caminho definido, eu reve
jo-me no plano e se o país também se 
revir no Plano vai com certeza aconte
cer alguma coisa de bom na saúde em 
Portugal. Se efectivamente ficar um 
documento com o qual toda a gente 
concorda sem excepção, provavelmen
te não vai acontecer nada. As opções 
podem ser algo polémicas, mas o im
portante é que a maior parte dos por
tugueses se consiga rever nelas. Pelo 
menos terá que haver consenso em que 
os problemas são prioritários. E tere
mos que ter instrumentos para fazer a 
análise do que está a mudar. 

ROM - Não está, portanto, tão confor
tável com este documento como o Di
rector Geral da Saúde, que referiu 
numa conferência que se o PNS não 
sofresse alterações, isso não lhe causa
va qualquer desconforto? 
AN - Não me considero completamen
te confortável com este PNS porque 
podemos correr o risco de, pelo facto 
de existir um PNS, não acontecer nada, 
nada mudar. E eu gostava que a cria
ção e a aprovação de um PNS fizesse 
mudar alguma coisa. Naturalmente 
que, no essencial, estou de acordo com 
o que está no Plano. Mas isso não che
ga. É preciso que a sua existência ve
nha mudar o estado da saúde. Por isso 
espero que a última versão do PNS seja 
de facto mais pragmática e que ajude 
o país a melhorar a sua situação. Te
mos um conjunto de recursos huma
nos muito bom e por isso temos con
dições para melhorar. Provavelmente 
nunca conseguiremos resolver todos os 
problemas de saúde. É muito difícil que 
os sistemas de saúde correspondam a 
todas as expectativas. Mas há um con
junto mínimo de cuidados que deve ser 
prestado a todos os cidadãos. Se é com 
um sistema mais ou menos público, isso 
não é a principal questão. A questão 
essencial é se nós conseguimos ter um 
sistema de saúde de acesso universal e 
equitativo. Se ao mesmo tempo conse
guirmos satisfazer a população, os pro
fissionais e o Ministério, essa será a 
solução ideal. 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Falta de evidências de má prática 
médica 
Freire de Andrade 
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Sul 
da Ordem dos Médicos 

Processo Disciplinar no 84/97 

PARECER 

I. Neste processo a Senhora 0.' S quei
xa-se da assistência médica que lhe foi 
prestada na Maternidade do Hospital 
H. 

2. Os factos alegados na queixa são os 
seguintes: a) A queixosa de 36 anos de 
idade, recorreu à Consulta de Gineco
logia da Maternidade em 30 de Outu
bro de 1996 por menometrorragias. b) 
Foi-lhe diagnosticado, à observação 
efectuada, útero aumentado de volu
me, ligeiramente doloroso sobre a zona 
fúndica. Exocolo sem lesões 
observáveis. c) Subsequentemente foi 
feita a interrupção de anticoncepção 
hormonal em curso e prescrito " 
Provera ". Foram a ind a pedidos 
ecografia pélvica e aspiração biópsia 
fraccionada ( ABF). d) Em 13 de No
vembro de 1996 foi realizada a referi
da ABF sob bloqueio anestésico para
cervicai.A histerometria então realiza
da foi de 3+5= 8 cm, tendo o procedi
mento decorrido sem comp li cações 
aparentes ( ... ).e) Em 16 de Novembro 
de 1996 às 6H 40m deu entrada no 
Serviço de Urgência do Hospital H por 
vómitos e dores pélvicas intensas des
de o dia da referida ABF, acompanha
das de astenia e adinamia intensas. f) 
Após exame clínico, ana lítico e 
ecográfico foi feito o diagnóstico de 
peritonite secundária a provável per
furação uterina com eventual lesão da 
ansa intestinal. g) Foi de imediato 
contactado o Serviço de Urgência de 
outro Hospital para onde foi transferida 
a doente por não haver na Maternida-

de condições para os cuidados pós
operatórios previsíveis. h) Considera a 
participante que foi vítima de negligên
cia e má prática médica, pedindo que 
sejam apuradas responsabilidades. 

3. Tendo sido solicitados esclarecimen
tos ao Director Clínico do hospital em 
causa, este enviou cópia da informa
ção prestada pelo Director do Serviço 
de Ginecologia, informação essa de que 
passamos a transcrever os trechos mais 
significativos: a) F, Interna do I 0 • Ano 
( 1996) do Internato Complementar de 
Ginecologia e Obstetrícia, no estágio 
de Ginecologia desde I de Julho de 
1996, foi escalada para a Consulta e 
Sala de Aspirações na semana de I O 
de Novembro de 1996 a 16 de No
vembro de 1996. Com o apoio da As
sistente Hospitalar Ora. M. e do Inter
no do 5°. Ano do Internato Comple
mentar Dr. R. , efectuou no dia 13 de 
Novembro de 1996,Aspiração Biópsia 
Fraccionada à Sra. D. S (participante), 
processo clínico no b) A intervenção 
não envolveu qualquer dificuldade quer 
na Histerometria ( 3+5) quer na Aspi
ração referindo a paciente apenas li
geiro e habitual desconforto abdomi
nal no final do processo. c) A Ora. M., 
ausentou-se durante um período de 
tempo da Sala de Aspirações, embora 
estivesse contactável, e voltou antes de 
terminada a dita aspiração. O Dr. R 
assistiu de forma permanente a execu
ção da técnica. d) Foi informada à 
posteriori que a paciente recorreu ao 
Serviço de Urgência no dia 16 de No
vembro de 1996 onde lhe foi 
diagnosticada perfuração uterina, ten
do sido enviada a outro Serviço de 
Urgência ( ... ) para laparotomia com 
Histerectomia Total eAnexectomia Bi
lateral. e) As Biópsias, actos médicos 
Médico Cirúrgicos mais simples são 
efectuados pela Equipa Médica desta-

cada para a Consulta, em que os Médi
cos Internos são acompanhados por um 
Médico Assistente disponível. f) A 
Histerometria pode ser um tempo útil 
do acto, por vezes mesmo indispensá
vel, realizável só por um indivíduo, 
aquele que precisa da informação para 
definir o percurso da canula de aspira
ção que vai ser introduzida no canal 
cervica l e no colo do útero. g) O 
Histerómetro é um objecto cirúrgico 
de calibre reduzido para poder pene
trar na cavidade cervical. O seu uso 
pode causar uma perfuração uterina, 
por razões de anatomia ou patologia 
do útero, que pode passar despercebi
do ao Médico e até à doente, de reper
cussão clínica muito variável, mesmo 
quando executado por técnico de 
maior experiência. 
(estivemos a transcrever a informação 
prestada pelo Hospital H.) 

4. Tendo sido pedido parecer ao Colé
gio da Especialidade de Gineco logia/ 
Obstetrícia, este veio declarar o seguin
te - e passamos a transcrever: "As le
sões surgidas podem ser consideradas 
como comp licações, embora raras, da 
técnica utilizada na avaliação/tratamen
to da doente. Não encontramos nos 
documentos apresentados evidências 
de má prática médica". 

S. Atendendo ao parecer do Colégio 
da Especialidade e às explicações dos 
médicos envolvidos, que se nos afigu- · 
ram aceitáveis, propomos ao Conselho 
Disciplinar Regional do Su l o arquiva
mento do presente processo por não 
ter ficado demonstrada a prática de 
qualquer infracção técnico
deontológica. 

Parecer aprovado por acórdão do CDRS 
de 16 de Setembro de 2003. 
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Eventuais infracções amnistiadas 
pela lei no 29/99 

Processo Disciplinar no 122/97 

PARECER 

I. Neste processo a Sra. D.' S. queixa

-se da assistência médica prestada à sua 

familiar de 88 anos, Sra. D. • , no Servi

ço de Urgência do Hospital H., onde 

não teriam logrado detectar uma frac

t ura do colo do fémur direito. 

2. Tendo sido solicitados esclarecimen

tos ao Hospital H. o Director do Servi

ço de Ortopedia e Traumatologia, Dr. 

M. informou o seguinte- e passamos a 

transcrever: a) A referida doente apre

sentava mau estado geral e sinais de 

maus cuidados de apoio, tendo 

inclusivamente recorrido ao Serviço de 

Urgência de H. anteriormente por que

das, nomeadamente no dia 27.06.96 em 

que se apresentou com ferida incisa da 

zona supraciliar que foi suturada. b) Foi 

observada pelo Dr. C. em 24.07.96, 

apresentando equimose da anca e coxa 

por provável queda, com sinais de vá

rios dias de evolução, sem assimetria 

dos membros inferiores e mobilidade 

dolorosa ,mas mantida, o que clinica

mente era contrário à existência de 

fractura. O exame radiológico que ob

servei pessoalmente, mostrava altera

ções morfológicas em ambos os colos 

dos fémures com imagens radiotrans

parentes compatíveis com a existência 

de metástases ósseas, mas sem sinais 

de descontinuidade óssea por fractura 

tendo sido medicada e enviada para 

casa, com a indicação de fazer repou

so no leito e se dirigir ao seu médico 

ass istente para despiste de eventual 

neoplasia. c) A doente voltou a ser 

observada e radiografada em 25.07.96 

pelo Dr. B., chegando este à mesma 

conclusão. d) A doente voltou de novo 

ao Serviço de Urgência em 8.09.96 e 

em 12.09.96 tendo-se constatado su

cessivamente agravamento do seu es

tado geral com desidratação e desnu

trição acentuada com aparecimento de 

Herpes Zóster exuberante do ombro 

e hemitorax dt0 e massa abdominal vo

lumosa por neoplasia com estado de 

caquexia terminal. Nesta altura o exa

me radiológico da anca dt" mostrava 

nitidamente sinais de metástase da 

região trocantérica com colapso da ex

tremidade superior do fémur e imagens 

de calcificação da estrutura óssea e 
partes moles por fractura patológica 

ocorrida após a observação de 

25.07.96. e) Pelo exposto se conclui 

pela não existência de má prática clí

nica, erro médico ou negligência por 

parte dos médicos ortopedistas envol

vidos no diagnóstico e tratamento da 

doente referida. 

(estivemos a transcrever a informação do 
Director de Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital H.). 

Atendendo à 
amnistia, vemo-nos 

na contingência de 

ter que propor 

o arquivamento do 

presente processo. 

3. Após ter obtido cópia do processo 

clínico, o relator do presente processo 

solicitou parecer ao Colégio da Espe

cialidade de Ortopedia, o qual se pro-

nunciou nos seguintes termos - e pas

samos a transcrever: a) A doente foi 

observada no Serviço de Urgência do 

Hospital H. na noite do dia 24.07.96, 

por contusão da coxa direita. Foi radi

ografada em 25.07.96, pela uma hora 

e dezasseis minutos - exame 96.370 

que revela bacia osteoporótica não sen

do evidentes sinais de fractura. b) Por 

continuar com dores e haver uma his

tória de queda há 3 dias recorre outra 

vez ao Serviço de Urgência do Hospi

tal H. aonde de novo é radiografada. 

Os exames 96.984 das 23 horas e 42 

minutos e 23 horas e 44 minutos reve

lam fractura do colo do fémur direito. 

c) Entende a Comissão Directiva que 

é de aceitar a conduta do dia 24.07.96, 

mas não compreende que não tenha 

sido dada uma indicação terapêutica 

adequada à observação e aos exames 

radiográficos do dia 25.07.96. 

(estivemos a transcrever o parecer do Co
légio de Ortopedia) 

4. Tendo em conta o parecer acabado 

de transcrever, justificar-se-ia a elabo

ração de um despacho de acusação 

contra os médicos que observaram e 

trataram a doente no Hospital H. a 

partir de 25.07, não fosse o facto de as 

suas eventuais infracções terem sido 

amnistiadas pela Lei no 29/99 de 12.05. 

S. Atendendo à amnistia, vemo-nos na 

contingência de ter que propor ao 

Conselho Disciplinar Regional do Sul 

o arquivamento do presente processo 

Parecer aprovado por acórdão do CDRS 
de 16 de Setembro de 2003. 

Processo Arquivado. Transitou em julgado. 
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C6DIGO EUROPEU CONTRA o CA C 
A adopçé!o de estilos de vida saudAveis 
permite evitar alguns tipos de cancro 

e melhora sempre a saade em geral. 

1 . Não fume . 
Se é fumador deixe de o ser o mais rapidamente possível, não fume na 
presença de não fumadores. 

2 . Evite a obesidade. 

3 . Pratique, diariamente, exercício físico. 

4 . Aumente a ingestão diária de vegetais e frutos e limite 
a ingestão de alimentos contendo gorduras animais. 

s . Modere o consumo de bebidas alcoólicas tais como cerve
ja, vinho e bebidas espirituosas. 

b . Evite a exposição demorada ou excess1va ao sol. 
É importante proteger as crianças , os adolescentes e os adultos com tendên

cia para queimaduras solares . 

? . Cumpra as instruções de segurança relativas a substân
cias ou ambientes que possam causar cancro. 

8 . As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro do 
Colo do Útero <Papanicolau). 

9 . As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro da 
Mama. 

10 . As mulheres e os homens devem participar no Rastreio 
do Cancro do Cólon e do Recto. 

11 . Participe em programas de vacinação contra a Hepati
te B. 
de acordo com as normas da Direcção-Geral de Saúde. 

* 2003 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

o Acto Médico deve ser 
praticado com total dignidade 

RELATÓRIO FINAL 

I. O presente processo disciplinar foi 

instaurado ao Senhor Dr .... , devida

mente identificado nos autos, na se

quência de participação, datada de 

.. . de ... de ... , subscrita pela Senhora 

D . .. . e relacionada com o atendi 

mento que lhe foi prestado por 

aquele médico. 

2. Recebida a participação, foi dado 

inicio à instrução do processo, no 

âmbito da qual foram efectuadas as 

seguintes diligências: 

2.1. Em ... de ... de ... , foi solicitado ao 

Exmo. Senhor Director Clínico da ... o 

envio de cópias dos registos clínicos 

ali existentes referentes à participante, 

registos esses que foram juntos aos 

autos em ... de .. . de ... 

2.2. Em ... de ... de ... , foi solicitado ao 

arguido que se pronunciasse sobre o 

teor da participação, o que ele fez atra

vés de carta datada de ... de ... de .... 

2.3. Em ... de ... de ... , foi solicitada a 

emissão de parecer à Comissão Regio

nal de Ética e Deontologia Médicas. Este 

parecer, subscrito pelo Coordenador 

da Comissão, Exmo. Senhor Prof. Dou

tor Daniel Serrão, foi junto aos autos 

em .. . de ... de .. . 

2.4. Em ... de .. . de ... , foram tomadas 

declarações à participante. 

2.5. Na mesma data, foram tomadas 

declarações à testemunha Senhora D. 

3. A análise de todos estes elementos, 

constantes dos autos, permitiram 

apurar os seguintes factos: 
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3.1. No dia ... de .. . de ... , o arguido, 

Exmo. Senhor Dr . ... , no seu consultó-

rio médico na .. . , atendeu, em primeira 

consu lta de ginecologia, a paciente 

Exma. Senhora D . ... , com 24 anos de 

idade. 

3.2. No decorrer da consulta, o argui 

do comunicou à doente que o melhor 

seria continuá-la - à consulta - noutro 

local, convidando-a, para o efeito, a 

encontrar-se com ele num café próxi

mo da clinica, dizendo-lhe que lá fosse 

ter com ele no fim das consultas. 

3.3. O encontro acabou por se reali

zar no carro do arguido, que se en

contrava estacionado junto ao dito café 

e para o qual a paciente entrou, en

contrando-se já o arguido no seu inte

rior. 

3.4. Qualquer acto médico tem condi

ções e locais próprios para ser exerci

do, que não são, seguramente, um café 

ou o automóvel do médico. 

4. Destes factos foi o arguido acusado 

no Despacho de Acusação que lhe 

foi enviado em ... de ... de .. . 

5. Dentro do prazo que lhe foi fixado, 

o arguido apresentou a sua defesa es

crita, na qual alegou o seguinte: 

5.1. Não deixando de concordar que 

o acto médico tem condições e locais 

próprios para ser exercido, a que está 

associado necessariamente a própria 

dignidade da profissão, não poderá no 

entanto concordar que a li mitação es

pacial se sobreponha, em situações ab

solutamente excepcionais como apre

sente, à obrigação decorrente do de

ver máximo de qualquer médico, con

sagrados nos artigos enunciados na 

acusação, e que o obrigam, enquanto 

médico, a prestar ao seu paciente os 

melhores cuidados ao seu alcance, agin

do com correcção e de licadeza neces

sária para assegurar e promover a saú

de do seu paciente, como não pode 

concordar que o acompanhamento 

médico, para além de quatro paredes 

possa prejudicar a dignidade da pro

fissão, em casos como o presente. 

5.2. É fundamental nesta sede realçar 

o carácter excepcional da situação que 

se lhe deparou: perante a perspectiva 

de uma paciente, em primeira consul

ta, para si encaminhada por sua mãe, 

esta já sua paciente, com óbvias per

turbações emocionais, que compreen

dera o diagnóstico por si realizado 

como um diagnóstico de séria gravida

de, quando se tratava de ocorrência 

normal, que previsivelmente desapare

ceria naturalmente (o que acabou por 

acontecer), e com sucessivas alusões à 



hostilidade que lhe infligia o ambiente 

hospitalar, admitiu que o abandono da 

paciente poderia acarretar conse

quências imprevisíveis. 

5.3. E foi unicamente determinado pelo 

receio das referidas consequências que 

acedeu, por estar convicto que o am

biente hospitalar agravava o estado 

emocional da paciente, a conversar 

com esta por forma a poder escla

recer devidamente o diagnóstico 

rea lizado, em cumprimento do de

ver de zelar pelo bem estar e saú

de da sua paciente. 

5.4. Será porventura correcto afirmar 

que a sua conduta demonstrou algum 

grau de ingenuidade; no entanto, por

que se encontra ciente dos motivos que 

a determinaram, entende que a con

duta por si adoptada não é violadora 

de qualquer dever deontológico, não 

prejudicando, em nenhum sentido, a 

dignidade da profissão. 

5.5. Pelo contrário, procurou na pre

sente situação, assim como no exercí

cio diário da sua profissão, dignificá- la 

mediante a dedicação e atenção dis

pensadas aos seus pacientes. 

5.6. Ass im, e sem prejuízo da valiosa 

lição já retirada de todo o presente 

processo, julga não haver lugar à apli

cação de uma sanção disciplinar. 

DISCIPLINA 

Qualquer acto médico 

tem condições 

e locais próprios para 

ser exercido, que não 

são, seguramente, um 

café ou o automóvel 

do médico. 

6. O arguido não apresenta qualquer 

elemento de prova. 

7. Na sua defesa, o arguido não nega a 

prática dos factos de que foi acusa

do no Despacho de Acusação, além 

de não conseguir infirmar - quer 

pela sua argumentação, quer pela 

ausência de elementos probatórios 

- que qualquer acto médico tem 

condições e locais próprios para ser 

exercido, que não são, seguramen

te, um café ou o automóvel do mé

dico. 

8. Os factos descritos no despacho de 

acusação resultam claramente pro

vados dos elementos constantes dos 

autos e da própria defesa do argui-

do, resultando a sua censurabilidade 

do ponto de vista deontológico, para 

além do mais, do parecer da Comis

são Regional de Ética e Deontologia 

Médicas. 

9. Tais factos consubstanciam um com

portamento do Senhor Dr .... violador 

dos seus deveres deontológicos, no

meadamente os constantes dos art0
S. 

12° e 26° do Código Deontológico 

da Ordem dos Médicos; porém, 

mesmo que se entenda serem 

inaplicáveis estas dispos ições do 

Código Deontológico, o mesmo 

comportamento constitui infracção 

ao estatuído nos art0
S. 65° e 70° do 

Decreto-Lei no 40651, de 21 de Ju

nho de 1956, aplicável por força do 

disposto no art0 I 04° do actual Es

tatuto da Ordem dos Médicos. 

I O. Em face do exposto, proponho que 

o Senhor Dr .... seja punido com a 

pena disciplinar de advertência, apli

cável nos termos das disposições 

conjugadas dos art0 s I r, ai. a), 14°, 

e 15° do Estatuto Disciplinar dos 

Médicos. 

Porto, ... de ... de .... 

ENVIE-NOS OS SEUS ARTIGOS 
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. . ~, no fim e ao 
,.. .. ctendem acabar com os 

..,-~ · 1aes atrasos nas listas de espera 
para operações, que em maior ou me
nor número, todos os hospitais têm. 
Mas se poderão acabar com esses atra
sos, nada vão resolver quando termina
rem, pois rapidamente tudo volta ao 
mesmo, uma vez que a "causa" continu
ará por resolver. 
Acabar com os atrasos e pretender que 
eles depois deixarão de existir, é um 
completo absurdo e só quem não é 
médico de especialidade Cirúrgicas e 
não trabalha nos hospitais, pode pensá
lo e defendê-lo. 
Realmente, um serviço onde se façam 
intervenções cirúrgicas, que não tenha 
lista de espera, isto é doentes inscritos 
numa lista para serem operados, com 
ou sem data de operação marcada, a 
curto prazo teria de fechar as portas e 
deixar de existir, por falta de trabalho e 
actividade. 
Qualquer serviço onde se realizem ope
rações, não vive só dos doentes opera
dos na urgência, mas sobretudo da 
actividade de rotina, que não é mais do 
que o tratamento cirúrgico programa
do dos doentes inscritos nessa lista. 
O que realmente está errado e não 
pode continuar a acontecer no nosso 
país, é que por falta de rendimento dos 
blocos operatórios da maioria dos hos
pitais, a demora média, entre o doente 
entrar em lista e ser operado, chega por 
vezes a vários anos, com os conse
quentes atrasos insolúveis e inadmissí
veis. 
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u outro 
rque se 
•s dois 

volta 
eses, 
zios 

, -r noras. 
-· " n mais uns tostões 

_ ... u1cos, para fazerem temporaria
mente intervenções nos blocos vazios, 
que resolvem o problema, pois tudo 
voltará a parar quando o programa 
terminar . 
É preciso sim, criar as condições para 
que eles funcionem por ROTINA até às 
18 horas, distribuindo os médicos e 
restante pessoal por turnos ou horários 
desfasados, de modo a utilizarem por 
completo na rotina, o seu horário de 
exclusividade ou não, passando o tra
balho prestado na Urgência a ser pago 
de outra forma, para não ser gasto 
nesta, parte daquele, como actualmente 
acontece. 
Portanto, não há que combater as listas 
de espera, e las são indispensáveis ao 
funcionamento dos serviços, o que se 
tem de combater é a falta de rentabili
dade e a irresponsabilidade dos direc
tores de serviço e dos administradores 
hospitalares, para quem é mais "econó
mico", por gerar menos despesas, man
ter os blocos operatórios fechados de
pois das 14 horas, do que em activida
de, pelo menos até às 18 horas. 
O projecto deveria assim ser, 
Rentabilização dos Blocos Operató
rios e das Estruturas Hospitalares, 
porque o problema não está só no 
atraso das operações, mas também na 
realização de certos exames, análises e 
consultas externas, onde o atraso se 
verifica em iguais ou maiores propor
ções,só não sendo pior, porque existem 
as convenções que permitem recorrer 
à clínica privada a baixos preços e 
assim, reduzir o número dos que aguar
dam para ser atendidos nos hospitais. 
Se também houvesse convenções para 

Luís Eduardo Canaveira Manso 
Chefe de Serviço de Cirurgia Geral 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

intervenções cirúrgicas, como há para 
análises, endoscopias, imagiologia, fisio
terapia etc. , talvez a acumu lação de 
doentes em lista de espera nos hospitais, 
não tivesse chegado à situação de rotura 
que chegou, mas como tal não acontece 
na maioria do país, há que tomar deci
sões e escolher o melhor caminho. 

Duas hipóteses existem: 
I. Estender às intervenções cirúr
gicas o sistema de "convenção", 
através da qual seriam realiza
dos acordos com os médicos, de 
forma individual ou em grupo, 
ou com clínicas privadas. Estes, 
aceitariam tratar cirurgicamen
te as patologias acordadas, medi
ante o pagamento por acto, cons
tante de uma tabela actualizável 
periodicamente, de forma seme
lhante às convenções já existen
tes, para exames radiológicos ou 
endoscópicos e outros. 

Desta forma, os doentes que não quises
sem esperar por uma vaga nos hospitais, 
poderiam ser operados em clínica p~i
vada convencionada, mediante requisi
ção desse tratamento, realizada pelo seu 
médico de família, de forma semelhante 
ao que este também faz, quando requi
sita uma endoscopia ou exame radioló
gico. 
O seu valor era pago à entidade 
prestadora, em t udo semelhante ao que 
se faz nas actuais convenções, para 
meios complementares de diagnóstico. 
Seria a forma mais fácil, e a mais defen-



di da por todos os que querem continu
ar a ser "parasitas" do Estado, mas 

·também a mais dispendiosa, pois só 
resolvia o problema dos doentes, conti
nuando os médicos, as instalações e os 
equipamentos dos serviços de saúde, 
insuficientemente rentabilizados. 
As convenções já desviam para a clínica 
privada muitos doentes, que podiam e 
deviam ser tratados nas instalações do 
Estado, pelo que esta decisão só agrava
ria a situação e o custo. 

2. Rentabilizar os meios existentes 
nos serviços do Estado, tanto os 
médicos como os blocos operató
rios, laboratórios, imagiologia, 
endoscopia e consultas externas. 
Isto é, fazer funcionar esses locais, das 8 
às 18 horas de forma a obter a máxima 
rentabilidade, tanto do investido em 
material como do pessoal existente. 
Não se entende que existam tantos 
médicos em exclusividade de 42 horas 
em muitos serviços, que só funcionam 
no máximo até às 14 horas e que 
assinam a folha de presença, duas tar
des por semana, das IS às 18, sem 
chegarem sequer a ir ao serviço, pois ali 
nada têm para fazer, pois está tudo 
fechado ... 
E porquê estarem todos os médicos ao 
mesmo tempo nos serviços, quando 
não há gabinetes de consulta ou blocos 
operatórios, que cheguem, para todos 
poderem trabalhar simultaneamente?! 
Outr.o tanto se pode pensar, de como é 
possível ter tanto capital investido em 
aparelhagem e meios materiais nos blo
cos e laboratórios e tudo fechar depois 
das 12 ou 14 horas, funcionando a 
partir daí só a urgência, se houver?!!! 
É evidente que, enquanto não se muda
rem as mentalidades dos administrado
res hospitalares e não se responsabiliza
rem estes e os directores dos serviços, 
pela rentabilização dos meios que têm 
ao seu dispor, nada se poderá resolver. 
É indispensável que as 35 ou 42 horas 
de horário médico, passem a ser gastas 
totalmente na actividade de rotina, que 
deixaria de ser exclusivamente da parte 
da manhã, passando a poder trabalhar
se por turnos, ou tanto de manhã como 
de tarde, o que passaria a ser da respon-

sabilidade dos directores, que apresen
tariam os horários a praticar por cada 
elemento do seu serviço, à direcção do 
hospital, de forma a ocuparem todas as 
horas do seu horário, em actividades 
bem definidas. 
Desta forma, nas instituições públicas, 
todo o médico passaria a ter o seu 
Horário Individual de Trabalho na Ro
tina, desde os centros de saúde aos 
hospitais, devidamente estabelecido e 
aprovado pela direcção do estabeleci
mento, para os cinco dias da semana. 
Este poderia ter períodos só de manhã 
ou só de tarde, ou em ambos os perío
dos com intervalo para almoço. 
O importante, era gastar as suas horas 
semanais de serviço, em actividades de 
rotina, na instituição de saúde em que 
se encontra colocado, cujos directores 
passariam a ser responsabilizados, não 
só pela distribuição desses horários 
pelos vários elementos, como também 
pela obrigatoriedade de fazer funcionar 
o equipamento de que dispõem, das 8 
às 18 horas de cada dia. 
Com este Horário Individual de Traba
lho para cada médico, passaria a ser 
possível, rentabilizar os meios e as ins
talações disponíveis, ficando resolvido 
o problema, do crescimento incompor
tável das listas de espera e também 
reduzir substancialmente o actual re
curso incontrolável, a horas extraordi
nárias. 
Deve portanto ser esta a opção a tomar 
e a implementar pelo Governo, se real
mente pretende resolver, de uma vez 
por todas, o custo e a ineficiência do 
SNS. 
Nestas condições, e com uma eficiente 
fiscalização por parte do Ministério da 
Saúde, poderíamos ter finalmente uma 
"luz ao fundo do túnel" e caminhar para 
uma medicina evoluída, mais justa para 
todos e mais rentável. 
É possível que esta Rentabilização e 
Responsabilização, além de resolver a 
acumulação e atraso na solução das 
listas de espera, até viesse a reduzir ou 
a tornar desnecessária a existência das 
actuais convenções, levando ao desapa
receriam dos "parasitas" conven
cionados. 
Passaria então a haver a tão falada 

-OPINIAO 

separação da medicina pública e priva
da, pois os doentes do SNS poderiam 
ser todos tratados na primeira e só 
recorreriam à privada, por opção. 
Para isso, bastaria que houvesse tam
bém, uma tabela de valores, anualmente 
discutida e aprovada com a Ordem dos 
Médicos, tanto para exames como para 
intervenções cirúrgicas, a praticar em 
clínica privada aos beneficiários do SNS. 
O valor de cada acto, seria depois 
reembolsado, àqueles que optassem por 
serem tratados em clínica privada, me
diante a apresentação do respectivo 
recibo, do custo pago. 

Concluindo 

• Horários desfasados ou em turnos para 
todo o pessoal do SNS, incluindo os 
médicos; 

• Responsabilização dos directores de ser
viço, pela distribuição dos horários a 
cada um dos elementos do seu serviço e 
pela fiscalização do seu cumprimento; 

• Responsabilização dos directores de ser
viço e administradores hospitalares pela 
rentabilização das instalações e equipa
mentos que possuem e dirigem; 

• Fiscalização pelo Ministério da Saúde, ou 
outra entidade a criar, da rentabilização e 
dos resultados de cada instituição ou 
serviço do SNS, o que podia ser consegui
do com a utilização dos valores da clas
sificação pelos GDH, de todo o acto 
médico; 

• Criação de uma tabela de valores, tanto 
para exames como para intervenções 
cirúrgicas, a praticar em clínica privada 
aos beneficiários do SNS, pela qual seri
am reembolsados os que a ela recorres
sem e consequente fim das actuais con
venções. 

Deste modo, considero que seria possível, 
aproveitar todo o horário disponível dos 
médicos e rentabilizar convenientemente, 
os equipamentos e instalações disponíveis, 
com consequente manutenção das listas 
de espera em níveis aceitáveis e melhor 
satisfação de quem recorre aos serviços de 
saúde do Estado e de quem neles trabalha. 
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Entidade Reguladora da Saúde: 
O Estranho Caso dos Gémeos Siameses 

A propósito das inovações ocorridas 
no sector da Saúde o Senhor Ministro 
resolveu inventar uma estrutura desig
nada por Entidade Reguladora da Saú
de (ERS). A Ordem dos Médicos des
conhece a versão final da proposta do 
Senhor Ministro. Apesar disso, sobre a 
versão que nos chegou através dos ór
gãos de comunicação social julgamos 
oportuno tecer alguns comentários. 
Dizer-se que as novas formas de orga
nização da saúde reivindicam a exis
tência de uma ERS é ignorar que, nes
sas novas formas, o Ministério da Saú
de tem responsabilidades de tutela, de 
accionista, de cc-contratante e de fis
calização financeira que lhe permite 
manter a regulação que se pretende 
atingir. Aliás, basta atentar que é sem
pre o Ministério da Saúde que nomeia 
os dirigentes das instituições que tute
la, quer para órgãos executivos (direc
tores de centros de saúde, de hospitais 
S.A., de hospitais S.P.A), quer para ór
gãos técnicos (d irectores clínicos, en
fermeiros directores), quer ainda para 
órgãos fiscalizadores, em colaboração 
com o Min istério das Finanças (fiscais 
únicos dos hospitais S.A. e dos hospi
tais S.P.A). Admitindo que os quadros 
legais trad icionais possam estar 
desfasados em relação aos métodos de 
gestão empresarial agora utilizados 
bastará um esforço interpretativo ou 
regu lamentar da lei para suprir as la
cunas existentes. Por exemplo, no caso 
dos Hospitais S.A., e porque são sec
tor empresarial do Estado, não pode 
sequer afirmar-se a ausência de dis
posições legais pois estas ex istem 
e tem ap li cação que se demonstra 
adequada. 
O argumento de que a ERS é contem
plada nos diplomas das Parcerias Pú
blico-Privadas e dos Centros de Saú-
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de, e, como tal, a ideia da sua criação é 
um dado adquirido, é um argumento 
no mínimo falacioso . Mais: partir de tal 
argumento para justificar que o objec
to da sua actuação seja alargado sem 
qualquer justificação de índole técni 
ca, material, formal, financeira ou ou
tra, é dar por demonstrado o que se 
pretende demonstrar. 
Compreende-se que o Governo pre
tenda dar cumprimento ao programa 
aprovado pela Assembleia da Republica. 
Contudo este é claro e preciso no que 
se refere aos poderes e funções de uma 
entidade reguladora. Daquele Progra
ma consta: "a criação de uma entidade 
regu ladora, com a natureza de autori
dade administrativa independente, que 
enquadre a participação de operado
res privados e sociais no âmbito da 
prestação dos serviços públicos de saú
de, assegurando o acompan hamento 
dos respectivos níveis de desempenho". 
Por isso, o Diploma dos Centros de 
Saúde transcreve quase ipsis verbis o 
Programa do Governo reflectindo, tam
bém, a preocupação de Sua Excelên
cia o Senhor Presidente da Republica 
em, aquan do da publicação daquele 
diploma, ter retractado as orientações 
do Governo quanto à necessidade de 
garantir o acesso equitativo dos cida
dãos aos cuidados de saúde agora or
ganizados segundo critérios empresa
riais. 
É por isso legítima, de acordo com a 
legislação em vigor e de acordo com o 
Programa Governo, a criação de uma 
ERS limitada à regulação da participa
ção de operadores privados e sociais 
na prestação de serviços públicos de 
saúde. Daí não ter sentido, político ou 
técnico, que a mesma venha a deter 
poderes de regulação em outros sec
tores da saúde. 

No que se refere à prestação de servi
ços em regime liberal, convenções e 
instituições do sector social (no qual 
se incluem as Misericórdias e Inst itui 
ções Particulares de Solidariedade So
cial) , que esta ERS pretende tutelar e 
regular, aq ueles estão já regulados pela 
legislação específica relativamente ao 
licenciamento de unidades de saúde, 
pela intervenção das Ordens Profissi
onais, iso ladamente ou em conjunto 
com o Ministério da Saúde, e, mesmo, 
pelo normal funcionamento do merca
do. Os próprios direitos dos utentes 
estão acautelados nos termos gerais do 
Direito e por rec urso aos tribu nais ju
diciais. E mesmo que fosse necessário 
modificar mecanismos de fiscalização, 
de ava li ação da qualidade e de 
acred itação, em nome dos direitos dos 
cidadãos, tal desiderato seria facilmen
te conseguido através da reorganiza
ção dos modelos de funcionamento e 
de cooperação de entidades já existen
tes (como a Inspecção Geral de Saúde, 
o Inst it uto da Qualidade em Saúde e 
as Ordens Profissionais) sem duplica
ção de funções e de custos. 
Esta extrapolação escusada do Progra
ma do Governa não revela (e até es
conde) que a ERS que agora se pre
tende criar também invade competên
cias de vários órgãos de soberania e 
várias entidades. 
A análi se da proposta de criação da 
ERS mostra que esta ass umirá todas as 
funções do Ministério da Saúde, 
exercidas através da tutela política do 
Ministro da Saúde pelos serviços e or
ganismos do Ministério da Saúde, iso
ladamente, ou em cooperação com as 
Ordens Profissionais do sector da Saú
de. Na verdade, o exercício destas com
petências é hoje realizado pela Direc
ção Geral de Saúde, pelo Instituto da 



Qualidade em Saúde, pela Inspecção 
Geral de Saúde, pelas Adm inistrações 
Regionais de Saúde, pelo IN FARMED, 
pelo IGIF e pelas Comissões Técnicas 
Nacionais e Comissões de Verificação 
Técnica (sendo que estas, de natureza 
especializada, funcionam na dependên
cia do Ministério da Saúde e têm uma 
composição mista com representantes 
das Ordens e Associações Profissionais 
e do Ministério da Saúde). 
Apesar de concentrar todos estes po
deres as farmácias estão, curiosamen
te, excluídas da função reguladora da 
ERS. Esta exclusão é um verdadeiro 
paradoxo se atendermos a que ERS 
viria a regular toda a prática liberal, na 
qual, obviamente, se incluem as farmá
cias. A coerência legislat iva imporia 
pois (se a filosofia subjacente à criação 
da ERS fosse aceitável) que a ERS re
gulasse também as actividades relacio
nadas com a comercialização de medi
camentos tendo até em conta a anun
ciada intenção do Senhor Ministro da 
Saúde em dinamizar as farmácias hos
pitalares. Aliás, do ponto de vista da 
organização dos serviços do Ministé
rio da Saúde, não existe nenhuma dife
rença entre o INFARM ED e outras de
pendências ministeriais com funções 
equiparáveis no âmbito da inspecção 
e licenciamento dos serviços de saúde 
ou da avaliação da qualidade. 
Sendo óbvio que os membros do Con
selho Directivo da ERS não podem 
materialmente possuir a capacidade 
técnica para o desempenho de funções 
tão diversificadas, tal como são desem
penhadas' pelos vários organismos do 
Ministério da Saúde, torna-se evidente 
que uma ERS com estes poderes ou os 
não exerce ou necessita de uma estru
tura técnico-buroc rática que, em últi
ma análise, implicará uma duplicação 
funcional do Ministério da Saúde e, em 
consequência, mais burocracia, mais 
despesa pública e a criação ou a am
pliação de conflitos de competências 
com organismos já existentes. Aliás, o 
legislador recon hece esta incapacida
de da ERS ao prever que "As institu i
ções e serviços públicos, em especial 
os serviços centrais do Ministério da 
Saú de e as institui ções e serviços 

prestadores de cuidados de saúde in
tegrados no SNS, devem prestar à ERS 
toda a cooperação t ida por necessária 
e conveniente para o cabal desenvol
vimento das acções determinadas pela 
ERS no âmbito das respectivas atribui
ções e competências". 
Fica, contudo, por esclarecer a quem 
prestam contas os serviços do Ministé
rio da Saúde: se ao Ministro da Saúde, 
se à ERS na qual este pretende ali enar 
as suas competências. Ainda mais im
portante do que saber a quem pres
tam contas os serviços do Ministério 
da Saúde é conhecer-se, e poder me
dir-se, a responsabilidade política da 
ERS. Presentemente é o Ministro da 
Saúde que é responsável pela condu
ção da política de saúde e nquanto 
membro de um Governo resultante do 
sufrágio democrático. Com esta ERS, 
cujo mandato transcende o mandato 
do Governo e tem os poderes do Go
verno, e la não é uma entidade inde
pendente. É, pura e simplesmente, uma 
ent idade politicamente irresponsável 
que não responde perante ninguém 
excepto se praticar actos que caem no 
âmbito criminal. 
Ora, assim sendo, esta ERS que extra
vasa o próprio Programa do Governo 
e exerce todas as funções que são hoje 
as funções do Ministério da Saúde, po
liticamente tuteladas pelo Ministro da 
Saúde, de acordo com o sufrágio de
mocrático e sob a supervisão do Con
se lho de Ministros e do Primeiro-Mi
nistro, torna objectivamente dispensá
vel o Ministro da Saúde. 
Num momento de restrições 
orçamentais que se fazem sentir em 
todos os níveis da Administração Pú
blica é, no mínimo, indecoroso criar 
uma entidade que, para desempenhar 
efectivamente as funções que lhe são 
cometidas, necessita da criação de uma 
estrutura técn ico-burocrática que, na 
prática, significa a duplicação dos or
ganismos, das funções e do pessoal já 
consagrados na estrutura orgânica do 
Ministério da Saúde. Se tal não bastas
se (e daí provavelmente a necessidade 
de consagrar que a ERS recebe dota
ções do Orçamento Geral do Estado), 
a ERS implica, desde já, nos termos da 
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legislação agora em apreço, mais des
pesa pública.Tal resulta dos custos re
sultantes do pagamento aos membros 
do Conselho Directivo (que possuem 
o estatuto de gestor público) e ao Pro
vedor do Doente (que é equiparado 
ao estatuto de director geral no âmbi
to da Administração Pública Central), 
da existência de serviços de apoio, dos 
encargos com o quadro pessoal (a 
aprovar por portaria conjunta dos Mi
nistros das Finanças e da Saúde) e dos 
encargos com a aquisição de bens e 
equipamentos e com o financiamento 
dos respectivos serviços. 
Os poderes cometidos à ERS violam 
ainda competências de Órgãos de So
berania e outras entidades (Assembleia 
da Republica, Tribunais, Ministério das 
Finanças, Ministério da Defesa, Minis
tério da Administração Interna, Minis
tério da Segurança Social e do Traba
lho, Ministério da Justiça, Autarqu ias 
Locais e Ordens Profissionais), trans
formando-a numa estrutura tentacular 
e parasitária: 
- através da homologação de regula
mentos de segurança e qualidade pró
prios dos estabelecimentos, institu ições 
e serviços prestadores de cuidados de 
saúde o que colide com competências 
atribuídas ao IDICT, na dependência do 
Ministério da Segurança Social e do 
Trabal ho, às Autarquias Locais e aos 
Organ ismos de Protecção Civi l, na de
pendência do Ministério da Admin is
tração Interna; 
- através da regulação das entidades 
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gestoras dos planos de seguros de saú

de, o que constitui uma invasão das 

competências do Instituto de Seguros 

de Portugal e, por essa via, das compe

tências do Min istério das Finanças 

- através da regulação dos subsistemas 

de saúde, o que implica uma violação 

das competências atribuídas aos Minis

térios que tutelam subsistemas de saú

de próprios, designadamente os Minis

térios das Finanças, da Admi nistração 

Interna, da Justiça e da Defesa e tam

bém, por exemplo, a Caixa de Previ

dência de Advogados e Solicitadores 

-através da defi ni ção de critérios bási

cos relativos à carta dos direitos dos 

utentes e da sua homologação e regis

to o que, tratando-se de definir matéri

as de direitos, liberdades e garantias 

na área da Saúde, constitui vio lação 

das competências do Governo, no seu 

conjunto e daAssemble ia da Republica 

- através da regulação da ERS das as

sociações de entidades públicas ou 

privadas e das instituições particulares 

de soli dariedade social que se dedicam 

à promoção e protecção da saúde, ain

da que sob a forma de pessoa co lecti

va de uti li dade públi ca admin istrativa, 

o que colide, em particular e especifi

camente, com a tutela do Ministério da 

Defesa sobre a Cruz Vermelha Portu

guesa e com a tutela partilhada do Mi

nistério da Segurança Social sobre a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

para além de implicar uma superinten

dência genérica sobre as Misericórdias 

e IPSS. 

- através da determinação das indem

nizações pe los danos causados aos 

utentes, o que constitui uma invasão 

dos poderes que cabem aos tribunais 

comuns, enquanto garantes dos direi

tos, liberdades e garantias dos utentes 

e uma vio lação inaceitável do princi

pio da separação de poderes, do âmbi

to material de jurisdição dos tribunais 

e do poder político regu lador do Mi

nistério da Justiça 
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- através da homologação de códigos 
de conduta, manuais de boas práticas 
e "cartas de direitos dos utentes" dos 
estabelecimentos e serviços o que co
lide com as competências atribuídas às 
Ordens Profissionais, quer no âmbito 
deontológico, quer no âmbito puramen
te técn ico. 
Tudo isto é mais chocante se atender
mos a duração do mandato da ERS 
(cinco anos), à natureza inamovível do 
seu conselho directivo e ao facto do 
Senhor Ministro da Saúde ter encomen
dado este projecto ao Prof. Doutor Vi
tal Moreira. 
Perguntar-se-á entregar ao Prof. Dou
tor Vital Moreira a responsabilidade de 
formular o quadro legal da ERS. Será 

Por tudo isto fica 
a pergunta. Quais 
os verdadeiros 
interesses que se 
escondem na 
roupagem desta 
Entidade Reguladora 
da Saúde? Ou será 
melhor falar apenas 
de negócios? 

que o Senhor Ministro da Saúde não 
conhece outros eminentes juristas ca
pazes de fazer melhor? Será que o Se
nhor Ministro da Saúde se revê nas 
posições daquela personalidade relati
vamente aos médicos? Ou será que se 
trata apenas de uma manifestação de 
solidariedade em nome de um passa
do po lítico comum? 
Perguntar-se-á o porquê da natureza 
inamovível e a duração dos mandatos 
dos membros do Conselho Directivo 
da ERS. Perante um mandato de cinco 
anos e perante a imobilidade dos mem
bros do Conselho Directivo da ERS 
surge a pretensão do Senhor Ministro 
da Saúde de nomear o Prof. Doutor 
Correia de Campos para presidente 

daquele órgão. 

Apesar de tal risco parecer ter sido 

eliminado, graças à intervenção do Se

nhor Primeiro-ministro, é legítimo per

guntar-se porque é que o Ministro da 

Saúde de um Governo PSD/CDS pre

tende entregar a condução da política 

de saúde a um destacado mentor 

ideo lógico do PS na área da Saúde, 

por sinal, e tal como o actual Ministro, 

um protector dos acordos re lativos ao 

Hospital Amadora-Sintra. No limite, até 

poderia supor-se que o Senhor Minis

tro da Saúde estaria próx imo do 

rotativismo que prenunciou a queda 

da Monarquia Constitucional. Na ver

dade, e atendendo ao regime de incom

patibilidades previsto para a ERS (q ue, 

sintomaticamente, não abrange dirigen

tes do Min istério da Saúde) até poderí

amos presumir que,. caso o Prof. Dou

tor Correia de Campos viesse a presi

dir à ERS sob os auspícios do Dr. Luís 

Fi lipe Pereira, enquanto Ministro da 

Saúde, estariam criadas as condições 

para que, no momento em o PS regres

sasse ao poder, o Dr. Luís Fili pe Pereira 

poderia presidir à ERS, então sob os 

auspícios do Prof. Doutor Correia de 

Campos, na qualidade de Ministro da 

Saúde do PS. O facto de conhecermos 

os elogios mútuos que ambas as per

sonalidades citadas vão produzindo 

leva-nos a reflectir que, afinal e ao con

trário do que julgávamos, os gémeos 

siameses podem ter partos diferentes. 

A ausência de independência da ERS 

fica mais claramente demonstrada pelo 

facto do Provedor do Doente ser no

meado pelo Ministro da Saúde quan

do, por analogia com o que acontece 

com o Provedor de Justiça, deveria ser 

designado por maioria qualificada da 

Assembleia da Republica. 

Por tudo isto fica a pergunta. Quais os 

verdadeiros interesses que se escon

dem na roupagem desta Entidade Re

guladora da Saúde? Ou será melhor falar 

apenas de negócios? 



C O N T O S 

Luís LourenÇo 
Do livro "Janela Aberta 
Sobre a Ve lha Aldeia" 

- João, chegaram as andorinhas? 
Acabando de dar corda ao relógio bo
judo que quebrava um dos ângulos da 
sala e que desde o casamento nem um 
só dia deixara de pulsar, o velho co lo
cou o barrete, desceu o degrau que 
dava para o alpendre e espreitou a 
manhã. O sol, a despontar, acariciava e 
fazia rejubilar a Natureza, derramando 
sobre ela os seus eflúvios. Insinuava-se 
no casebre, através da porta de entra
da e esparramava-se no soalho de tá
buas corridas, com seus doirados rai
os, numa bênção repetida. Era luz! ... 
Os girassó is procuravam, com afã, a 
claridade que, vermelha e amodorra
da, os deixara a dormir, no ocaso da 
véspera. Era cor! ... 
As oliveiras abanavam as suas rama
gens, sacudidas pela última brisa, de 
regresso ao mar, ou vergando-se ao 
peso dos chalréus que, de olhar vesgo, 
miravam o loi ro milho das eiras. Ga
nhavam ânimo para, em rápidos voos 
e à reve lia dos lavradores, quebrarem 
o jejum. Era vida! ... 
As roseiras, ainda de folhas 
lacrimejantes pelo orvalho que nelas 
encontrara berço durante a noite, lan
çavam no espaço os seus perfumes su
aves. Era fragrância! 
Na cama, onde a doença a retinha, a 
moribunda mobilizou novas forças e 
vo ltou a interrogar o marido: 
- Não me respondeste,João.Ainda não 
voltaram as andorinhas? 
O homem deixou a Natureza na rua, 
alegrando a manhã com o seu deslum
bramento, entrou na escuridão do 
quarto e, compondo os cabelos de pra
ta à esposa, num gesto leve, respon
deu-lhe, agastado e compadecido: 

- Não! As andorinhas ainda não che
garam, minha querida, mas não devem 
tardar! 
De voz meiga e débil, agradecida ta lvez 
pelo afago, a velha acrescentou: 
- Sabes?! É que pareceu-me ouvi-las a 
chilrear! ... 
- O que tu ouves é o gorjear da 
passarada, poisada nos telhados e es
condida nas copas das árvores! 
- Mas as mimosas já floriram, não flori
ram? Parece que me chega todos os 
dias o seu aroma, com a brisa das ma
nhãs! 
- Sim! As acácias já floriram, há muito! 
-Então, por que tardam as andorinhas? 
Nas ripas toscas do alpendre que o tem
po afeara e o caruncho carcomera, os 
ninhos de barro, em conchas de mão, 
aguardavam mais um ano pelas exóti
cas aves que costumavam chegar com 
os perfumes da Primavera. 
Mal as acácias engalanavam encostas e 
si lvados com os seus áureos confeites; 
mal os malmequeres e as papoilas tin
giam as lezírias de amarelo-rubro e as 
rosas desabrochavam nos jardi ns, as 
andorinhas chegavam, cerimoniosas e 
joviais, vestidas a rigor nos seus trajes 
negros, com a aldeia enfeitada para as 
receber.As "galinhas de Nossa Senho
ra" que ninguém molestava, por ser 
pecado, arribavam em bandos compac
tos, percorriam os velhos casebres, 
como se agradecessem aos pobres a 
guarda dos seus lares, na longa ausên
cia e dispersavam-se, depois, acasalados, 
para os alpendres e beirados, onde 
nidificavam. 
Como se lhes chegassem parentes emi
grados, também os dois ve lh os 
rejubilavam ao vê-las. 
Também e les, velhas andorinhas, havi
am construído um dia, com palha e 
barro humedecidos, o próprio ninho, 
numa longínqua Primavera e antes de 
se acasalarem. Nos primeiros anos, te
mendo os senhorios, as aves sagradas 
tomavam mil caute las, amedrontando
se ao mais pequeno gesto. Sulcavam os 
céus em rápido esvoaçar, empinavam 

as asas abertas como se fossem papa
gaios atirados de encontro ao vento e 
lançavam pios estridentes, como cam
painhas em visita pascal. Mas, com o 
decorrer dos anos, haviam-se afeiçoa
do, passando mesmo da tim idez à 
irreverência brincalhona. 
Desfeitos os sonhos de uma vida de 
esperança e desilusão, só restava aos 
dois anciãos o amor que os unia e o 
casal de andorinhas que todos os anos 
os visitava mas que agora parecia não 
querer voltar. Assim, em cada manhã, 
mal as paredes do quarto reflectiam a 
primeira claridade, a mulher, agonizan
te já, voltava a interrogar o companhei
ro com voz cada vez mais débil: 
- João, por que não chegaram, ainda, 
as andorinhas? 
Por que não voltam elas? 
- Não tarda que voltem, minha querio 
da. 
- Para onde terão ido? 
-Não sei! Suponho que para muito lon-
ge! Para Marrocos, para a Tunísia, para 
a Argélia, talvez. Quem sabe se para o 
Eq uador ou para o Extremo Orien
te?! ... Mas elas hão-de voltar! ... 
Num domingo soalheiro, o dia nasceu 
mais belo e perfumado que nas outras 
manhãs. 
Pressentindo a Parca que a levaria con
sigo, a mulher chamou mais uma vez 
pelo marido e disse-lhe muito baixinho, 
que para mais não davam as suas min
guadas forças: 
- João, elas não voltam e eu tenho de 
partir. Dá-lh e as boas vindas, por 
mim ... 
. . . E, quando começaram a cair sobre 
um rosto lívido e frio as primeiras lá
grimas de saudade, ouviram-se lá fora 
sinais de vida, traduzidos por uma ma
viosa sinfonia. 
Uma nuvem de asas negras, suavizan
do os seus voos 
pousava, com bran
dura, nos telhados. 
Eram as andor i
nhas que chega
vam! ... 



NOTÍCIAS 

Prémio e bolsa na área 
da esclerose múltipla 
Iniciou-se o processo de aceitação de 
candidaturas ao Prémio e Bolsa da Fun
dação Schering Lusitana na área de 
Esc lerose Múltipla (EM). O Prémio 
Schering é atribuído ao melhor traba
lho inédito português na área da EM. 
Os sócios do Grupo de Estudos de 
Esclerose Múltipla (GEEM) ou profissi
onais de saúde ligados à área, em regi
me de co-autoria com um sócio, po
dem candidatar-se ao Prémio Funda
ção Schering Lusitana deste ano. À 
Bolsa só podem candidatar-se os sóci
os do GEEM. Os trabalhos candidatos 
ao Prémio devem ser apresentados até 
3 I de Dezembro e à Bolsa até 30 de 
Novembro.A Fundação Schering Lusi
tana patrocina esta iniciativa, com o 
objectivo de incentivar a investigação 
na área da EM. 

Prevenção da 
recorrência da Doença 
Bipolar 
Foi divulgado que o Comité das Espe
cialidades Farmacêuticas (CPMP) emi
tiu um parecer favoráve l para uma nova 
indicação de Zyprexa (olanzapina). A 
nova indicação afirma que, em doen
tes com episódios maníacos que res
ponderam ao tratamento com 
olanzapina, este é indicado para apre
venção da recorrência em indivíduos 
com Doença Bipolar. Após este pare
cer favorável do CPMP, o dossier de 
registo é enviado à Comissão Europeia 
(EMEA), de modo a que, esta emita a 
correspondente autorização de 
comercialização na União Europeia. O 
processo está nesta fase a aguardar essa 
autorização. O CPMP é constituído por 
reguladores dos vários países da União 
Europeia e baseou a seu parecer favo
rável na revisão de dados sobre a nova 
indicação de olanzapina. Esta submis
são incluiu seis estudos com mais de 
ISSO doentes, de modo a caracterizar 
o perfil de eficácia e segurança do 
fármaco em causa na prevenção da 
recorrência da Doença Bipolar. 

"A mulher e um 
coração para a vida" 
Este ano Coimbra foi o 
palco das comemora
ções nacionais do Dia 
Mundial do Coração, 
que se celebrou no dia 
30 de Setembro. Para 
assinalar esta data, a 
Fundação Portuguesa de Cardiologia, 
membro da World Heart Federation, 
levou a cabo uma série de iniciativas 
dedicadas à mulher e ao coração, en
tre as quais se destaca o Debate de 
reflexão sobre o tema "A Mulher e um 
Coração para a Vida" . A sessão de de
bate foi presidida por Maria Jesus Bar
roso e reuniu um grupo diversificado 
de mulheres, que testemunharam, ana
lisaram e reflectiram sobre as condi 
ções de vida da mulher portuguesa, em 
todas as suas vertentes e como as cir
cunstâncias familiares, sociais, econó
micas, profissionais, condicionam a sua 
saúde física e mental. 

Especialista 
em Medicina 

no Trabalho precisa-se 
IA. Segurmet é uma empresa que s 
encontra localizada na Região Centro 
Cio País e que se encontra vocacionad 
para a organização dos serviços d 

igiene, Segurança e Medicina no tra 
balho. Esta empresa pretende integra 

a sua equipa mais um médico com 
specialização em Medicina no T raba 
ho. Contactos da Segurmet: 

segurmet.geral@mail.telepac.pt ou 
telef.: 249 S34 786. 

Prevenção de morte 
cardiovascular 
De acordo com os resultados do estu
do EUROPA (European Trial on 
Reduction of Cardiac events with 
Perindopril in stable coronary Artery 
disease), anunciados no dia I de Se
tembro no Congresso Anual da Socie
dade Europeia de Cardiologia em Vie
na, Áustria, o inibidor da ECA de lon
ga duração de acção, perindopril, re-

duz significativamente o risco de mor
te cardiovascular e enfarte de 
miocárdio em doentes com doença 
coronária incluindo doentes com an
gina de peito e enfarte do miocárdio 
prévio. O estudo envolveu 12.218 do
entes de 24 países europeus e durou 
cerca de quatro anos. 

Curso de Filosofia para 
iplomados do Ensino 

Superior 
A Universidade Lusófona de Humani
é:tades e Tecnologias tem agora um cu r 
so de filosofia. Uma das modalidades 
deste curso é o "Curso de Filosofia para 
Diplomados do Ensino Superior". No 
âmbito do projecto geral da Universi 
dade Lusófona de Humanidades e 
:recnologias, a licenciatura em filosofia 
equacionará todas as questões e, para 
além das tradicionais saídas do ensino 
e da investigação, abrirá a porta de 
todas as saídas profissionais que rele-
am do "projecto filosófico", aparente

mente conatural ao "projecto huma 
no" nas diversas fases da sua história, 
consciente de que, ultrapassados todos 
os idealismos e materialismos simplistas, 
hão-de ser as "ideias" dos filósofos que 
continuarão a interpretar e a transfor 
mar o "mundo". 

--------------~ 

Candesartan 
na Insuficiência 
Cardíaca 
Foram apresentados os resultados de 
um estudo mundial sobre insuficiência 
cardíaca que foi coordenado por 
Ricardo Seabra Gomes. O estudo de
bruçou-se sobre as causas de morte e 
hospitalização por insuficiência qrdí
aca e envolveu a participação de 7.60 I 
doentes de 24 países. O estudo com
parou várias terapêuticas para o trata
mento da insuficiência cardíaca e os 
resultados obtidos pelo candesartan 
(Atacand®) demonstraram uma redu
ção de 12% no risco de morte cardio
vascular, de 21% no internamento por 
insuficiência cardíaca e de 22% no de
senvolvimento de novas diabetes. 
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Portaria n° 914/2003, dos Ministé
rios da Economia e da Saúde, de 
I de Setembro 
Altera o no 2° da Portaria no 577/200 I, 
de 7 de Junho, relativa ao regime espe
cial de preços dos medicamentos ge
néricos. 

Decreto-Lei no 206/2003, do Minis
tério da Saúde, 12 de Setembro 
Regulamenta a compatibilidade entre 
o exercício de funções dirigentes e a 
manutenção da actividade médica não 
regu lar inerente no âmbito da respec
tiva especialidade médica. 

Decreto-Lei no 207/2003, do Minis
tério da Saúde, 12 de Setembro 
Altera o Decreto-Lei no 288/2002, de 
I O de Dezembro, que transforma o 
Centro Hospitalar da Cova da Beira em 
sociedade anónima de cap ita is exclu
sivamente públicos. 

Portaria no 985/2003, do Ministé
rio da Saúde, 13 de Setembro 
Aprova a tabela que fixa o valor das 
taxas moderadoras. 

Decreto-Lei no 209/2003, do Minis
tério da Saúde, IS de Setembro 
Prorroga até 3 1 de Dezembro de 2004 
o período de vigência do reg im e 
remuneratório experimental dos mé
dicos da carreira de clínica geral que 
exerçam funções nos centros de saú
de do Serviço Nacional de Saúde. 

Resolução do Conselho de Minis
tros no 149/2003, 19 de Setembro 
Cria na dependência conjunta da Mi
nistra de Estado e das Finanças e do 
Ministro da Saúde, um grupo de traba
lho encarregado de negociar com a 
sociedade Hospital Amadora-S in tra, 
Sociedade Gestora, S. A., a alteração 
do contrato de gestão do Hospital do 
Professor Doutor Fernando Fonseca 

Decreto no 40/200, do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, de 19 
de Setembro 
Aprova o Acordo entre a República 
Portuguesa e a República Federativa do 
Brasil sobre a Contratação Recíproca 

de Nacionais, assinado em Lisboa em 
I I de Julho de 2003. 

Decreto-Lei no 234/2003, do Minis
tério da Saúde, 27 de Setembro 
Determina a aplicação do Decreto-Lei 
no 270/2002, de 2 de Dezembro, da 
Lei no 14/2000, de 8 de Agosto, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decre
to-Lei no 271/2002, de 2 de Dezem
bro, e da Portaria no I 50 1/2002, de 
12 de Dezembro, a todos os 
subsistemas de saúde geridos por ser
viços e organismos do Estado que 
comparticipam nos preços dos medi
camentos dos seus beneficiários, com 
as necessárias adaptações. 

11 Série 

Despacho no 17083/2003, do Minis
tério da Saúde - Gabinete do Mi
nistro, de 18.08.2003 e publicado 
em 4 de Setembro 
Prorroga por mais um ano o mandato 
da estrutura de missão "Parcerias-Saú
de" . 

Despacho no 17084/2003, do Minis
tério da Saúde - Gabinete do Mi
nistro, de 18.08.2003 e publicado 
em 4 de Setembro 
Determina, nos termos e de harmonia 
com o disposto no n° 5 da base X da 
Lei no 48/90, de 24 de Agosto, o regi
me de benefícios na deslocação do 
pessoal integrado ou afecto em qua
dros de instituições e serviços do Ser
viço Nacional de Saúde, bem como dos 
legalmente considerados serviços cen
trais do Ministério da Saúde, com o 
objectivo de participar em acções de 
cooperação no domínio da saúde. 

Despacho no 17 5 71/2003, do Ga
binete do Secretário de Estado 
Adjunto da Saúde, de 02.09.2003 
e publicado em I I de Setembro 
Identifica os estabelecimentos de saú
de e especialidades carenciados para 
efeitos do disposto na alínea b) do no 
I do artigo 9o do Decreto-Lei no I 12/ 
98, de 24 de Abril. 

Despacho conjunto n° 914/2003, 
dos Ministérios das Finanças e da 

Saúde, de 1.09.2003 e publicado 
em 18 de Setembro 
Define o estatuto remuneratório dos 
membros dos conselhos de administra
ção dos hospitais sociedades anónimas 
de cap itais exc lusivamente públicos. 

Despacho conjunto no 915 /2003, 
dos Ministérios da Saúde da Se
gurança Social e do Trabalho, de 
I 0.03.2003 e publicado em 18 de 
Setembro 
Determina que os pedidos de financia
mento ao Fundo Social Europeu solici
tados pelas entidades do Ministério da 
Saúde ao Programa Operacional Em
prego, Formação e Desenvolvimento 
Social e ao Programa Operacional Re
gional de Lisboa e Vale do Tejo que 
correspondem a formações a executar 
durante o ano 2003 e relativamente 
aos quais não tenha sido proferida de
cisão sejam transferidos para o Progra
ma Operacional Saúde (POS). 

Despacho conjunto n° 916/2003, 
da Presidência do Conselho de 
Ministros e do Ministério da Saú
de, de 29.08.2003 e publicado em 
19 de Setembro 
Aprova o novo modelo de ficha de 
exame de avaliação médico-desportiva. 

Despacho n° 18 686/2003 (11 série}, 
do Ministério da Saúde - Gabine
te do Secretário de Estado Adjun
to do Ministro da Saúde, de 
9.09.2003 e publicado em 30 de 
Setembro 
Determina, ex vi do art. 0 17 da nova 
lei orgânica da Direcção Geral de Ins
talações e Equipamentos da Saúde 
(DGIES), a transferência de alguns pro
jectos em curso nas direcções regio
nais de instalações e equipamentos da 
Saúde para as respectivas adm inistra
ções regionais de saúde (ARS) . 

Despacho conjunto n° 955/2003, 
dos Ministérios das Finanças e da 
Saúde, de 18.06.2003 e publicado 
em 30 de Setembro 
Nomeia os membros que integram a 
comissão de acompanhamento do es
tudo e preparação do lançamento de 
uma parceria público-privada para a 
construção do novo Hospital de Loures. 



CONSULTORIA FISCAL 

IRS 
Os sujeitos passivos que exercem actividade por conta pró
pria (recibos verdes) e se encontrem no regime simplificado, 
devem possuir somente o livro de registo dos rendimentos 
(modelo 8) tendo em vista o registo de todos os recibos 
emitidos. 
Os sujeitos passivos que optaram ou são obrigados a pos
suir contabilidade organizada, devem possuir os livros devi
damente se lados e a respectiva contabilidade deve ser feita 
por técnico oficial de contas. 

Por lapso dos Serviços da Administração Fiscal, os reembol
sos respeitantes ao IRS de 2002, dos sujeitos passivos cujo 
prazo de entrega do modelo 3 e anexos terminou em IS de 
Março de 2003 e que já haviam sido pagos (cheque ou 
transferência bancária), em devido tempo, estão a ser emiti
dos em duplicado através de novo cheque da mesma quan
tia e, sendo assim, não devem ser depositados por se tratar 
de uma duplicação, sob pena de eventualmente serem sujei
tos a juros compensatórios. 

Os sujeitos passivos de IRS poderão deduzir uma percenta
gem de 25% com o limite de 50 EUROS, do IVA suportado 
nas seguintes despesas, na colecta do ano de 2003: 
a) Serviços de alimentação e bebidas; 
b) Prestações de serviços de beneficiação, renovação, res

tauro, reparação ou conservação de equipamentos do
mésticos e de imóveis destinados à habitação ou arren
damento para habitação; 

c) Prestações de serviços de reparação de veículos, com 
excepção de embarcações e aeronaves , desde que 
efectuadas por prestadores de serviços abrangidos pelo 
regime simplificado da tributação do IRS ou IRC. 

Todas estas despesas deverão ser comprovadas através de 
factura ou documento equivalente processado em forma 
legal. 

TABELA DO IRS /2003 

Rendimento colectável (EUROS) Parcela a abater 

Até 4.182 12 12 

> 4.182,12 6.325,45 14 83,64 

> 6.325,45 a 15.682,96 24 716,19 

> 15.682,96 a 36.070,79 34 2.284,49 

> 36.070,79 a 52.276,51 38 3.727,30 

> 52.276,51 40 4.772,85 

As pensões de alimentos são deduzidos ao rendimento até 
ao montante que tiver sido fixado na respectiva sentença 
judicial, sem qualquer limite. 
Qualquer alteração na residência deve ser de imediato 
comunicada em qualquer Serviço de Finanças ou nas Lojas 
do Cidadão. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre matéria fiscal 
poderão ser colocados à Consultaria Fiscal, todas as 3as e 
Sas feiras, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 151, em 
Lisboa. 

Antolo ia de contos de autores médicos contem orâneos 

O Centro Editor livreiro da Ordem dos Kédicos, em colaboração com a 
Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Kédicos (SOPEAM), propõe
-se editar em 2004, com o patrocínio da Kerck Sharp & Dohme, uma 
antologia de contos de autores médicos contemporâneos. Com essa fina
lidade 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 publica
ção e no caso de estarem editados em livro devem vir acompanhados de 
autorização da Editora. Os contos devem ter entre 5000 e I 5000 carac
teres cada (aproximadamente, entre 2 e 6 páginas A4, dactilografadas a 
corpo 12) e devem ser enviados em disquete, acompanhados de uma 
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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 fe ita por um júri nomeado pela SOPEAM. 



Pedro Afonso 
"O Dom 
de uma Certeza" 
Principia/Sopa de Letras 
Esta primei ra incursão de 
Pedro Afonso pela ficção tem, 
além dos méritos próprios 
inerentes à obra literária, o 
mérito de os seus direitos de 

autor reverterem a favor da Ajuda de Berço. O 
autor exp lica essa opção: "nunca tive um inte
resse comercial ao escrever este livro. Precisava 
de encontrar uma forma de sublimar o sofri
mento que muitas vezes trazia da consulta e 
esta foi a forma que encontrei. Pensei muitas 
vezes em deitar tudo fora, mas não o fiz. Como 
esta obra nasce apenas por essa necessidade 
terapêutica, por esse impulso de expulsar o 
sofrimento, pensei em ajudar mais alguém com 
ele: e pensei na Ajuda de Berço". Pedro Afonso 
é médico psiquiatra no Hospital Júlio de Matos. 
A obra teve a sua apresentação oficial na sede 
da Ordem dos Médicos onde estiveram tam
bém presentes Germano de Sousa, Bastonário 
da Ordem dos Médicos, representantes da Aju
da de Berço e da Pfizer, empresa que apoiou 
este lançamento. 

Ferro Santos 
._.ll!f--~·•111 "Contos do Meu Rosário" 

Gira Sol 
Fernando Rodrigues dos San
tos, 73 anos de idade e 50 de 
médico, lança agora um livro 
composto por trinta e um 
contos oferecidos por com

pleto à Gira Sol -Associação de Desenvolvi 
mento de Febres, para ajudar a angariar fundos 
para a construção do Pavilhão Multiusos. Os 
3 1 contos apresentam-se por si mesmos num 
"corpo robusto" onde se lê que, afi nal, "o médi
co, o homem e o escritor são um só", numa 
escrita por onde passa também um "ajuste de 
contas com a vida". Fernando Santos esclarece 
que nunca qu is publicar livro nenhum, embora 
tivesse tentadores convites de duas editoras, 
acedendo agora para contribuir para o bem da 
terra que é sua. Confessa "vergonha" por ter 
sido capaz, tanto mais que os seus Miguel Torga, 
Aquilino Ribeiro e Carlos de Oliveira, não lhe 
"perdoarão" a incursão, ainda por cima num 
género em que a literatura é mais difícil ("por
que abarcar, às vezes, uma vida inte ira ou várias 
gerações em seis ou sete folhas é extremamen
te difícil. "Contos do Meu Rosário" é o primeiro 
livro de Ferro Santos (Fernando Rodrigues dos 
Santos) e está disponível na sede da Gira Sol -
Associação de Desenvolvimento de Febres. 
Contactos: Rua Engo João Simões Cúcio, 2 
3060-318 FEBRES; 
telef: 231 460 090; 
email: geral.girasol@clix.pt) 

Luís Lourenço 
recebe prémios no Brasil 
De 14 a 24 de Agosto, o médico e escritor 
de Leiria, Luís Lourenço, visitou Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Paraná, a convite de várias 
escolas e das Academias de Letras Ciências 
e Artes de S. Lourenço e Internacional de 
Letras Artes e Filosofia do Rio de Janeiro, 
das quais passou a ser membro honorário e 
correspondente. Na primeira destas acade
mias recebeu os troféus e os diplomas rela
tivos a primeiros prémios li terários, conquis
tados no XII I Concurso do CONICOP 
(Concurso In ternac iona l de Obras 
Publicadas) com "O Cavaleiro do Escor
pião", na modalidade romance e "Quando 
o Despertador Era o Galo", na modalidade 
contos, tendo-lhe sido atribuída na segun

da a medalha de Honra ao Mérito. 

Graça Gonçalves 
"O Amigo Secreto" 
Gostar 
O Amigo Secreto é o títu lo do último livro da 
médica e escritora Graça Gonçalves. Editado 
pela Gostar, e com uma primeira edição de cin
co mil cópias, a obra foi encomendada pelo 
Centro deAicoologia do Centro (CAC), e vai 
agora ser distribuído gratuitamente em todas 
as escolas dos primeiros, segundo e terceiro 
ciclo. Esta iniciativa insere-se na campanha de 
prevenção que o CAC e os custos foram su
portados pelo Insti tuto da Droga e 
Toxicodependência. "Na prática, o livro é si
multaneamente um projecto de ficção e de for
mação", explicou Augusto Pinto, Director do 
CAC. Justificando a escolha de Graça Gonçal
ves,Augusto Pinto afirmou que lhe reconhece 
"toda a capacidade para contornar a dificulda
de em fazer passar a mensagem anti-alcoólica a 
crianças e adolescentes. Graça Gonçalves edi
tou já vários livros destinados essencialmente 
ao público juvenil. 

António Duarte Bento 
"A Cor do Cálice 
- Iniciação à Oinosofia" 
Hugin 
O florescimento amoroso, a 
essência do amor no roxo 
passional, o beber o néctar fer
mentado do amor, este dado 
à luz pelo atravessamento 

alquimístico da morte, a morte floral 
não funesta porque parturiente da vida, 
abertura do portal da sabedoria do vinho 
-a Oinosofia -, são as árvores floridas da 
floresta ardendo que constituem a ebriedade 
perfumada deste livro-romance. Mateus Afon
so é o herói amoroso desta história, rodeado 
de mulheres-flores que pelo seu perfume o 
guiam no assombroso seu caminho ébrio. 

L v u 

Jorge Marinho 
"As Ideias, as Cores, 
as Form as e os Sons" 
Hugin 
Não esperem encontrar tre
chos de densa erudição, eriça
dos de citações que, umas às 
outras, se contradigam. Pesada ... 
é aVida.Aiigeiremos,ao menos, 

a literatura! Vamos tagarelar com poetas e pro
sadores, uns vivos, outros que morreram, e jul
gando que os entendemos por completo. Pa
rar à beira de um retrato de mulher e conver
sar com ela, imparcialmente, quer seja odiosa 
ou fascinante. Considerar Realidade o que é 
Ficção, ou vice-versa, quando for preciso. Com
preender os pintores, sentir a Alma das estátu
as inanimadas, ouvir as Ideias que estão por 
detrás dos Sons e dizer coisas que os músicos 
ta lvez nunca t ivessem pensado quando os 
compuseram ... 

Maria Helena Bastos 
"Sorria -Você Está 
na Menopausa" 
Pergaminho 
A menopausa é uma das fases 
mais marcantes da vida da mu
lher, que pode ser ao mesmo 
tempo assustadora e maravi

lhosa.Apesar de ser uma etapa natural da vida, 
existem muitos preconceitos e falsas ide ias a 
seu respeito, que acabam por gerar muitas dú
vidas e confusões.Afinal, o que é que acontece 
ao corpo da mulher durante a menopausa? 
Será um sinal de envelhecimento? Será que pro
voca frigidez? É indispensável fazer um trata
mento hormonal? Qual é a melhor maneira de 
evitar doenças cardíacas e a osteoporose? São 
tantas as dúvidas que é natural que a mulher 
se sinta insegura em relação ao que fazer. 

António Trabulo 
AMT0•uO Tl .. IU10 

"Mulemba 
MULEMBA - Contos de África" 

Europress 
António Trabulo nasceu em 
Almendra (Foz Côa) em 1943. 
Viveu em Sá da Bandeira 
(Lubango) dos 6 aos 17 anos. 
Em 1960 foi estudar para 

Coimbra. Actualmente é Chefe de Serviço de 
Neurocirurgia no Hospital de Santo António 
dos Capuchos, em Lisboa. Sobre o seu livro, diz 
o autor: "Nem tudo o que re lato se passou. 
Falo também de coisas inventadas. Conhecereis 
N'Gongo, do povo da ilha, Canjala, a men ina 
má e Munkhete, que foi banido dos cuancalas, 
Ouvireis falar de novos e de velhos, de caçado
res, de ferreiros e de pastores, mas encontrareis 
pouca gente feliz. É que Pamba, ao criar o ho
mem, deu-lhe por sina procurar a felicidade 
como se estivesse próxima e só dar por ela 
depois de a ter perdido. Sabereis também da 
velhice de Pamba, que esqueceu até a língua 
dos homens." 

o 
o 
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