EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Ao que parece, defender a dignidade
do ensino médico éser corporativo...
Assim vai omundo!

R

ecente e subitamente, a Comunicação Social noticiava com grande alarido
que no próximo ano lectivo iriam ser abertas mais trezentas vagas para o
1. ano das Esco las Médicas existentes no País.
Aparentemente tais notícias significavam a resposta à, de há muito diagnosticada e
prevista falta de médicos que se agudizará em especial entre 20 IO e 20 12. Até aq ui
nada haveria a dizer e a Ordem só podia congratular-se por terem sido finalmente
ouvidos os alertas que a este propós ito vinha desde há muito lançando.
Não apenas a classe médica está envelhecida, como a política de recursos humanos na saúde tem sido, ao longo de muitos anos, feita ao sabor dos interesses de
cada um e não de todos, impedindo uma distribuição adequada dos médicos por
especialidades, instituições e loc a lizaç ão geográfica. Por outro lado, a
burocratização e funcionarização do médico, contribuíram para um não aprove itamento de todas as suas capacidades como parceiro autónomo e responsável, levando-o a desinteressar-se do sistema e consequentemente a abando ná- lo
mais cedo que o previsto. Em consequência de tudo isto precisamos de formar mais médicos, planeando adequadamente
o futuro para que a um "déficit" de médicos não venha a corresponder um excesso e vice-versa!
Porém e tal como eu tinha alertado, a verdade era bem outra, a notícia infundada e a comunicação social apanhara-a pela
rama sem, como é seu hábito, minimamente a aprofu ndar. Na realidade, das tais trezentas vagas, cerca de cem já tinham
sido abertas este ano e cerca de noventa estavam de há muito previstas serem absorvidas no próximo ano por Braga e
Covilhã, pelo que só seriam criadas na realidade I I O vagas novas. Tal não seria mau se esse facto não fosse acompanhado
da informação de que essas vagas estavam destinadas aos alunos do 4. 0 e 5.0 anos e li cenciados de Medicina Dentária, que
quisessem mudar de curso pois, no entender do Ministério do Ensino Superior os três primeiros anos de Medicina
Dentária são, calcu le-se, iguais aos três primeiros anos de Medicina!
Como se não bastassem as pseudo vagas e esta equiparação inusitada em que a parte (o dente) é tomada pelo todo (o
homem) , surgia em simu ltâneo o a núncio da possíve l autorização de mais três Faculdades de Medicina privadas!
Por todas estas razões classifiquei pub licamente essa notíc ia como demagógica e levantei sérias dúvidas quanto à qualidade
do que se pretendia fazer! Pelo facto fui acusado de corporativ/· mo e criticado por alguns próceres do jornalismo
instalado! Do jornalismo e não só ... !
Ao que parece, ter como primeiro dever a verdade, defender a dignidade do ensino médico, o futuro dos médicos e a
qualidade da Medicina, é ser corporativo ...
Assim vai o mundo!
0

A

o escrever este Editorial fui surpreendido pela dolorosa notícia da morte do Dr. Carlos Mendes Leal. Para além do
amigo, desapareceu o médico dedicado e sabedor, o cidadão exemplar e o profissional que dedicou longas horas, do
que deveria ser um merecido repouso, à Ordem do Médicos e consequentemente a todos os médicos. Figura
incontornáve l da especial idade de Medicina Geral e Familiar era actualmente o Presidente do Colégio dessa especialidade,
que tanto soubera dignificar e a que tanto se dedicara, procurando dignificá-la ainda mais,
quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista científico, enquanto responsável máximo pela mesma.
Desapareceu um homem bom e um médico notável. Fica-me e fica-nos a sua memória e
o seu exemplo! Que isso sirva para aten uar a falta que nos vai fazer!
Em meu nome e em nome da Direcção da Ordem dos Médicos expresso à família en lu tada o nosso pesar e sentidas condolências!
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INFORMAÇAO
Plataforma de Observação eAcompanhamento da Saúde
PARECER
A criação da Entidade Reguladora da
Saúde insere-se na tendênc ia que vários Estados, nas sociedades actuais,
têm desenvolvido no sentido de criar adm ini strações estaduais indirectas que regulam entidades de diversa
natureza prestadoras de serviços e
bens de carácter público.
Uma das razões que têm levado os
Estados à criação dessas entidades é
a convicção de que as suas formas
de actuação são mais flexíveis e, seguramente, mais eficazes do que as
estaduais, nomeadamente quando o
Estado concessiona ou contratualiza
a prestação de serviços públicos a entidades privadas. O diploma em apreciação inscreve-se pois numa linha de
actuação inovadora na medida em
que cria a ERS, onde se verifica que o
Governo abdica de determinados poderes e os transfere para esta entidade, que em grande parte se substitui ao próprio Governo, estendendose aos subsectores da saúde.
E, na medida em que se substitui ao
próprio Governo, em áreas tão delicadas e vastas do sector da Saúde é desde logo questionável que uma entidade
com controlo mitigado esteja investida
de amplos poderes que, a serem mal
ou ineficazmente exercidos, podem prejudicar seriamente o cidadão e
desresponsabilizar quem, por via de
regra, constitucionalmente deve serresponsabilizado, o Governo.
É que esta Entidade que deveria ser
constituída para contrariar a prática
de indesejáveis formas de competição no domínio da saúde, ultrapassa
esse conceito e apresenta-se com
competências muito diversas, como
sejam as que se destinam a garantir:
~a equidade no acesso dos doentes
aos cuidados de saúde;
~ as regras de qualidade dos cuidados praticados e dos serviços prestados;
~a segurança.
Ora acontece que estas e outras atribuições envolvem competências do

Ministério da Saúde, que as desenvolverá através dos serviços que o
próprio Ministério administra, ou por
outros com quem estabelece convenções, ou mesmo por entidades privadas igualm ente tute ladas e fiscalizadas
pelo Ministério da Saúde.
É questionável a forma como se prevê
a constituição da sua Direcção. Embora o diploma preveja que os seus membros devem ser pessoas de reconhecida idoneidade, autoridade e competência técnica e profissional, o certo é

Pode afirmar-se sem
reservas que a ERS,
que poderia e deveria
constituir um
elemento agregador
das vontades e das
organizações,
constitui antes, pelo
excessivo poder de
que se reveste,
retirado em grande
parte a orgãos
decorrentes de
eleições, uma
profunda ameaça
para aquilo que
pretende evitar.
que os mesmos são nomeados pelo
Governo, sendo que o seu Presidente
se manterá em funções durante cin co
anos, a menos que pratique irregu laridades meticulosamente descritas, o
que certamente terá o cuidado de não
praticar, garantindo assim a manutenção em funções por tempo eventualmente não coincidente com a duração dos Governos, que são empossa-

dos por períodos de quatro anos. Se
isso é uma garantia de independência,
não deixa de ter alguns inconvenientes, além de se harmonizar mal com a
nomeação governamental da Direcção.
Além disso, a avaliação e controlo deste
Conse lho de Administração é [praticamente inexistente] diminuta, na base
de um relatório anual, podendo excepcionalmente ser chamado a uma comissão parlamentar.
Esta entidade que, como se disse, estende tentacularmente as suas competências aos mais diversos subsectores, acaba por se autolim itar estranhamente, no que diz respeito à regulação
do importante sector farmacêutico,
que faz parte integrante do sistema
de saúde.
Não se entende portanto a invasão de
domínios reservados por Lei a outras
entidades, como é o caso da Ordem
dos Médicos e a auto-reserva em relação às farmácias.
Por fim, pode afirmar-se sem reservas
que a ERS, que poderia e deveria constituir um elemento agregador das vontades e das organizações, constitui an tes, pelo excessivo poder de que se
reveste, retirado em grande parte a
orgãos decorrentes de eleições, uma
profunda ameaça para aquilo que pretende evitar.
Tal é, muito sumariamente e na posse
dos e lementos de que dispomos, a
nossa opinião.
Lisboa, 24 de Outubro de 2003
Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde
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INFORMAÇAO
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Urgência pediátrica de Usboa-Exposição
dos médicos do Hospital de Santa Maria:
O Conse lho Regional do Sul tomou
conhecimento da situação vivida na Urgência Pediátrica, nomeadamente as
críticas levantadas pelos Co legas do
Hospital de Santa Maria e conclui por
homologar o parecer jurídico emitido
sobre essa questão e chamar a atenção dos responsáveis para a importância de urgentemente ponderar as necess idades em recursos humanos que
prestam serviço de urgência à população de Lisboa.
Considera ainda o Conselho Regional
do Sul que na impossibilidade de manter mais do que uma urgência a funcionar 7 dias por semana 24/dia, deve esta
ser concentrada com um horário regular e num único hospital de modo a
que não seja possível qualquer dúvida
ou hesitação da parte dos doentes.
O Conselho homologou por unanimidade o parecer em itido pelo Departamento Jurídico sobre o assunto mencionado em epígrafe do qual a seguir
se transcrevem os pontos mais re levantes:
"Foi presente a este Departamento Jurídico uma expos ição subscrita por
muitos médicos do serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria (... ).
Os médicos em causa solicitam o apoio
da Ordem dos Médicos e colocam as
seguintes questões:
I - Podem os médicos do Hospital de
Santa Maria ser obrigados a prestar
serviço no Hospital de D. Estefânia sem
o seu acordo e quando já cumprem o
seu horário completo e fazem horas
extraordinárias na urgência do HSM?
2 - Em que circunstâncias e ao abrigo

Radioterapia

de que disposição legal podem ser
obrigados a tal?
3 - Quem deve determinar tal obrigatoriedade- o Conselho de Administração do HSM ou da Região de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo?
4 - É possível interpor uma providência cautelar?

(...)
A diferença, do ponto de vista jurídico, entre ordens, directivas e recomendacões cons iste em que as ordens são
comandos concretos, específicos e
determinados, que impõem a necessidade de adoptar imediata e completamente uma certa conduta; as direc-

tivas são orientações genéricas,
que definem imperativamente os
objectivos a cumprir pelos seus
destinatários, mas que lhes deixam liberdade de decisão quanto
aos meios a utilizar e às formas a
adoptar para atingir esses objectivos; e as recomendações são conselhos em itidos sem a força de qualquer
sanção para a hipótese do não cumprimento.
Conclu i-se, pois, que o ofício da RSLVT
não constitui uma ordem, no sentido
supra, mas antes uma directiva.
Nessa medida e respondendo des-

de já à l.a questão que nos é colocada, qualquer acto que seja praticado neste âmbito terá, forçosamente, de ser proferido pelo C.
A. do HSM, porquanto as directivas e recomendações apenas produzem efeitos interorgânicos e
não afectam, directamente, a posição de terceiros, ainda que estes sejam funcionários, como é o
caso dos médicos do serviço de
Pediatria do HSM.
Ou seja, o C.A. do HSM terá de proferir os actos necessários, dirigidos aos
médicos do Serviço ou ao seu Director, pois só na sua presença poderão
os interessados reagir, se ass im o entenderem.
(... )
Podemos concluir sinteticamente,

respondendo às perguntas que supra
foram formuladas:
Face ao disposto no art. 0 27. 0 , n. 0 2 do
D. L. 73/90, os médicos não podem ser
obrigados a prestar serviço de urgência no HDE.
Em nossa opinião, a prestação de serviço em local distinto do Hospital a
que se encontram vinculados depende do acordo do médico.

E o mesmo ocorre quanto à prestação de mais de 12 horas de trabalho extraordinário, em conformidade com o que resulta do art.
31. do dito D. L. 73/90.
0

0

O acto que determine a prestação de
serviço de urgência no HDE tem de
ser proferido pelo Conselho de Administração do HSM, pois só este tem
competência para o efe ito.
Na verdade, o ofício do C .A da RSLVT
consubstancia uma directiva, no exercício dos poderes de tutela que a esta
entidade terão sido delegados pelo Ministro da Saúde, a qual tem por únicos
destinatários os Conselhos de Administração dos diversos Hospitais.
Cabe a estes praticarem os actos próprios e adequados, da forma que entenderem mais correcta para atingirem
os objectivos que lhes foram fixados.
Na falta de acto dos C. A consideramos que a deslocação de médicos para
o HDE é ilegal por absoluta inexistência jurídica de acto que a suporte.
Certo é que, contra o acto que vier a
ser proferido (ou que já tenha sido)
poderá ser deduzida reclamação nos
termos do art. 0 161. 0 do Código do
Proced imento Administrativo.
Esta reclamação não suspende os efeitos do acto em causa, salvo se o seu
autor for outro que não o Conselho
de Administração e, nesse caso, não
exista delegação de competências para
o efeito.
Por outro lado, os médicos poderão
ainda requerer que o Tribunal suspenda a eficácia do acto que lhes for comunicado, sendo que terão também de
recorrer contenciosamente."

INFORMAÇAO
Atestados Médicos
-Obrigatoriedade da Expressão "Por Minha Honra"
Levantada que foi a questão de
aferir da obrigatoriedade e da importância da expressão "por minha honra" na passagem de atestados médicos, o Conselho Regional do Sul concordou com a Informação emitida pelo Departamento jurídico sobre este tema,
que a seguir se transcreve:
"Foi presente a este Departamento Jurídico um pedido de esclarecimento
sobre a necessidade de os atestados
passados a funcionários ou agentes da
Administração Pública conterem a expressão referida em epígrafe.
A justificação de faltas dos funcionári os e agentes da Administração Pública
encontra-se regulada no Decreto-Lei
n°. I00/99, de 3 1 de Março.
Segundo o art 31 . desse diploma,"o
atestado médico deve ser passado sob
compromisso de honra, indicando o
número de cédula profissional do mé0

0

•

-de·-à....

dico, número do bilhete de identidade
do funcionário ou agente, além da im possibilidade de comparência ao serviço e a duração previsível da doença."
Verificamos, portanto, que a lei exige
que o atestado seja passado sob compromisso de honra.
Todavia, da análise do are. 74° do Cód igo Deontológico da Ordem dos Médicos resulta uma conclusão diversa.
Com efeito, este artigo exige, tão-só,
como requisitos de validade as seguintes menções:
- que foram emitidos a pedido do interessado;
- a existência de doença;
- a data do seu início;
- os impedimentos e o tempo provável de incapacidade que a doença determina.
Verifica-se, pois, que o uso das expressões em ep ígrafe, não constitui requisito do documento e, portanto, não

afecta a sua forma e validade.
Estamos, portanto, perante uma situação em que as exigências legais são
mais rígidas que as deontológicas.
Entendemos, por isso, que nos casos
em que o atestado seja em itido para
justificar as faltas de func ionários ou
agentes da Administração Pública, o
médico deve fazer as suas declarações
sob compromisso de honra.
Porém, não se deve fazer uma interpretação demasiado literal deste
preceito.
Assim, se o atestado cumprir os demais
requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n°
I00/99, de 3 I de Março, não deverá ser
recusado com fundamento na omissão
da expressão "por minha honra".
Note-se que o atestado é um acto
médico e que, nessa medida, deve ser
sempre praticado em consciência e de
acordo com as regras e os procedimentos téc nicos apli cáveis."

'1lellrada do mercado do llllllicamento genélico ácido acetilsalicílico1'8111111mr111. 1._ C8llllimldOS, lote C20&04" da edição de setembro de 2003 da revista Ordem dos Médicos
Em 8 de Agosto de 2003, no Porto, o CRN da OM convocou uma Conferência de Imprensa, alegando que tinha sentido necessidade de utilizar a comunicação social para informar a população do risco para a saúde pública de um
produto da ratiopharm que não fazia efeito e sobre o qual
tinha sido deliberada a retirada do mercado, mostrando a
sua indignação por não terem sido accionados de imediato
todos os mecanismos de divulgação, visto estar em causa a
saúde pública.
Em 9 de Agosto, a ratiopharm emitiu um comunicado de
esclarecimento em que rectificava as informações dadas
pelo CRN e que foi profusamente divulgado.
Face à notícia mencionada em epígrafe a ratiopharm vê-se
forçada, mais uma vez, em prol do rigor, objectividade e
isenção no tratamento da informação, a repor a veracidade dos factos:
-no dia 8 de Agosto o lote C20604 de ÁcidoAcetilsalicílico
ratiopharm IOOmg, comprimidos, já não estava no mercado, uma vez que a ratiopharm havia procedido no dia 16
de Julho, de forma voluntária e preventiva, ao processo de
retirada desse lote, assumindo assim as suas responsabilidades de empresa líder de medicamentos genéricos.
- ao contrário do alegado pelo CRN, nunca esteve em
risco a saúde pública.A ratiopharm procedeu à recolha
desse lote por ter sido detectada uma não conformidade

relativamente ao ensaio de dissolução, o que não põe em causa
a segurança do doente. Conforme Comunicado do lnfarmed
enviado à agência Lusa no dia 30 de Julho:"o ensaio de dissolução
pretende medir a velocidade de libertação do princípio activo "in
vitro" sendo que a não conformidade detectada permite unicamente supor um atraso na absorção com impacto fisiológico não grave" o que não põe em causa a eficácia e a
segurança do medicamento.
- foram accionados os mecanismos de propaganda e divulgação adequados à situação supra citada. Como pode também ser lido no Comunicado do lnfarmed: "a informação (...) é
feita através de um canal próprio denominado 'sistema de alerta
rápido' o qual chega via fax a estes profissionais e aos agentes
económicos relevantes para o assunto ( .. .)".
- o CRN informa erradamente que se trata de um "medicamento
de venda livre e de profusa utilização": o Ácido Acetilsalicílico
ratiopharm IOOmg é um medicamento sujeito a receita médica.
A ratiopharm reitera, assim, a qualidade dos seus medicamentos.
Todos os lotes de produtos são sujeitos a um rigoroso controlo
de qualidade durante o processo de fabrico, para a libertação do
lote e periodicamente através de análises a amostras de retenção.
Com os Melhores Cumprimentos,

Jorge Portela
Director-Geral Ratio pharm Portugal
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INFO RMAÇAO
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Katia Guerreiro: uma voz singular

A I\

No dia I4 de Novembro, Katia Guerreiro actuou nas Noites de Outono
da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Um espectáculo
cheio de emoções, quer para a intérprete e os músicos que a acompanhavam, quer para a assistência.

letra de Pedro Homem de Mel lo e música de Alain Oulman. e «Amor de Me l,
Amor de Fel», um poema de Amália
Rodrigues com música de Carlos Gonçalves.
É precisamente com Amália Rodrigues
que algumas pessoas comparam Katia

Na fria noite de Outono de dia 14 de
Novembro último, os médicos, e restante assistência, que estiveram no auditório da Secção Regional do Su l esqueceram com certeza as baixas temperaturas e a humidade que se faziam
sentir lá fora. Foi uma noite cheia de
poemas belíssimos, que deram corpo
aos fados cantados pela singular voz
de Katia Guerreiro, magnificamente
acompanhada à gu itarra portuguesa
por Paulo Valentim, à viola por João
Veiga e no contrabaixo por Rodrigo
Ferrão. Do alinhamento de fados que
se pôde desfrutar nesse espectácu lo,
a fadista destaca o fado alberto «Incerteza», com poema do próprio João
Veiga e música de Miguel Ramos, o fado
georgino «Asas», com letra de Marília
Luísa Baptista e música de Georgino
de Sousa, «Havemos de ir a Viana» com

Guerreiro. Sobre esse paralelismo, que
a fadista considera ser uma responsabilidade acrescida para si, co nfessa não
concordar e conclu i, com um sorriso
bem humorado: «até já há pessoas que
procuram semelhanças físicas! » Pontos de confluência e ntre as duas só se
for a nível da intensidade da interpretação, da emotividade, do sentimento ou
da genuin idade com que canta o fado.
«Mas de timbre vocal, não. Além disso,
a Amália foi grand iosa e eu fico necessariamente a perder com a comparação. Mas é claro que me sinto li sonjeada.»
Se dizemos primeiro que Katia Guerreiro é médica ou se dizemos em primeiro lugar que é fadista é, na verdade, ad iáforo: a própria afirma a sua profunda paixão pelas duas carreiras, não
colocando sequer a hipótese de ter

que optar apenas por uma e confessa
sentir um «nó na garganta» qu ando
lhe colocam esta questão ... «Eu não
quero optar. Tenho feito tudo de uma
forma sensata e coerente prec isamente para que nunca tenha que o fazer. »
Essa sensatez e coerência revelam-se
facilmente nas suas escolhas mais recentes e na convicção com que afirma
não ser capaz de viver sem qualqu er
uma das suas carreiras: «Ainda estou
um pouco indecisa quanto à especialidade que quero tirar pois gosto de
várias áreas . Daí que tenha resolvido
não escolher já. Neste momento a mi nha prática médica é só nas urgências.
Isso permite-me ter alguma flexibilidade e tempo para investir na carreira
musical. Os frutos deste empenho vão
ser colhidos no futuro quando, já com
a carre ira musica l mais estruturada,
com algumas conquistas feitas, escolherei a especialidade que quero segu ir.
Tem que ser assim porque não consigo viver sem o fado e a medicina. Uma
esco lha seria uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Não quero ter
que passar por isso.»
É precisamente na conjugação do fado
com a medicina que Katia Guerreiro
encontra o seu equilíbrio, o seu espaço na vida. Refere-se ao facto de cantar o fado como o seu «tubo de escape» para as frustrações inerentes à
impossibilidade de salvar uma vida hu mana, situação com a qual qualquer
médico se pode confrontar no seu diaa-dia. Mas, por muito que ame ser fadista, Katia assume, mas sem qualquer
espécie de amargura ou arrependimento, que é muito difíci l, quando vai
para o estrangeiro dar espectácu los,
passar tanto tempo em quartos de
hotel, estar sempre a fazer as malas e,
acima de tudo, estar longe das pessoas
de quem gosta, dos seus am igos. «Mas
sei que os meus amigos esperam po r
mim, percebem o meu empenho e
acompan ham t udo o que eu faço. Mas
estar tanto tempo longe deles custa
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acompanhada por músicos excepcionais
muito, exige uma grande entrega. Contudo, não me posso queixar porque
gosto de tudo o que faço e ainda me
pagam», comenta
num
tom
jocoso.

Apesar de, hoje em dia, ser uma coisa
que faz parte de si, Katia Guerreiro
considera que chegou ao fado quase
por acaso pois as suas primeiras incursões foram na música tradicional
nos Açores, tendo depois feito parte
da fundação da Tuna Médica de Lisboa.
Entre essas experiências e interpretações na área do poplrock dos anos
60/70, as pessoas começaram a pedir-lhe para cantar o fado, tendo apercebido-se que agradava a quem a ouvia.
Mas o que é que no fado fascina esta
médica? «Sem que eu desse por isso,
o fado foi, a pouco e pouco, entranhando-se na minha vida. É um estilo musical que tem muito a ver com a minha
forma de encarar a vida: eu dou muita
importância aos sentimentos, à emotividade, algo que está muito presente
no fado. Cantar fado é mais do que
interpretar, é sentir. E eu gosto de sentir as coisas, gosto de olhar para o
mundo com um brilho. O fado é o estilo que corresponde à intensidade
com que eu vivo. Outra coisa que me
fascina no fado é que, a nível musical,
consegue ser fiel aos poemas.» Um
fascínio e uma dedicação que

transparecem na forma como canta e
como fala do fado.

«As Noites de Outono
deviam dar lugar às Noites
de Inverno»
Para Katia Guerreiro actuar no auditório da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos é uma experiência
muito especial. .. «É especial porque
esta é também a minha casa e porque
sinto uma maior responsabilidade perante os colegas que me estão a ver e
ouvir. Eu respeito-os imenso e não
quero desiludir ninguém.» Refere que
todos os espectáculos são diferentes,
mesmo quando o alinhamento de fados é exactamente igual, «porque o
estado de alma de hoje nunca será igual
ao de amanhã e dele depende a ansiedade, a expectativa e a emoção com
que se encara o palco». E o nervoso
alguma vez desaparecerá? «Nunca. O
medo e o nervoso não diminuem por-

que, se isso acontecesse significave que
tinha perdido a capacidade de me entregar e de fazer com que o público
se entregue. A minha entrega na medicina é idêntica. Em nenhuma das duas
carreiras posso errar por falta de
empenho. No dia em que assim não
fosse parava porque já não valia a pena.
Sobre as Noites de Outono, a médica/fadista demonstra o seu entusiasmo por achar que é um evento louvável, que leva animação à SRS e incentiva os médicos a mostrarem os seus
dotes noutras áreas além da medicina,

«e há muitos mais médicos do que imaginamos com interesses culturais e sociais para além da sua profissão conhecida. Eu acho que um médico se torna
melhor quando tem interesses dessa
ordem. As Noites de Outono ajudam-nos a perceber que não somos assim
tão estranhos só porque gostamos de
pintura, de música, de fado ou de qualquer outra arte, seja como intérprete,
seja como interessado. Porque não fazer duas coisas assim tão diferentes,
se gosto das duas?» Além do convívio
que o próprio espectáculo proporciona entre colegas, Katia Guerreiro fala
ainda de outro tipo de aproximação:
«Quantas mais iniciativas culturais
houver, melhor. É que além do que se
passa na noite do espectáculo, as Noites de Outono também são tema de

conversa entre colegas, nos corredores dos hospitais, ou consultórios, nos
dias seguintes, o que é outra forma
de aproximação com os outros médicos. As Noites de Outono deviam
repetir-se. Ou melhor, as Noites de
Outono deviam dar lugar às Noites
de Inverno» ...
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Novembro 2003
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Dixie Gang: oribno do im numa
noite memorável
~

Dixie Gang é o nome
da banda de jazz que acDIXIE C!iANI.'l
tuou no auditório da
Secção Regional do Sul no passado dia
3 I de Outubro. Quem esteve presente não conseguiu evitar entrar no ritmo e «participar activamente» num espectáculo que não deixou ninguém indiferente e onde a cadência rica e complexa do jazz encheu a sala.
O Jazz caracteriza-se pela multiplicidade de linguagens musicais que lhe
dão origem:

b/ues, work
songs dos trabalhadores
negros norteamericanos,
ragtime, danças europeias,
espirituais,
música religiosa protestante, etc .... A
síntese destas
formas de expressão deuse com maior

relevância em New Orleans, a cidade
que muitos dizem ser o berço do jazz
(designação que surge no final dos anos
I O e início dos anos 20).
Nenhum estilo simboliza tão bem o
encontro e compreensão de culturas
tão diferentes.
O jazz é uma música rica e complexa
nos arranjos, nas variações de ritmo,
nas progressões harmónicas e na inspirada improvisação.
Foi este Jazz tradicional de New
Orleans, também designado "Dixieland", que encantou sete apaixonados
deste estilo musical, os quais fundaram,
em 1991 o Dixie Gang. Em 1999 era
editado o primeiro CD da banda:Jazz
me Blues.A sua formação é composta
por verdadeiros «fanáticos» do jazz,
originários de diversas áreas: o médico João Viana no cornetim, o músico
Claus Nymark no trombone, o músico Paulo Gaspar no clarinete, o músico Jacinto Santos na tuba, o professor
universitário David Rodrigues no piano, o jornalista Si las O liveira no banjo,
e o músico Rui Alves na bateria.
João Mesquita de Faro Viana nasceu
em Angola a 16 Junho de 1955 e for-

mou -se em medicina a 26 de Outubro de 197S. De João Viana, act ualmente chefe de serviço de patologia
clínica do Hospital de Santa Cruz e
assessor da direcção no mesmo hospital, diz-se, em tom descontraído, que
trata o cornetim com o mesmo cuidado com que trata os seus doentes ...

Um espectáculo com os Dixie Gang é
uma viagem pelo Mississipi até à nostalgia de New Orleans. É um convite á
confraternização e à dança. No fina l
do espectáculo, a assistência ficou com
a plena convicção de que o que une
esta banda é, sem dúvida, a sua paixão
pe lo jazz e o prazer que têm em tocar, prazer esse que foi admiravelmente
transmitido a todos os presentes no
auditório da Secção Regional do Sul
da Ordem dos Médicos.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
AVISO
O Hospital Infante O. Pedro, S A. aceito candidaturas pe o prazo de 20 dias úteis o contar do doto do publicação do
presente aviso, poro o exercício de funções no Serv•ço de Urgênc·a, equiparados o:

3 Assistentes (Pediatria):
Requ'sitos: possuir o grau de oss stente em Pediatria.
Os interessados deverão contactar com o Serviço de Gestão de Recursos Humanos deste Hosp;tol, através do
telefone 234 378 305, no horário dos 09 às 13 e dos 14 às 17 horas.
Aveiro, 19/11/2003
A Vogo do Conselho de Administração,

Dr.

Morta Temido
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Madeira recebe
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reun1ao da FEMS
Decorreu no Funchal, nos passados dias I O e I I de Outubro, a
segunda reunião anual da Federação Europeia dos Médicos
Assalariados (FEMS- Fédération Européenne des Médecins
Salariés), numa organização conjunta da Ordem dos Médicos,
SIM - Sindicato Independente dos Médicos e FNAM - Federação
Nacional dos Médicos e que contou com o apoio e o empenho
imprescindíveis dos representantes locais dessas instituições.
r--7/EMS tem por objectivo a defesa ao

.

~~I europeu dos interesses de todos

os médicos assalariados, pretendendo
assegurar para estes profissionais, e
para os seus doentes, o mais alto nível
de liberdade de diagnóstico e terapêutica, em relação às instituições administrativas de que dependem, cujos
pontos de vista meramente económicos podem por vezes entrar em conflito com os princípios das boas práticas em medicina. Esta é a única organização internacional que aglomera sindicatos e outras instituições, nomeadamente algumas Ordens dos Médicos. Reúne duas vezes por ano e, através da apresentação dos problemas e
do debate de ideias, os seus membros
procuram soluções para as dificuldades que sentem nos seus países.
A ilha da Madeira foi o belíssimo cenário para a segunda reunião de 2003,
que contou com a presença de delegações dos seguintes países: Alemanha,
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia,
Eslovénia, Espanha, França, Itália, Por-

tugal e República Checa.
Da delegação portuguesa fizeram parte elementos da Ordem dos Médicos
(OM), representada no evento por
Pedro Nunes (Presidente da Secção
Regional do Sul da OM e coordenador do Departamento de Relações
Internacionais da Ordem dos Médicos), Isabel Caixeiro (Secretária Adjunta do Conselho Regional do Sul da
OM), Ciro Costa (Vogal do Conselho
Regional do Centro da OM) e Hernâni
Vilaça (Vogal do Conselho Regional do
Norte da OM), do SIM- Sindicato ln dependente dos Médicos, representado por Ana Marques (Secretária Regional da Madeira do SIM), e da FNAMFederação Nacional dos Médicos, representada por Merlinde Madureira
(Presidente da Comissão Executiva da
FNAM) e Arnaldo Araújo (também da
Com issão Executiva), além de outros
representantes locais dessas instituições.
França Gomes, presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da

Madeira da Ordem dos Médicos, realçou a honra que a Região Autónoma
teve em acolher este encontro da
FEMS. Este representante do Conselho Médico fez uma breve análise das
re lações institucionais dos representantes locais da OM com o Governo
Regional, tendo salientado a
actualização do código de nomenclatura de valor relativo dos actos médi cos como uma das questões que os
representantes na Madeira da Ordem
estão neste momento a tentar negociar, bem como a extensão da sua aplicação aos actos cirúrgicos. A migração de médicos foi também referida
por este representante do Conselho
Médico local que referiu que, naturalmente, «todos desejamos uma União
Europeia forte mas que não podemos
perder a identidade cultural», daí que
tenham que definir-se claramente as
regras da livre circulação de pessoas,
nomeadamente no que diz respeito
aos profissionais médicos. Citada com
alguma apreensão foi a já veiculada
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redução em 21% do Orçamento Geral do Estado no que respeita à saúde
e em 24% na educação, expressando
França Gomes a sua esperança de que,
já que não é possível fazer nada em
termos de contexto nacional, pelo
menos, no que diz respeito ao orçamento regional, essa redução não
incida no sector da saúde.
Antes do início dos trabalhos, a reunião da FEMS contou com a presença
de Conceição Estudante, Secretária
Regional dos Assuntos Sociais, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, que após dar
as boas vindas a todos os presentes,
explicitou alguns pontos do programa
do Governo Regional sobre a renovação dos Serviços de Saúde do arquipélago da Madeira.

Resumo das
actividades da FEMS
Antony Bertrand, presidente da FEMS,
deu início aos trabalhos fazendo um
resumo das suas actividades desde a
última reunião, que decorreu em Praga nos dias 16 e 17 de Maio, citando as
principais conclusões dos diversos
encontros em que esteve presente em
representação da FEMS. O consentimento informado (nas crianças e adolescentes), a formação profissional
contínua (e o incontornável, pelo menos de momento, apoio da indústria
farmacêutica nesta área), a eutanásia,
a qualidade dos cuidados, a questão de
saber onde é que começa e acaba a
medicina preventiva, a farmacovigilância, o consumo de tabaco, a toxicodependência, a recertificação e a acredi-
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tação são alguns dos temas que foram
analisados nos citados encontros. Destas reuniões saíram vários relatórios
que estão agora à disposição dos membros da FEMS. O Presidente da FEMS
aproveitou esta fase de análise de actividades para introduzir alguns dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, nomeadamente as re lações
com o Comité Permanente dos Médicos Europeus (CPME), no qual Pedro
Nunes é vi ce-presidente, sendoAntony
Bertrand o oficial de ligação entre as
duas entidades. Nesse enquadramento
foi referido o relatório de um grupo
de trabalho multidisciplinar, formado
em 200 I, que analisou as situações e
processos de decisão no âmbito da
suspensão/limitação da prestação de
cuidados, tendo sido referido que o
importante é que não se entenda essa
questão como dizendo respeito a ausência de cuidados pois trata-se apenas de uma reorientação de cuidados.
Foi ainda salientado que o problema
da eutanásia tem que ser analisado
pelos médicos: «esta questão vai colocar-se durante vários anos e é preciso reflectir sobre ela, quer em termos médicos quer em termos éticos,
caso contrário corremos o risco de
ver os economistas a encontrar a solução para os problemas que se colocam na suspensão de cuidados. Não
queremos com certeza soluções administrativas». Do questionário elaborado sobre esse tema concluiu-se que
o debate público sobre a eutanásia é
uma realidade na maior parte dos países. Os representantes da Áustria,
Bélgica, Croácia, França, Alemanha,
Portugal e Espanha, responderam no
questionário que consideram que o

problema da eutanásia vai manter a sua
importância no futuro, enquanto que
os representantes italianos e eslovenos
têm uma opinião contrária. França,
Portugal e Espanha concordam em
considerar que a razão dessa impo rtância será o lado ético da questão,
enquanto que Áustria, Bélgica, Croácia
e Alemanha consideram que será tanto por razões éticas como por razões
económicas.

O estado da profissão
nos vários países
Ainda no primeiro dia, foram apresentados pe los vários países membros da
FEMS os respectivos relatórios sobre
o «estado da nação» em termos médicos. Num panorama pouco animador, ensombrado pe la conjuntura económica desfavorável que afecta a Europa e o mundo, e que terá necessariamente consequências negativas ao nível dos orçamentos para a saúde, não
é possível deixar de destacar alguns
dos pontos focados pelas várias delegações: se para alguns (Alemanha) a
falta de médicos está a tornar-se um
problema, sendo que a administração
exige que menos médicos façam o
mesmo trabalho, para outros (Repú - .
blica Checa) essa situação parece se r
uma boa oportunidade para os seus
profissionais desempregados (especialmente tendo em conta as diferenças
de nível salarial praticadas nos dois
países em causa). Uma das questões
levantadas nesta fase do debate de ideias foram as implicações da existência
ou não de um numerus cláusus. A
questão das consequências da regio-
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nalização na área da saúde, já abordada no início da reunião pe lo Presidente da FEMS, foi reintroduzida por um
dos membros da delegação italiana,
Maurizio Dai Maso, representante do
sindicato CIMO - ASMD, que alertou
para o facto das expectativas das populações serem idênticas em todas as
regiões o que leva a que todas desejem ter a mesma qualidade de cuidados de saúde e o mesmo tipo de garantias, independentemente do sítio
onde vivam. Raffaella Pagni, da AAROI
- AssociazioneAnestesisti Rianimatori
Ospedalieri ltaliani, salientou que o
plano financeiro para 2004 não prevê
qualqu er aumento das verbas para o
sector da saúde o que já está a gerar
situações de protestos por parte dos
profissionais ligados a essa área. Ainda
sobre a questão da regionalização, a
delegação da República Checa, através
das palavras de Milan Kubek, da LOKSCL, expresso u a sua preocupação
com a crescente desintegração do sistema de saúde: conforme explicou o
representante desse sindicato, a divisão da República Checa em 14 regiões,
que são responsáveis pela sua própria
organização em termos de saúde, está
a originar a desintegração do sistema.
É que cada região está a adoptar métodos diferentes e, todas têm, naturalmente, abordagens diferentes para um
mesmo problema. «Neste momento,
como há uma grande instabilidade
social e as soluções políticas apresentadas ou são impraticáveis ou caóticas, temos muitos médicos a sair
do país.»
No que diz respeito a Portugal, Isabel
Caixeiro, uma das representantes da
Ordem dos Médicos presente neste

encontro da FEMS, referiu as negociações relativas à reestruturação dos
internatos médicos e ao pagamento
das horas extraordinárias aos médicos como dois pontos quentes da actuali dade bem como o projecto de
criação da Entidade Reguladora da Saúde, um tema, como seria de esperar,
incontornável no relatório nacional.
Merlinde Madureira, da FNAM, aproveitou a ocasião para estabelecer um
paralelo entre Portugal e a Argentina,
tendo referido que neste país foi o sector da saúde que acabou por provocar o levantamento social, acrescentando, num tom descontraído, que «Se
Portugal fosse na América do Sul, já
teríamos um general como presidente».
Claude Wetzel, representante do
SNPHAR- Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs, e Paul Chauvot, representante da FNMS - Fédération Nationale
des Médecins Salariés, referiram o numerus clausus, a falta de médicos nalgumas zonas rurais, a regionalização da
saúde e as questões relativas à formação médica contínua, como sendo algumas das principais preocupações dos
profissionais de medicina em França.
Hedda Kletter, da Ordem dos Médi cos austríaca, referiu o tempo de duração do trabalho, a revisão da legislação relativa às pensões (onde um adiamento da idade para a reforma deve
ter em conta a longa duração dos estudos), a formação médica, a reorganização do funcionamento dos hospitais e os problemas das mulheres enquanto profissionais de medicina como
sendo as principais preocupações dessa instituição perante o panorama ge-

ral na Áustria. Reinhart Waneck, representante da Verband der Arztlichen
Direktoren und Primararzte Osterreichs (Austrian Association of Senior
Hospital Physicians) e Secretário de
Estado da Saúde e dos Assuntos Sociais
austríaco, o outro membro da delegação presente na reunião, complementou o relatório destacando como sendo o grande desafio: «a concretização
da directiva europeia sobre as horas
de trabalho dos médicos». Reinhart
Waneck conclui a sua intervenção referindo que «é preciso recuperar o
brilho da imagem e da reputação da
profissão médica tal como das profissões para-médicas. É preciso garantir
um modo de vida adequado, de acordo com a formação e, especialmente,
tendo em conta a ausência de um horário de trabalho regular».
Um país onde, neste momento, a área
da saúde atravessa grandes dificuldades é a Croácia. Milan Kujundzic e Ivan
Pasini, da delegação desse país, falaram
na reunião da FEMS da ausência de
diálogo democrático com o Governo,
da falta de investimentos e recursos
humanos, técnicos e financeiros, dos
excessivos encargos da população com
seguros de saúde, do impacto da situação política do país na vida profissional dos médicos, etc. Referiram ainda
que os seguros só cobrem os medicamentos mais baratos do mercado o
que terá como consequência provável
a obrigatoriedade de prescrição de
medicamentos genéricos, caso contrário os doentes poderão não ter forma de comprar a medicação. Preocupada com o a emigração dos seus profissionais (o que só poderá ser evitado «se se devolver aos médicos o pa-
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pel social que lhes foi retirado»), com
a disparidade de vencimentos entre juízes e médicos e não concordando com
o modelo de «negociação» do Governo croata, a União dos Médicos desse
país tem encetado as mais diversas
formas de protesto, nomeadamente
uma greve, com efeitos desde o dia IS
de Janeiro do corrente ano, a que o
Governo respondeu com uma imposição de prestação de trabalho obri gatória. A FEMS está a tentar sensibilizar o CPME para a precariedade da
situação na Croácia e, para que isso
seja possível, os representantes desse
país ficaram de e laborar um documento sucinto sobre a sua realidade, para
que o mesmo seja apresentado nesse
organismo.
Depois de terminados os trabalhos
deste primeiro dia houve lugar a um
jantar oferecido pelo Governo Regional da Madeira que contou com a gentil
presença de Conceição Estudante, Secretária Regional dos Assuntos Sociais,
em representação de Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional
da Madeira. Merlinde Madureira aproveitou esta ocasião para agradecer, em
nome das três entidades da organização, o apoio prestado pelo Governo
Regional da Madeira.

Gestão de risco em
ambiente hospitalar
Um dos temas constantes da ordem
de trabalhos da reunião da FEMS no
segundo dia foi a «segurança dos doentes/gestão de risco em ambiente
hospitalar». Numerosas análises internacionais documentam a necessidade
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de reduzir os eventos adversos no sector da saúde. Paul Chauvot, representante da Fédération Nationale des
Médecins Salariés exp li cou que no seu
país a sensibil ização para estas questões é já generalizada, faz parte do processo de acreditação, e reportou um
estudo recente através do qual se analisou o impacto das fichas de relatório
de incidentes na melhoria dos serviços e na gestão do risco. A gestão do
risco incide sobre múltiplas áreas: rad iop rotecção, biovigilância, infecções
nosocomiais, hemovigilância, reacto-vigilância (que diz respeito a dispositivos de diagnóstico in vitro e que está
ainda em fase de forma li zação),
toxicovigilânc ia, acidentes de trabalho
e farmacovigilância. Do debate que se
seguiu à apresentação, depreendeu-se
que esta última área é a que está mais
divulgada, em termos de gestão de risco, na maior parte dos outros países.
Car lo s Amaya, Secretário Gera l da
CESM - Confederação Estatal de Sindicatos Médicos espanho la, tenha referido que existe no seu país uma
Comissão de Gestão de Risco, o que
já indicia um grau de organização elevado. Paul Chauvot explicou como é
que se processa o planeamento e a
organização da gestão de risco nos
hospitais franceses, referindo a importância da ficha de incidente que permitiu elaborar uma pequena estatística sobre o tipo de problemas mais frequentes (como, por exemp lo, o desaparecimento de material, exames ou
etiquetas trocados). Essa análise permitiu que se passasse, numa primeira
fase, à acção correctiva e, posteriormente, à acção preventiva. Citando o
velho ditado «mais vale prevenir, do

que remediar», o representante da
FNMS referiu a importância de man ter uma vigilância constante em todas
as áreas referidas. Alguns dos problemas levantados pelos presentes em
relação a esse sistema de gestão de
risco foram a questão dos custos: «na
Bélgica só temos organizada a farmacovigilância e o financiamento de um
sistema como o francês é provavel mente difícil», referiu Antony Bertrand.
O tempo de preenchimento das fichas
de incidente foi uma questão colocada pela delegação da Eslovénia representada por Konrad Kustrin (Presidente do FIDES- Sindikat Zdravn ikov
in Zobozdravnikov Slovenie), Damjan
Polh e Andrej Sikovec (também do
FIDES).Andrej Sikovec referiu que na
Eslovénia existem ao nível hospitalar
alguns tipos de controlo, nomeadamente de substânc ias e infecções, «mas o
preenchimento das fichas não é muito
bem aceite porque os médicos estão
mais preocupados com o trabalho clínico e esse preenchimento implica
perda de tempo». Raffaella Pagni, da
AAROI, lembrou que um bom sistema de gestão de riscos «protege médicos e doentes e reduz custos», deixando no ar a reflexão sobre «quanto
custa, em termos económicos e humanos, um acidente?»
Reiiihart Waneck, fez a apresentação
dos resu ltados do questionário sobre
prescrição e preço dos medicamentos, do qual se infere que os únicos
países membros da FEMS em que não
há uma obrigação de prescrição económica são Portugal e Bélgica.Andrej
Sikovec, do FIDES, expl icou que na Eslovénia há mesmo a obrigação de prescrever o medicamento mais barato, «o

ACTUALIDADE
que corresponde quase sempre ao medicamento genérico». As diferenças
em termos de substituição do medicamento pelo farmacêutico não são muitas: na maior parte dos países ou o
farmacêutico não pode fazê- lo (Bélgi ca - «o farmacêutico não tem o direito de alterar a receita») ou o médico
pode impedir e_ssa substitu ição escrevendo esse facto na receita (Portugal,
Es lovénia, etc.).
O «Burnout Syndrome» nos méd icos
foi mais uma das questões debatidas
pelos representantes dos países-membros da FEMS, existindo um grupo de
trabalho composto por Isabe l Caixeiro, da OM, Martine De lh erm, da delegação francesa, Reinhart Waneck, da
delegação austríaca e Miche l Dru Secretário Geral Adjunto do SNPHAR.
Depois de referir que o Burnout
Syndrome é um problema que afecta
não só a saúde dos médicos mas também, eventualmente, a qualidade dos
cuidados prestados por esses profissionais e o facto de ser um problema
que tem a longo prazo imp licações
económicas, Isabel Caixeiro leu um
documento aprovado na reunião da
EFMA-WHO (European Forum of
Medical Associations - World Health
Organization) em Fevereiro e que resumia de forma clara as implicações
do Burnout Syndrome no desempenho dos médicos.

Analisar e reflectir
para depois actuar
Porque não é possíve l melhorar uma
situação sem primeiro a ana li sar e
reflectir, foram apresentados diver-

sos questionários que servirão de
base a futuras análises e respectivas
conclusões relativamente à situação
dos médicos nos vários países-membros desta organização.
Andrej Sikovec, um dos membros da
delegação eslovena, aprese ntou o
trabalho que tem vindo a desenvolver, em conjunto com Isabel Caixeiro, na elaboração de um questionário relativo a vencimentos, condições
de trabalho e postos de trabalho.
Com este questionário - que aborda questões como a existência ou
não de subsídios de risco, registos
de doenças profissionais, relação
entre o vencimento médio de um
médico e o vencimento médio do
país, satisfação profissional, carga horária, etc.- pretende-se analisar comparativamente essas áreas no âmbito da FEMS.
Outro grupo de trabalho, composto
por C laude Wetzel, representante do
SNPHAR, e Maurizio Dai Maso, representante do sindicato CIMO ASM, apresentou o relatório relativo ao financiamento dos hospitais e
o respectivo questionário que levanta questões como a reforma financeira dos estabelecimentos hospitalares, como e onde é que se deve
poupar, etc.
Sobre o registo dos médicos que mi gram, dentro da União Europeia, foi
referido pelo coordenador do Departamento de Relações Internacionais da
Ordem dos Médicos, Pedro Nunes,
que, neste momento, como o registo
não é obrigatório para estadas de curta duração, pode suceder um médico
estar num determinado país, a exer-

cer medicina sem que esteja registado. Este representante da Ordem defendeu que se deve de alguma forma
alterar este sistema: ou através de uma
espécie de pré-registo com menos forma lidades
ou
através
da
obrigatoriedade do médico comunicar
com a entidade de registo do país de
destino antes de para aí se des locar.
Ponto consensual é que esses registos sejam sempre apresentados à autoridade de registo de cada país.
Debatidas foram também questões
como a acreditação, as guidelines, a sua
validade e as dificuldades de aplicação
(nomeadamente, a necessidade de se
elaborarem documentos pouco extensos de forma a facilitar a aplicabilidade),
a feminização da profissão médica e
suas implicações na prática clínica (tendo o presidente da FEMS, Antony
Bertrand, referido que sobre esta
questão ainda existem poucos dados
disponíve is) e a criação de uma página
na internet e de uma publicação da
FEMS. Este projecto foi apresentado
pelo grupo de trabalho formado por
Carlos Amaya, Claude Wetze l e
Maurizio Dai Maso, os quais expli caram as vantagens para a FEMS de possuir esses dois meios de comunicação
com os associados e não só, para di vulgação das questões de fundo que
reflictam a opinião da FEMS.
Depois do relatório do Tesoureiro da
FEMS,Jean-François Gil lette, os trabalhos foram dados por encerrados.
Em 2004, ano em que a FEMS celebrará o seu 40o aniversário, as reuniões
anuais terão lugar na Bu lgária, nos dias
29 e 30 de Maio, e em Estrasburgo,
nos dias 8 e 9 de Outubro.
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um caso de linguagem
gestual inapropriada!
Wma das rueixas rue com frerubncia surge na Ordem rios !JJ(édicos é a de
ulenles rue se rueixam rio morlo como são alendi"rlos pelo !JJ(édi'co.

?I maior

parle das uezes são parlicipafÕes por alegados "maus modos", ou
"arrog8ncia" por parle do !JJ(édico; oulras são ainda por falia de

Rui Pato
Presidente do Conselho Disciplinar SRC

comun.t'cafãO (o !JJ(édi'co não lerd informar/o conuenienlemenle o 7Joenle)
e, algumas uezes são mesmo por siluafÕes de conflito na relafão enlre o
!JJ(édi'co e o ulenle ou seus familiares.
Üslas siluafões, são na maioria das uezes, passadas em cSeruigos de rzlrgbncia ou nas consuflas rios
cenlros de saúde,' locais onde a grande aflubncia de rloenles prop.t'cia a rue nem sempre o !JJ(édi'co ou

oulro rua!ruer ~onJrio, esleja nas melhores condições para ser atencioso, calmo, corcl.ial.
expÚcilo. ?!cresce ~inda rue, os ulenles, submelirlos a siluafÕes de rloenfa e a lempos de espera,
algumas uezes são agressivos, oulros ainda pouco educar/os, o rue, se não houuer algum cuidado,
pode cr.t"ar condiÇões para rue se gerem confli"los.
!JJ(as, sej'a em rue circunsf8rzcia for, O código deonfofdg.tcO obr.t"ga ao deuer de correCfãO por par/e do
!JJ(édi'co ruanrlo no exerc/cio das suas funfÕes.

!JJ(esmo nas circunsl8ncias de grande slress e com ulenles inconuenienles, o !JJ(édi'co /em por deuer
manler a poslura, não se descontrolar, organizar as ideias anles de comun.t'car, ser moderar/o nas
expressões e claro na exp/i'cafão.
Üslas são não só recomendafÕes él.t'co ... deonlológ.t'cas, como fazem parle de rua!ruer manualde boas
prdl.t'cas para ruem /em de /ir/ar com um alendimenlo pú6lico em cSeru.tÇos de cSaúde.

O caso que agora publicamos é o de
um Médico já com 30 anos de prática clínica numa pequena cidade, de
quem nunca ninguém teve motivo de
queixa, que, para além de exercer a
sua clínica, trabalhava gratu itamente
num clube, fazendo medicina
desportiva.
Esse clínico fazia os exames médicos
a todos os cidadãos que pretendessem praticar qualquer actividade
desportiva nessa agrem iação. Era uma
actividade calma, sem incidentes, cujos
utentes eram, na sua maioria, jovens,

saudáveis e bem-dispostos.
Até que um belo dia, por entre os
jovens asp irantes a atletas, apareceu
um adolescente de 14 anos, cuja família o acompanhava e aguardava fora
das instalações do clube, menino de
família, pretendente a desportista, etc.,
etc. Foi este personagem que veio,
nesse dia, alterar por completo a pacatez do centro médico daquele pequeno clube.
O rapazo la era dado a graçolas, atrevido, gostava de dar nas vistas, decidiu divertir-se à custa do Médico fa-

zendo o seu show junto dos colegas
que ali estavam.
O gozo do miúdo começou com as
questões que o Médico lhe punha sobre os seus antecedentes pessoais,
familiares, perguntas sobre a altura,
sobre o peso, se tinha tido doenças,
o costume, mas ... a inocente criança a tudo, com um ar trocista, respondia que não sabia! O Médico ainda foi mantendo a calma, mas decidiu
pesar o putativo atleta, mandando-o
para a balança.
- Balança? O que é uma balança?

DISCIPLINA

Bem, e esta rábu la foi prosseguindo,
sempre neste clima, até que o Médi co disse:
- Basta! Não faço exame a este malcriado! Sai! Rua!
Então o garoto saiu assustado e, passados momentos, surge a mãe da criatura, que invade o gab in ete e, vai daí:
- Quero falar com o Médico e quero
que ele me expliqu e o que se passo u!
Resposta do clínico:
- Mas eu não quero falar com a Senhora!
Entretanto o menino, por trás da mãe
continuava a gozar, a fazer gestos obsce nos, alternando com gestos ameaçadores evocando murros! E, pior
que tudo, term in ou esse espectáculo
de mímica com um gesto muito feio,
vu lgar nas contendas futebolísticas,
executado, e vou citar o processo,"
( ... ) com os três dedos centrais da
mão"!!!
O Médico ... era de prever, não era
feito de ferro e, olvidando todos os
cód igos deontológicos, respondeu do
mesmo modo, fazendo a velha e conhecida figura digital , acompanhada da
e legante frase :"olha, toma para t i! "
Eloqu ente!
A Mãe do menino, carregadi nha de

testemunhas daquele dignificante diálogo gestual, decidiu fazer queixa à
Ordem dos Médicos.
Assim, foi aberto processo de inquérito, nomeado vogal relator, notificado o participado para que, querendo,
dizer o que t ivesse por conven iente

Seja em que
circunstância for, o
código deontológico
obriga ao dever de
correcção por parte
do Médico quando no
exercício das suas
funções.

no prazo de quinze dias.
O Médico acusado, assim fez, respondeu, confirmando em abso lu to a
matéria da queixa, tecendo ainda
considerações sobre o insólito da situação que, de facto, o t inha alterado
comp letamente, a ponto de o terdesco ntro lado.

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

O despacho final do Conselho Disciplinar Regional reza então, e passamos a citar" ( ... ) Resu lta dos autos,
o próprio arguido o confessou, que
efectivamente praticou o facto de que
vem acusado.
O comportamento do arguido const itui uma clara violação do disposto
no artigo 26° do Código
Deontológico publicado na Revista da
Ordem dos Méd icos no 3/85, na medida em que se trato u de uma atitude cujo único escopo foi ofender terceiros - neste caso o paciente.
Alega o argu ido que tal acto foi uma
consequência das provocações constantes de que fo i alvo. ( ... ) Ate nto o
facto praticado, o facto de o participado ter confessado a sua prática,
contribu ind o dessa forma decisivamente para a descoberta da verdade,
e o facto de não ter qualquer registo
de infracções prévio, entende-se ser
adequada a ap li cação da pena de advertência,"
Não poderia ser de outra maneira, a
conduta do Médico não foi, de facto
correcta, vio lou o Código Deonto lógico quando se descontro lou a este
ponto no exercício das suas funções .
Ou seja: por vezes são necessários
nervos de aço!

Lederfolinê
Folinato de Cálcio

~

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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ou melhor relacionamento
ou mais participações
é reconhecido por lodos nós rue, ao lonyo do lempo, foi exiyido aos
médicos rue alierassem radicalmenle o modo Je relacionarnenlo com
os seus doenle.r. ?Is cirounsMncia.r rue oriyinarom la!modificaçãojdforam
idenlijicada.r e de.rcrila.r,pelo rue a ela.r nãonos referiremos.
Consideramos, conludo, acuiJfanle, a necessirlade de aferiar lodos os cofeya.r
para aimperiosirlade lorelacionarnenlo com os seus doenle.r, seryenl1fe
corda/o e de a e.rle.r serem preslada.r, deforma aderuarla e expflc1Ya, Iodar a.r
informações rue os ajudem a encarar os seuspadecimenlos. ~o iynoramos a
difi'culdade ria larefo rue, ruanlo complicaria com cirounsl~cia.r Je lra6alho
e:xauslivo e/ ou, IDOI'IDenle,frenle ape.rsoa.r com caraclerlslica.r de
confli1uosidade marcada, pode ser, muila.r ueze.r, uma Iareja cJ'clópJ'ca.
ée.rla a aiJ1ude ruenos é e:xiyirla.

Maria José Cardoso
Presidente do Conselho Disciplinar SRN

Adoeme nao Unha qualquer razio, mas_
nao teria sido possível evitar oconnnoil
PROPOSTA DE
ARQUIVAMENTO
I. O presente processo foi instaurado na seq uência de participação subscrita pela Ex. ma Senhora D.... , entrada na Ordem dos Médicos em ... de ...
de ...

2. A participação capeava uma outra,
datada de ... de ... de ... , dirigida ao Senhor Director do Centro de Saúde ... ,
que referia o seguinte:
2.1. O médico privado da participante prescreveu-lhe, no dia ... de ... de ... ,
um conjunto de análises para esclarecimento de uma subida súb ita da tensão arterial.
2.2. Dado estar enquadrada no regi -
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me geral da previdência, dirigiu-se ao
Centro de Saúde ..., para que o médico que lhe está atribuído - Senhora
Ora . ... - confirmasse a situação e emi tisse as requisições necessárias.
2.3. Como era a primeira vez que recorria a um Centro de Saúde, informou -se junto dos Serviços Administrativos do procedimento a adoptar e
foi-lhe marcada consulta para o próprio dia.
2.4. Enquanto aguardava na sa la de
espera foi abordada pela arguida que
a invectivou em tom desabrido e mal
criado, referindo-se a um eventual erro
processual na marcação da consulta.
2.5. Após ter desaparecido durante
cerca de um quarto de hora, a Senhora Ora . ... mandou a participante entrar para o gabinete e, com a porta

aberta, informou-a, em tom mal -edu cado, que somente teria consu lta no
dia ... do ... , e disse que quem podia
estar dez anos sem recorrer ao médi co também podia ag uentar mais um
ou dois meses e que um a subida de
te nsão se tratava com dieta, tudo isto
sem a ter observado e sem fazer qualquer ideia dos valores tensionais que
apresentava.
2.6. Durante a sua permanê ncia -no
gab in ete da m é dic a, prese nciou o
modo mal-educado e desumano como
se dirigiu a um senhor de idade, que
lh e implorava pelas requisições que
dizia já ter deixado pedidas há uma
semana, te ndo- lh e respond ido que
poderia, como toda a gente, recorrer
à "venda suspensa".

DISCIPLINA
3. Recebida e analisada a participação,
foi so licitado à Ex.ma. Senhora Dra ....
que se pronunciasse sobre o respectivo conteúdo, o que esta fez através de
carta datada de ... de ... , na qual referiu
essencialm ente o seguinte:
3.1. A participante recorreu ao Centro de Saúde, em ... de ... de ... , com o

dade total por parte daquela em aceitar uma explicação, dizendo que os
conflitos entre funcionários não lhe
diziam respeito.
3.7.Assegurou à participante que não
havia qualquer conflito, mas que o
Centro de Saúde funcionava de acordo com regras e que a autorização de

Se a participante se tivesse queixado por não
ter visto atendido um pedido de consulta
urgente, obviamente que a situação teria que
ser tratada de outro modo.
objectivo único de obter requis ição
para exames subs idiários e não, como
faz crer, para que a médica que lhe tinha sido atribuída pudesse confirmar
a sua situação. Mesmo essa, consideraria uma pretensão despropositada.
3.2. Fê-lo com a convicção de que a
sua inscrição no Centro de Saúde lhe
conferia um número ilimitado de direitos, embora confesse que nunca
usufruiu deles. Lamenta que a participante nunca se tenha preocupado em
averiguar se as suas convicções estariam correctas.
3.3. Talvez por essa razão, em vez de
se dirigir a um funcionário administrativo para se inteirar do funcionamento das consu ltas, optou por abordar
uma enfermeira que traba lh ava há
poucos meses no Centro de Saúde, a
qual te lefonou à médica a pedir
instruções.
3.4. Bastante surpreend id a, pois os
seus doentes dirigem-se directamente à enfermeira que lhes dá apoio, informou que os doentes, para serem
atendidos, têm de ter consulta
marcada.
3.5. Soube posteriormente que a referida enfermeira inferiu que poderia
ser ela a rubricar o cartão, e o funcionário administrativo, inexp licavelmente,
emiti u a ficha de consu lta.
3.6. Quando pediu à doente para entrar no seu gabinete, para desfazer o
equívoco, deparou com uma incapaci-

consu ltas de urgência era da exclus iva
responsabilidade do médico.
3.8. No caso em apreço, cons iderava
não haver qualquer situação de urgência pois, se tal fosse o caso, o colega
que a observara na véspera, teria tomado outra atitude, que não apenas a
de requisitar exames.
3.9. Mesmo após as exp licações, a participante continuou a considerar que
tudo não passava de má vontade e de
má educação.
3. 1O. Aconselhou a participante a fazer restrição salina e agendou consu lta para uma data que admite ser a que
a participante indica. Esta aceitou a
marcação, não sem informar que "sabia muito bem como dar a volta ao
assunto".
3.1 I. Acrescenta ainda que:
3.1 1.1. Qualquer utente tem o direito de elaborar um protesto, desde que
o faça com honestidade.
3.1 1.2. O direito de estar inscrito num
Centro de Saúde implica o dever de
se inteirar do seu modo de funcionamento e de aceitar as suas regras.
3.11.3. Os Centros de Saúde são unidades assistenciais, e não balcões de
atendimento de ped idos avulsos.
3.1 1.4. Os doentes que não têm meios para recorrer à medicina privada,
têm prioridades que não podem ser
ignoradas.
4.1nstada para apresentar testemunhas

ou outros meios de prova da actuação da Ex. ma. Senhora Dra .... , a participante respondeu que os factos se
passaram há dois meses, o que torna
impossível saber quem estava ou não
presente, até porque, na altura, a sua
preocupação não foi encontrar testemunhas.

S. Analisados os elementos constan tes dos autos, entendo poder concluirse o seguinte:
S. I. A participante queixa-se de não
ter visto transcrito, para comparticipação pela Segurança Social, um ped[do da medicina privada.
5.2. A função de um médico do Serviço Nacional de Saúde não é transcrever pedidos.
5.3. Até poderia ter acontecido que a
médica tivesse observado a participante e não tivesse concordado com os
exames pedidos.
5.4. Se a participante se tivesse queixado por não ter visto atendido um pedido de consu lta urgente, obviamente
que a situação teria que ser tratada
de outro modo. No entanto, a consulta, se urgente fora, já havia sido efectuada pelo colega da medicina privada.

I
II

A função de um
médico do Serviço
Nacional de Saúde
não é transcrever
pedidos.

I
lt

I~
I
I

5.5. Quanto à queixa da alegada má
educação por parte da médica, a mesma não resultou provada, por não ter
sido apresentada qualquer prova, sendo óbvio que o Conselho Disciplinar
não pode proferir uma acusação com
base , exclusivamente, nas declarações
da participante.
6. Em face do exposto, não resultando
provada a prática de qu lquer ilícito
disciplinar, proponho o arquivamento
deste processo.
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Era ciclópico, mas,_ se a
tivesse
sido devidamente esclarecida_
PROPOSTA DE
ARQUIVAMENTO
I. O presente processo foi instaurado na sequência do recebimento na
Ordem dos Médicos, em ... , da parte
do Exmo. Senhor ... , uma exposição que
dirigiu à estação televisiva ....

2. Naquela exposição, o participante
refere, em resumo, o seguinte:
2.1. No dia ... de ... de ... , cerca das
00:30 horas, o seu irmão, ... de 38 anos
de idade, estava num café, em ... , na
companhia de um outro irmão e vários amigos, te ndo caído na casa de banho, perdendo a consciência.
2.2. Foi imediatamente transportado
de ambu lância ao Serviço de Urgência
do Hospital de ... , onde chegou cerca
da OI :00 hora.
2.3. O irmão do doente informou o
médico de serviço, Dr.... ,do ocorrido
e ainda do facto de o doente, durante
o transporte, ter acordado e desapertado as correias da maca.
2.4. Passado algum tempo, o referido
médico informou o irmão do doente
que não se tratava de nada de grave,
que eram copos e ainda que iria pô-lo
a dormir e que poderia vir buscá-lo
pelas 08:00 horas da manhã.
2.5. Quando, à hora indicada, chegaram para buscar o doente, foram informados de que o mesmo ainda não teria alta pois a equ ipa que entrara de
manhã queria fazer mais alguns exames.
2.6. Cerca das 12:00 horas foram informados que o doente piorara e que
iria ser transportado de he li cóptero
para o Porto, o que aconteceu pelas
14:30 horas.
2. 7. Cerca das 19:00 horas a família
foi informada, no Hospital de ...,que a
situação era bastante compli cada e que
o doente estava em coma.
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2.8. Pelas 21 :00 horas, o neurocirurgião informou a família que o doente
estava clinicamente morto, que já t inha chegado ao Porto nesse estado e
que, dada a extensão do derrame cerebral, muito provavelmente já teria
saído assim de .... Informado pelo participante do ocorrido, ficou estupefacto por, da OI :00 hora às 08:00 horas o
médico apenas ter posto o doente a
dormir, permitindo a progressão do
derrame. Mais afirmou que, como homem e como médico, não podia pactuar com situações de negligência.Admitia que não se soubesse fazer um
diagnóstico, mas já não admitia que se
não perguntasse, tanto mais que há
uma via directa de comunicação do
Hospital de ... para o Hospital de ....
2.9. Não é médico nem tem pretensões a emitir opiniões técnicas, mas
cons id era que, quer se tenha tratado
de derrame cerebral ou de fractura
de crânio, o facto é que durante horas
o doente esteve sem qualquer tratamento a agravar a situação.
2.1 O. Mesmo que o problema do irmão fosse irreversível, o que sabe é
que nenhuma proposta terapêutica lhe
foi proporcionada.
2.1 I. Não conhece o médico em questão, mas sabe que em ... lhe chamam o
"papa-urgências", pois, na ânsia de estar sempre a "facturar" está quase
sempre de urgência.
2.12. Não pode admitir que cobarde
e impunemente se continue a assassinar pessoas.
3. Recebida e analisada a participação,
em ... de ... de .... foi solicitado ao Exmo.
Senhor Director C líni co do Hospital
Distrital de ... o envio de cópia do processo clínico, e, na mesma data, foi o
Exmo. Senhor Dr. .... notificado para
se pronunciar sobre o teor da participação.

4. A análise do processo clínico do
Hospital Distrital de ... ,recebido em ...
de ... de ... , reve la o segu inte:
4.1. Na folha de admissão à Urgência,
consta que o doente entrou em intoxicação alCoólica.
4.2. Da folha de internamento, consta
que o doente está em coma e que a
anamnese possível foi muito escassa. De
referir somente que era am igo do álcool, que fora a um café para se encontrar com um amigo e que caíra no chão.
O familiar contactado telefonicamente
admitiu que a queda poderia estar relacionada com o abuso de álcool.
4.3. Estado de coma, pupilas não
reactivas.
4.4. Enviado para execução de TAC,
esta reve la um hematoma epidural
tempero-parietal esq uerdo extenso e
com efeito de massa. No relatório respectivo consta ainda que apesar da deficiência da imagem, dados os movimentos do doente, não se demonstraram traços definitivos de fractura
craniana.
4.5. Durante a TAC o doente faz uma
paragem card io-respiratória e necessita ser reanimado.
4.6. Contactam o Dr.... , do Hospital
de ... , e transferem o doente de helicóptero.

5. Na sua resposta, recebida por este
Conselho Disciplinar em ... de ... de ...,
o Senhor Dr.... declarou o seguinte:
5.1. Desde as 08:00 horas do dia IO
de Outubro de 1999 até às 08:00 horas do dia seguinte esteve a chefiar a
Equipa ... do Serviço de Urgência, sendo o único elemento de Medicina lnterna da equipa.
5.2. Pela OI :00 hora do dia ... observou o doente, que, segundo o acompanhante, na véspera à tarde, domingo, estivera numa festa, onde ingeriu
bebidas alcoó licas em abundância e
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que, nessa noite, fora para um café
onde continuou a ingerir bebidas alcoó licas.
5.3. No café, dirigiu-se sozinho à casa
de banho e, porque as pessoas ouvissem um barulho, acudiram e encontraram-no caído no chão.
5.4. Transportado de ambulância, deu
entrada na Urgência deitado numa maca, estava sonolento, abria os olhos a
estímulos verbais, quando desperto
conversava de modo confuso e obedecia a ordens simpl es, não tinha alterações de si nais vitais nem cardio-vasculares, tinha um hálito etílico intenso,
não apresentava si nais externos de
traumatismo nem défices neurológicos
focais e a glicem ia capilar era normal.
5.5. Porque, cerca das 02:00 horas, o
estado se mantinha estacionário, falou
com o irmão, informando que provave lm e nte se tratava de uma intoxicação alcoó lica, que o irmão ingerira muito álcoo l - ao que aque le não retorquiu - mas que teria que ficar internado para avaliar a evolução.
5.6. Em seguida falou com o enfermeiro, informando-o que o doente estava
alcoo lizado e que ia ficar internado
para vigilância. Desde esse momento
até as 08:00 horas, momento da entrada da eq uipa seguinte, nada mais lh e
foi transmitido sobre o doente.
S. 7. Posteriormente, falando com dois
enfermeiros que vigiaram o doente,
eles disseram que aque le mantivera o
mesmo estado clínico, mantendo os
sinais vitais e vomitando fluido abundante com cheiro etíli co.

6. Analisada a resposta do Sen hor Dr.
... ,foram-lhe solicitados, e m ... de ... de
..., os segui ntes esclarecimentos:
6.1. Quantos doentes observou entre a OI :00 hora e as 08:00 horas, no
dia ... de ... de ... e quais as patologias
que apresentavam.
6.2. Indicação da hora em que observou pela última vez o Sr. ....
6.3 . Qual a possibilidade de realização
de uma TAC e ntre a OI :00 hora e as
08:00 horas do dia ... de ... de ..., no
Hospital de ....
6.4. O envio, em letra legíve l da observação clínica e demais observações por

e le efectuadas, que constam na ficha
de admissão do doente no Serviço de
Urgência.

7. Na sua resposta, recebida em ... de
... de ... , o Senhor Dr. ... informou o
seguinte:
7.1. Entre a OI :00 hora e as 08:00 horas do dia ... de ... de ... observou IO
doentes, que apresentavam as patologias de dispepsia, hematemeses, intoxicação de álcool, pneumonia, dor retroesternal, insuficiência renal, duas situações de insuficiê ncia cardíaca em
associação a fibrilação auricu lar com
resposta ventricular rápida e duas situações de AV C.
7.2. A última observação que fez ao
Sr. ... foi às 02:30 horas.
7.3. A possibilidade de efectuar uma
TAC cerebral no referido espaço de
tempo era plena.

ao Hospital de .... A análise deste processo, permitiu acrescentar os seguin tes dados aos que já constavam dos
autos:
8.1. Estudo de coagu lação mostrando
li geiro aumento do tempo de
protrombina.
8.2. Aumento de TGO e TGP.
8.3. Pesquisa de drogas de abuso no
sangue negativa, à excepção de etanol,
ainda presente.
9. Em ... de ... de ... foram solicitados
pareceres aos Colégios das Especialidades de Neurologia e Ne urocirurgia.
As questões colocadas a estes Co légios, bem como as respectivas respostas foram as segu intes:
9.1 . 1." Questão: Existiu má prática ou
negligência médicas na actuação do
Colega Senhor Dr. ... ?A resposta do
Colégio de Neurocirurgia é negativa,
enquanto o Colégio de Neurologia

Se o diagnóstico não era de suspeitar, toda a
actuação clínica subsequente está correcta e
fica prejudicada a discussão quanto aos
eventuais benefícios para o doente de uma
transferência mais precoce.
7.4. Um responsável clínico do sector
de Peque na Cirurgia, onde esteve ini cialmente o Sr.... , pediu-lhe co laboração para ver o doente, sendo- lh e dito
que o doente não apresentava sinais
externos de traumatismo e estava bastante alcoolizado, situação que constatou e corroborou. Na ficha de admissão do doente no Serviço de Urgê ncia, enco ntra-se por ele escrito o seguinte: Intoxicação de álcoo l em doente sonolento, auscultação cardíaca com
normalidade de S I e S2, auscu ltação
pulmonar com murmúrio vesicular audível em ambos os campos pulmonares, ventre sem defesa, exame neurológico sem défices focais, TA de 130/
80, temperatura axi lar de 36° centígrados e gli cemia capi lar de 75 mg/1.

8. Em ... de ... de ... foi receb ido o processo clínico que havia sido sol icitado

cons idera serem insufi cientes os registos clínicos existentes.
9.2. 2." Questão: Frente ao quadro clínico apresentado pelo doente à chegada ao Serviço de Urgência, deveria ter
sido pesquisada de imediato a hipótese de uma lesão estrut ural do SNC?
O Colégio de Ne urocirurgia considera que, e mbora o Senhor Dr.... pudesse ter suspeitado de uma lesão estrutural, os dados existentes à altura não
o obrigavam a tal suspeição. O Colégio de Neurologia, embora seja da
mesma opinião, continua a considerar
qu e os registos clínicos são parcos.
9.3. 3." Questão: É possível prever teoricamente o espaço de tempo necessário ao desenvolvimento do hematoma
descrito no re latório da TAC cerebral
(ver estudo da coagulação no processo clínico do H ...)? O Colégio de Ne urocirurgia aprese nta intervalos e ntre
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12 horas e 7 dias. O Colégio de Neurologia considera impossível fazer uma
previsão.
9.4. 4.' Q uestão: Se a TAC cerebral tivesse sido efectuada durante a noite e o
doente transportado logo que a luz do
dia o permitisse (é dado oficial que o doente não poderia ser transportado de
helicóptero durante a noite e os factos
aconteceram no mês de Outubro),o desfecho poderia ter sido diferente (em caso
de resposta afirmativa, qual)? O Colégio
de Neurocirurgia considera que, se todas as condições se verificassem, o prognóstico poderia ser melhor; contudo sempre muito reservado. O Colégio de Neurologia considera que não existem dados suficientes para responder.
9.5. 5.' Questão: Se a TAC cerebral t ivesse sido efectuada durante a noite, o
doente poderia ter sido transportado
de ambulância sem perigo de agravamento do seu estado? Em caso de resposta
positiva, poderia o desfecho final ter sido
diferente? O Colégio de Neurocirurgia
considera que o transporte nessas circunstâncias teria riscos de algum agravamento, mas que um tratamento mais
atempado traria melhores resultados. O
Colégio de Neurologia considera que o
transporte feito com todos os cu idados
não seria prejudicial, mas o tempo gasto
para o efectuar constituiria, por ele próprio, um prejuízo.
9.6. 6.' Questão: Se o diagnóstico tivesse sido correctamente estabe lec ido durante a noite e o doente transportado logo que as condições de luminosidade o permitissem, é possível
o resultado ter sido o utro?
9.7. 7.' Questão: Os procedimentos
descritos a piginas 44 e 45 foram os
tecnicamente correctos?
9.8. Ambos os Co légios consideram
prejudicada a resposta à questão n°. 6
e, quanto à questão n°. 7, a qual não se
relacio nava com a actuação do médi co, mas com dúvidas surgidas no atendimento efectuado no Hospital de ... ,
consideram que o procedimento foi o
correcto.

IO. Considero que os e lementos constantes dos autos são sufic ientes para
a tomada de uma decisão, permitindo
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conc lui r o segu inte:
I 0.1. No Serviço de Urgência de um
Hospital Distrital geograficamente
mu ito afastado de um Hospital com
cuidados de neurocirurgia, com uma
rede viiria comp licada, é recebido, du rante a madrugada, um doente sem sinais exteriores de traumatismo e com
todos os sinais, sintomas e história de
intoxicação alcoólica.
I 0.2. O doente é internado para vigilância da sua intoxicação alcoólica, a qual
não pode minimamente ser posta em
causa, pois mais de 15 horas após a última ingestão de ilcool este ainda se
encontrava presente no sangue, como
se constata pela anil ise da folha n°. 56
do processo clínico do Hospital de ....

São de lamentar as
condições de
trabalho no Serviço
de Urgência do
Hospital.

I 0.3. O méd ico de serviço na urgência
do Hospital, que recebe o doente, estava sozinho na sua especialidade, e atendeu durante a noite em causa IO doentes, todos eles com patologias graves
e a exigirem, da sua parte, grande dispêndio de atenção. São estas circunstâncias que justificam a falta de registos
comp letos na ficha clínica do doente,
assim como o facto de o médico informar que, durante a noite, deixara o
doente entregue aos cuidados de enfermagem e não fora pessoalmente vigiilo depois das 02:30 horas.
I 0.4. Na manhã seguinte, ao invés de
ter alta, o doente é submetido a uma
TAC pela equipa que o recebe. No nosso entender, este facto não contradita o
diagnóstico efectuado pelo Senhor Dr.
...,pois o intervalo de tempo entretanto
ocorrido faria prever uma melhoria do
estado de consciência, e tal não se verificava. A falta de observação do doente
durante a noite, considera-se justificada

pelo número e t ipo de doentes observados nesse período de tempo.
I 0.5. Os pareceres técnicos dos Co légios de Neurologia e de Ne urocirurgia são consonantes quanto ao facto
de não ser previsível a existência de
uma lesão estrutural do S.N.C., dados
os si nais vitais, sintomas e história clínica do doente. O Co légio de Neurologia considera mesmo que não era
de efectuar qualquer outro exame laboratorial. Assim, ambos os Colégios
afastam a existência de erro médico
ou negligência.
I 0.6. Pelo que, se o diagnóstico não
era de suspe itar, toda a actuação clínica subsequente esti correcta e fica
prejudicada a discussão quanto aos
eventuais benefícios para o doente de
uma transferência mais precoce para
um Hospital central com cuidados de
neurocirurgia.
I O. 7. De referir ainda que os próprios Colégios de Espec ialidade não conseguem o timing do estabe lec ime nto
do hematoma, pelo que sempre ficari
a dúvida de o mesmo ter ocorrido imediatamente antes da entrada de serviço da nova equ ipa. De referir, a este
propósito, as informações do serviço
de enfermagem, que referem o estado estacionirio do doente durante toda a noite. Mesmo admitindo, por hipótese, que o doente tivesse desenvolvido o hematoma poucas horas antes
da entrada da nova equ ipa, pouca tradução haveria em termos de gan ho de
tempo, pela impossibilidade técn ica de
o transporte ser efectuado a essa hora
de helicóptero e o transporte de
ambu lância, com os cuidados necessirios, ser muito moroso.
I 0.8. São de lamentar as condições de
trabalho no Serviço de Urgência do
Hospital de ... durante o período de
tempo em que ocorreram os factos
em ca usa no s p resentes autos,
impeditivas de uma assistê ncia médica
suficientemente presente.
Em face do exposto, não resu ltando
provada a pritica de qualquer ilícito
disciplinar, nomeadamente negligê ncia
ou mi pritica médicas, proponho o
arqu ivamento deste processo.

C O N T O S

&~er,
umarapan!Ja mui/o económica
Jorge Marinho
(Pseudónimo)
Quando emergiu do metropolitano, na estação de Saint-Lazare, entrou num daqueles entardeceres de
Novembro tão vulgares em Paris,
com uma atmosfera translúcida, em
que as árvores parecem iluminadas
por dentro e amplia, em halo trémulo, o fulgor dos candeeiros já
acesos, mas embaciando as luzes
das montras. Empastando os contornos das multidões que marcham,
decididas, passeio fora, saídas há pouco dos empregos. Um ar que se sente
descer nos brônquios; ainda não está frio, mas já não
é agradável.
Foi andando, em passos
desinteressados, a caminho
do hotel. Transpôs o porteiro, como um autómato,
entrou, ainda distraído, no
vasto aquário iluminado,
com o balcão dos recepcionistas à
esquerda e os elevadores ao fundo. À direita, do conjunto insípido
de mesinhas, maples, luzes e espelhos, viu levantar-se um sorriso festivo, encimando um vestido sóbrio,
da cor de uma rosa que murchasse
numa jarra.
Estacou, num gesto de surpresa.
O abraço habitual. Dois beijos nas
faces, hoje talvez mais marcados do
que era costume.
- Esther, tu por aqui!
Ela deu-lhe depressa o braço, levando-o para o recanto mais afastado. Fê-lo sentar-se no sofá, de
costas para a portaria e, sem desfazer o contacto, começou a
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explicar:
- Ontem, telefonei para ti. Disseram-me que tinhas vindo a Paris
e indicaram-me o nome do hotel.
Ora, eu tinha de passar por cá, mais
dia, menos dia, por causa dos meus
negócios. Era óptimo encontrarmonos, nesta cidade que tu conheces
tão bem.
Quase no mesmo fôlego, foi discorrendo:
- Preferi o avião das onze, porque tinha almoço bordo. Escusava de gastar dinheiro em restauran-

a

te, mal chegasse. Sabia que os teus
trabalhos, acabam ao fim da tarde.
Os meus, também, Poderíamos jantar juntos, todos os dias. Não era
só pela companhia. É que, sabes, eu
adoro o Sauterre branco, um
pouquinho frappé, mas a garrafa é
demais para mim. Vai metade para
dentro. Meu rico dinheirinho! Sendo nós dois, era a meias, não se desperdiçava. Uma poupança para ambos!
Quase sem intervalo, continuou:
-Além disso, gosto muito da Paris nocturna, mas ... ir só ... não me
sinto à-vontade.
Fez um gesto de gatinha amimada, atraindo-lhe o braço e inclinan-

do a cabeça para o seu lado.
- Contigo, até teria com quem
dançar...
e continuou o seu raciocínio.
- E o taxi, a dois, ficava também
mais económico.
Esther interrompeu a confissão.
Ele recostou-se para trás.Tinha de
dizer alguma coisa!
- Foi boa ideia. Fazes-me companhia, muito, muito agradável, podes crer, nestes fins de tarde sonolentos, em que, às vezes, por iné rcia, nem saio para jantar.
Ela, muito alegre, foi tagarelando:
- Já dei umas voltas
pelos magasins. Como de
costume, nos tabuleiros
expostos nos passeios,
muito mais barato do qu e
lá dentro. E coisas boas!
Ganhei vinte ou trinta por
cento naquilo que adqui ri. E, como não pesavam
muito, vim a pé, por aí fora,
olhando. Era cedo. Para que havi a
de gastar dinheiro no metro?
- Muito bem, minha amiga. Vou
ao quarto, uns vinte minutos e, depois, saímos para jantar.
Esther abriu a malinha de mão:
-A chave está aqui.
Ele teve um erguer súbito de sobrancelhas. Mímica de espanto que
logo dominou. E foi ouvindo a explicação:
- À chegada, disse que era tua
mulher e mandei subir a mala para
o teu quarto. Repara: dois aposen tos individuais são muito mais caros do que um de casal. Assim, ao
fim de uma semana, ambos economizaremos uma boa maquia.
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Os mli•os da morfina

José Manuel Caseiro
Director do Serviço de Anestesio/agia do
IPOFG, SA - C.R.O. Lisboa
Extraído da Palestra de Abertura do
Simpósio 200 Anos de Morfina - Ou-

tubro de 2003
A Morfina é um dos mais polémicos
fármacos de sempre. Quando, em
1803, Sertürner, um humilde ajudante
de farmácia, sintetizou esta substância, estava bem longe de ter noção do
feito que cometia ...
FriedrichWilhelmAdam Sertürner não
tinha meios para poder abraçar um
projecto de investigação desta natureza, mas levado pela sua curiosidade que
lhe permitiu estranhar que nem todas
as variedades de ópio se comportavam da mesma maneira, sendo os efeitos indesejáveis mais nítidos numas que
noutras, acreditou que ele
ntivesse
algo que fosse responsável ela quali dade analgésica que gerações ide médicos de todas as civilizações itinham já
consagrado.
;
Quando publicou os resultados do seu
achado, descrevendo as propriedades
do alcalóide do ópio, iniciou também
um novo campo de investigação, o dos
"princípios activos" das plantas.

Mas só em 1853 com a invenção da
agulha hipodérmica é que assistiu-se à
utilização universal da morfina, deslocando definitivamente o ópio das opções terapêuticas. Mas Sertürner, que
faleceu em 1841 , já não pode assistir a
este êxito clínico da sua descoberta.
Com a Guerra Civil Americana, a morfina foi massivamente utilizada, dando
início à sua eterna popularização.
Bem longe de poder imaginar que também o nosso organismo possuía substâncias idênticas à morfina que acabara de descrever, bem como receptores específicos de ligação para ela, Sertürner conhecia no entanto as restrições que, já no seu tempo, existiam a
uma utilização universal do ópio.
Em toda a sua história, é difícil determinar quando é que verdadeiramente
se iniciou o mito, que ainda hoje persiste, ao uso da morfina ou dos opióides em gerai.Através dos tempos, também o ópio conheceu o preconceito
em relação à sua utilização, embora
nem sempre tivesse sido assim.
Na Roma e na Grécia Antigas, chegou
a ser praticamente livre o seu consumo, mas na Idade Média as civilizações
cristã e islâmica dividiram-se profundamente pelos seus hábitos sociais e
a fronteira entre ambas ficou nitidamente marcada pelo vinho e bebidas
alcoólicas para os cristãos e pelo ópio
e a canabis para o mundo islâmico.
Ainda assim, homens como Hipócrates,
Galeno e Dioscórides utilizaram continuamente o ópio como medicamento e como instrumento para a prática
da eutanásia; e se bem que tenham
alertado insistentemente para os perigos do excesso de consumo, nunca
se referiram à habituação que provocava.
Entretanto, a ideia cristã de que a dor
era algo que agradava a Deus, fez o
ocidente retroceder culturalmente e
considerar as práticas desses 3 grandes vultos da Medicina da época suspeitas de facilitadoras.A eutanásia pas-

sou a ser proibida, o sofrimento foi
elevado aos céus e a utilização do ópio
restringida ao que se considerasse
absolutamente essencial.
A revolução científica do século XVII,
com Kepler, Galileu, Newton e Descartes, desenvolveu a ideia de que a
ciência deveria estar ao serviço do
homem e com a publicação do Discurso do Método foi divulgada a teoria
do conhecimento e da metafísica cartesiana, que estipulava alguns precei tos cujo primeiro de todos era o de
não admitir como verdadeira coisa alguma.
Thomas Sydenham- considerado por
muitos o Hipócrates inglês- foi contemporâneo desta revolução. Dedicouse a combater todas as situações de
morbilidade, incluindo a própria Dor,
contrariando os condicionalismos culturais que se faziam sentir e acabando
ele próprio por se transformar num
grande consumidor de um preparado
seu, o "vinum opii", que obteve enorme popularidade na época e que continha, para além de 5% de ópio, "uma

libra de vinho de Málaga", uma onça de
açafrão e um dracma de pó de cravo e
canela.
É a Sydenham que pertence uma das
mais eloquentes afirmações que se
conhecem sobre o ópio: a de que "entre os remédios que o todo-poderoso en-

tendeu por bem conceder ao homem
para alívio do seu sofrimento, nenhum é
tão universal e eficaz. Sem ele, a profissão médica estaria coxa e manca".
A partir do final do século XVII, o
menu das farmácias passou a ser bem
suculento. Nelas se encontrava, para
além do "vinum opii", o pó de ópio, o
extracto total de ópio, a tintura de
ópio, o pó de Dever, um discípulo de
Sydenham que obteve grandes lucros
com um preparado que continha o
dobro do ópio que o do seu próprio
mestre, o láudano de Rousseau célebre abade francês que também
enriqueceu com o seu bem forte
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preparado que continha 20% de ópio,
mel e levedura de cerveja e transformou em opiómanos Luís XIV e
Richelieu - o e li xir paregórico, as
gotas negras, etc.
A realidade que Sertürner conhecia no
início do século XIX era esta: a de uma
panóplia quase interminável de diferentes apresentações de ópio, com
benefícios indesmentíveis no controlo da dor, mas com inúmeras situações
de dependência que as terapêuticas ou
os hábitos culturais de alguns extractos sociais acabavam invariave lmente
por induzir.
A sua descoberta veio então permitir
uma utilização terapêutica mais fiáve l,
dado que era o princípio activo que
se passava a prescrever. A preocupação de impedir o consumo abusivo da
morfina, determinou a produção de
legislação restritiva à obtenção deste
potente e versátil analgésico.
O sécu lo XIX ficou caracterizado por
isto mesmo: pela total substituição,
para finalidades terapêuticas, do ópio
pela morfina e por uma vertiginosa
queda das situações de abuso por impossibilidade de a obter fora do circuito sanitário.
Mas o estigma social que caracterizou
o consumo do ópio até ao século XVIII
deixou as suas marcas e transferiu-se
para a própria morfina e para o século X IX também, mesmo sabendo-se
que apenas com indicação clínica e
prescrita por médicos poderia ser
consumida.
Os enormes progressos no conhecimento da dor e do seu controlo, bem
como o aparecimento de novas especialidades médicas como a Anestesiologia, fizeram do século XX o século
da Medicina da Dor e o aparecimento
de personalidades como Bonica e curiosamente também a eclosão de
um fenómeno revolucionário europeu,
de cariz id eológico - o Maio de 68
- a servir de suporte a uma Medicina mais social e mais humanitária, fizeram com que o final da década dé
60 ficasse marcado pelo arranque das
Clínicas de Dor que alertavam para
esse verdadeiro problema de saúde
pública- a dor crónica- e também

para o facto de a maioria das pessoas
afectadas se encontrar submed icada e
a ser vítima de resistências de vária
ordem que impediam uma utilização
mais universal, embora desejavelmente
criteriosa, da morfina.
Embora o impacto das medidas então
iniciadas conduzisse a um aumento de
272% do consumo da Morfina entre
1984 e 1991, este crescimento ficou a
dever-se fundamentalmente aos países
desenvolvidos. 57% do total eram da
responsabilidade de apenas IO países
e 86% do consumo era garantido por
somente 20 países, sobrando uma escassa fatia de 14% para mais de I00
países, onde se incluía Portugal e ainda alguns dos mais populacionados do
planeta.

Com os anos, a morfina não perdeu o
seu papel de referência em relação aos
novos opióides que vão surgindo no
mercado e continua a ser em relação
a ela que eles são investigados, desenvolvidos e experimentados. Neste particular, ela constitui mesmo um caso
muito sério de sucesso, tendo atravessado na crista da onda dois sécu los,
facto de que muito poucos fármacos
se podem orgulhar.
Ainda assim, a morfina continua a ser
pouco utilizada e a ser vítima de alguns Mitos e várias resistências, como:
I 0 ) O medo da dependência, quase sempre infundado no contexto dos
doentes com que lidamos, certamente devido à enorme confusão que ainda se faz entre "habituação ou tolerância", "dependência física" e "dependência psicológica ou ad ição".
O medo da ad ição ou dependência psico lógica iatrogénicas é uma das maiores limitações ao incremento do uso

da morfina e é, no entanto, uma absoluta raridade no contexto da terapêutica da dor.
O mais habitual será, quanto muito, o
desenvolvimento de formas distintas
de tolerância, que poderá ser
farmacocinética ou farmacodinâmica
mas que não oferecem qualquer dificuldade terapêutica.
r) O medo dos efeitos secundários, principalmente da tão temida depressão respiratória. No entanto, na
terapêutica da dor crónica, as dosagens deverão ser progressivas, em conformidade com o quadro álgico, que,
só por si, é o maior antagonista da depressão respiratória.
Na dor aguda pós-operatória, onde o
problema se poderia colocar com mais
acuidade, toda a terapêutica se processa em ambiente hospitalar, desejavelmente conduzida pelos verdadeiros
especialistas destes fármacos - os
anestesistas - e em condições de vigilância que se procura serem, cada
vez mais, próximas da excelê ncia.
3°) As restrições legais ao seu uso
e prescrição. O regime legal impõe
receitas próprias, individuais, em que
doente e médico têm de estar perfeitamente identificados e contactáveis,
o que constitui, ind esme ntivelmente,
um factor inibidor à prescrição de
opióides.
Há também questões de ordem semântica que têm servido para alguma
confusão na nomenclatura dos opióides e com isso aumentarem os receios no imaginário das pessoas.
Durante muito tempo, falou-se em
narcóticos, termo que os farmacologistas há muito consideram obsoleto, por enquadrar, no contexto médico-legal, todos os fármacos passíveis
de causar dependência e, portanto, ter
perdido qualquer significado de relação farmacológica.
Passaram a preferir-se termos como
opiáceo para os alcalóides naturais
do ópio, ou seja, a morfina, a codeína,
a papaverina e, opióide para todos os
outros compostos sintéticos ou semisintéticos.
Mas há também quem defenda que,
mais correcto, seria chamar opióides
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apenas aos polipéptidos endógenos e
opiáceos a todos os outros compostos, independentemente de se tratarem dos alcalóides naturais, fármacos
sintéticos ou semi-sintéticos.
Também há quem empregue o termo
de morfinomiméticos para designar
todos os compostos cuja acção imita,
de algum modo, a da morfina.
4°) A impreparação de um grande
número de médicos para a prescrição
de morfina. Há falhas graves na educação médica a este nível, tanto na fase
universitária como pós-graduada, não
proporcionando aos clínicos uma verdadeira reflexão e explicação sobre os
fenómenos históricos, culturais, sociológicos e até religiosos do consumo
de opióides, nem dos aspectos clínicos que devem caracterizar uma boa
prática da Medicina da Dor, nem tão
pouco das regras para uma correcta
prescrição da morfina.
A dificuldade de valorização e análise
do quadro álgico, mesmo para quem
lida, de uma forma especializada, com
o tratamento da dor, pode constituir

uma limitação ao início de uma terapêutica com morfina.
Não é possível fazer a abordagem da
dor, sem se ter praticado nela, sem se
conhecerem os métodos de a analisar,
as formas de a quantificar, a maneira
de fazer o seu diagnóstico diferencial,
a interpretação da interferência na
qualidade de vida do doente, o modo
como é socialmente ou religiosamente encarada por quem a enfrenta, o
seu enquadramento nas possibilidades
económicas de quem sofre, etc.
5°) A resistente ideia de que ape-

nas os doentes oncológicos devem ser tratados com opióides. É
perfeitamente consensual entre todos
os clínicos que lidam com a Dor que
nas situações não oncológicas em que
a dor se mostra rebelde ao tratamento, deverão ser iniciados opióides, com
prudência, grande rigor posológico e
orientados por clínico experiente obedecendo a todos os mandamentos que,
nesta matéria, a Associação Europeia
de Cuidados Paliativos divulgou.
Obedecidos estes critérios deverão

ser deixadas cair todas as obstruções
que o mito da morfina "ser apenas"
para o cancro levantou.
É necessário combater a dor em todas as suas formas. Cada vez mais é
necessário prescrever a morfina apenas a quem dela precisa e não a negar
a quem sofre.
Quando prescrita por um clínico, a
morfina não é uma droga, é um medicamento e o seu consumo reflecte
mesmo o grau de desenvolvimento do
Sistema de Saúde de um país.
Agora que se assinala os 200 anos da
morfina, era interessante que se desse uma inflecção na política do medicamento que privilegiasse a gratu itidade dos analgésicos para os doentes
com doença oncológica e que se inicia
sse uma actividade incessante de ensino aos doentes com dor e seus familiares sobre a utilidade dos opióides e
das modalidades de autoajuda e
automedicação que lhes permitiriam,
fora de horas, socorrerem-se a si próprios nas exacerbações a que sempre
estão sujeitos.
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE BLO CO S DE PART O
Os Blocos de partos de qualquer hospital não poderão funcionar com Recursos Humanos inferiores aos seguintes:
• 3 médicos da Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia, sendo pelo menos 2 Especialistas
• Disponibilidade permanente de I Anestesista e de I Pediatra.

• Pelo menos 2 Enfermeiras, uma das quais obrigatoriamente com a Especialidade de Enfermagem Obstétrica.
No que se refe re ao equipamento para além das instalações e material obstétrico apropriados terá de contar com:
•
•
•
•

Sala de o pe rações permanentemente disponível
I monito r fetal (cardiotocografo) por cada cama de partos
I ecógrafo sempre disponível
Instalação central de gases e vácuo

• 2 mesas de reanimação de recém-nascidos.

NOTÍCIAS
Wisconsin Heart
Hospital com
tecnologia de ponta
A Royal Philips Electron ics anunciou
que a sua Divisão de Sistemas Médicos assinou um contrato de 6 anos que
eq uipará o Wisconsin Heart Hospital
com as so luções mais inovadoras e integradas para corresponder às necessidades em cuidados cardiovascu lares.
Com inauguração prevista para Janeiro
de 2004, o Wi sconsin Heart Hospital
tornar-se-á o centro regional líd er em
cuidados cardiovasculares do Estado
do Milwaukee, passando a dispor de
uma gama completa de equipame ntos
tecnológicos avançados de imagiologia
da Phi lips, incluindo tomografia computorizada (CT), ressonância magnética (MR), eq uipamentos de ultra-sons
e de angiografia.

demonstra que ex istem benefícios
decorrentes do tratame nto agress ivo
dos níveis de co lestero l com o objectivo de reduzir o risco de aterosclerose .

Arquivo de Imagens
médicas
Num projecto comparticipado pelos
fundos FEDER e com verbas próprias,
o Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco ass umiu o desafio da implementação de um projecto PACS (um
Sistema de Comun icação e Arquivo de
Imagens médicas), entre Janeiro e Maio
de 2004. Este s istem a permite o
estabelecimento de um fluxo de captura, armazenamento e distribuição de
imagens médicas e dos respectivos
relatórios e lectrón icos, por forma a
obter-se uma redução significativa do
tempo de espera e ntre a realização dos
exames, a sua análise e correspondente
diagnóstico efectuado pela eq uipa médica. Para implementação desta moderna tecnologia, foi seleccionada a Siemens Medical So lut ion s.

Prémio Corino de
Andrade distingue
Fundação Bial

Redução da progressão
da aterosclerose
coronária
De acordo com os dados apresentados na reun ião anu al da America n
Heart Association verificou-se que os
doentes que tomaram atorvastatina
(Zarator), destinado à redução da hi percolesterolémia, tiveram uma significativa redução na progressão da aterosclerose, em comparação com doe ntes que segu iram outras terapê uticas. Segundo Steve Nissen, director
médico do Cleveland C linic Cardiovascular Coordinati ng Center e investigador principal do estudo REVERSAL
(Reversing At h erosc lerosis with
Aggressive Lipid Lowering), o estudo

Atribuído anualmente pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Méd icos (SRNOM) , o Prémio Corino de
Andrade deste ano foi hoje entregue
à Fundação Bial. Trata -se de um
galardão que visa homenagear personalidades não médicas ou instituições
que se te nham notabilizado pela prestação de serviços re levantes à medici na e aos médicos portugueses.A cerimónia, que decorreu na Casa do Médico, contou com a presença de Miguel
Leão, presidente da SRNOM, Gomes
da Silva, presidente da Assembleia Regional da SRNOM e Luís Portela, presidente da Fundação Bial. Para o preside nte da Fundação Bial receber este
prémio " é uma honra e uma respon sab ilidade".Ao longo da sua interven ção, Luís Portela realçou o contributo
de muitas pessoas e entidades que têm
apo iado aq ue la institui ção, designadamente a Pres id ência da Repúb li ca e a
Ordem dos Médicos.

A saúde nos media
QUANDO A NOTÍCIA
NOS BATE À PORTA
Hotel Vila Galé - Ericeira
De 23 a 25 de Janei ro de 2004
Programa
23 laneiro 2004 sexta-feira
Comunicação Social: Presente e Futuro
24 laneiro 2004 sábado
A Saúde e os Media
A Saú de como Especial idade na Imprensa Generalista
Comun icação de C rise. O Pape l das
Agências de Comunicação e das Assessorias
O s Médicos e o Jornalismo
Medic ina e Jornalismo: Ét icas C ruzadas
25 laneiro 2004 domingo
Media Training Imprensa I Me di a
Training Audiovisuais
Os Médicos e a Obrigação de Comunicar
O CURSO DESTINA-SE aos médicos em geral, particularmente aos que,
pelas suas funções cl ínicas, científicas
o u admin istrativas, contactam freq uente men t e com o s me dia, qu e r po r
iniciativa própria quer a solicitação dos
jornalistas.A todos os méd icos que se
interessam pelas temáticas da Comunicação Soc ial e pretendam ap rofu ndar
conhecim e nto s o u comp ree nde r as
suas envo lventes.
O Curso é certificado pela Ordem
dos Méd icos e resulta de um acordo
de parceria co m o Observatório da Impre nsa e a Merck Sharp & Dohme.
O número de formandos é limitado.A
confirmação da inscrição será feita pela
ordem de entrada dos pedidos no Departamento de Formação da Ordem
dos Méd ico s.
A insc rição obriga ao pagamento de
um valor de 200 euros.
Contactos:
Departamento de Formação da
Ordem dos Médicos:
A v. Al miran t e Gago Co u ti n ho,
15 1, 1749- 084 Lisboa
Telef. : 2 184271 00 - Fax.: 2 18427 1OI

NOTÍCIAS

Mais apoio aos casais
em crise familiar

Baxter desenvolve
vacina contra SRA

O espaço família reforçou o seu âmbito de actuação: após I O meses de
actividade, o Espaço Família arranca
com dois novos projectos em Portugal: sessões de grupo (destinatários:
pessoas que se encontrem em situação de crise conjugal, mas que ainda
não tenham tomado a decisão do divórcio; pessoas que tenham decidido divorciar-se e que se encontrem
a viver presentemente o processo de
divórcio; pessoas em situação de divórcio já decretado) e sessões de orientação para pais (destinatários: pais
a viver uma situação de ruptura con jugal; pais em processo de divórcio;
pais já divorciados).
Contacto:
Espaço Família Telf. 21 752 18 18/33
-Emai l: info@espacofami li a.pt

À margem da participação numa conferência internacional sobre vacinas,
que teve lugar em Barcelona entre
os dias 25 e 28 de Outubro, a Baxter
Healthcare Corporation anunciou a
assinatura de um contrato com o National lnstitute of Allergy and lnfectious Diseases no valor de I O milhões de dólares .A Baxter vai desenvolver e produzir uma vacina do vírus Corona inactivado contra a Síndroma Respiratória Aguda (SRA).
Durante o próximo ano ou ano e
meio, a Baxter desenvolverá e produzirá a vacina usando a sua plataforma tecnológica celular que tem a
vantagem de permitir um rendimento e pureza e levados de produção,
utilizando um meio de produção sem
soro, sem antibióticos, sem proteínas

Homenagem a Egas Moniz
ZeitWatches, com o apoio da Ordem dos Médicos e da
Câmara Municipal de Estarreja/Casa Museu Egas Moniz,
organizou uma cerimónia de homenagem a Egas Mon iz,
um dos exponentes máximos da história da medicina
portuguesa, que foi galardoado com o Prémio Nobel da
Medicina em 1949.A cerimónia, em que foi apresentada
a série limitada e numerada de relógios que homenageia
essa personalidade, teve lugar no auditório da Ordem
dos Médicos no dia 6 de Novembro de 2003. Definindo
esta ideia da Zeit como «magnífica», Germano de Sousa
deu a palavra a Clara Pinto Correia, a quem coube falar
sobre o homenageado. Numa intervenção emocionada e
repleta de entusiasmo, Clara Pinto Correia falou do «marasmo de indiferença» que o
nosso país dedica às pessoas
que realmente
desenvolvem trabalhos importantes. Demonstrando o seu repúdio pela «indolência com
que Portugal tem
tratado o Prof.
Dr. Egas Moniz»,

do ovo ou conservantes contendo
mercúrio.

Reunião das Unidades
Regionais de
Farmacovigi lância
O INFARMED, responsável pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância, reuniu-se com as quatro Unidades Regionais de Farmacovigilânca (URF)- Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul
- que agora passam a assegurar a cobertura do território continental. A
reunião, que contou já com a presença das futuras URF Madeira e Açores
na qualidade de observadoras, teve o
objectivo proceder à apresentação global das unidades e de ser o ponto de
partida para a articulação de um fun cionamento harmonizado entre elas,
após a entrada em vigor de um novo
contrato para os próximos três anos.

esta interveniente
abordou a falta de carinho pelo nosso património cultural e a
maneira como permissivamente deixamos que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, se
denigra a importância das descobertas
do nosso prémio
nobel. «A lobotomia
frontal é uma técnica
médica brilhantemente gizada, por um
homem que, nos
anos 30 do século passado, foi capaz de fazer um raciocínio, a todos os títulos, complexos e inovador.( ... ) Foi um
acto de brilhantismo intelectual a solo pois não há anteriormente uma escola de pensamento que reflicta sobre
estas questões.» Referindo-se ao homenageado como
fazendo parte da geração de ouro da investigação
biomédica em Portugal, Clara Pinto Correia afirmou que
«este período triunfal da investigação nacional, já deveria, há muito tempo, ter sido colocado nos livros do ensino secundário» pois Egas Moniz é «alguém que devia
estar na linha de frente do nosso reconhecimento e do
orgulho em sermos portugueses».

LEGISLAÇÃO
PUBLICADA EM OUTUBRO DE 2003
Hugo Duarte - Consultor jurídico - S.R.S.

I Série

positivos médicos implantáveis activos e outros dispositivos médicos activos.
0

Decreto-Lei n. 249/2003, do Ministério da Saúde,
de I I de Outubro
Altera o Decreto-Lei n. 0 72/91, de 8 de Fevereiro, que regula a autorização de introdução no mercado, o fabrico, a
comercialização e a comparticipação de medicamentos de
uso humano, e o Decreto-Lei n.0 118/92, de 25 de Junho,
que estabelece o regime de comparticipação do Estado no
preço dos medicamentos.

Declaração de Rectificação n. o 15/2003, da
Assembleia da República, de 28 de Outubro
De ter sido rectificada a Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto,
que aprova o Código do Trabalho.

11 Série
Despacho n. 19 352/2003, do Ministério da SaúdeGabinete do Ministro, de 12.09.2003 e publicado em
9 de Outubro
0

Decreto-Lei n. 250/2003, do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Habitação, de I I Outubro
0

Aprova o regime de certificação médica de aptidão do pessoal aeronáutico civil.

Acórdão n. 0 405/2003, do Tribunal Constitucional,
publicado em 15 de Outubro
Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade
das normas conjugadas dos artigos 16.0 , alínea b), 85.0 , n. 0 I,
e 86.0 , n.0 I, do Decreto-Lei n.0 564/99, de 2 1 de Dezembro, e do mapa III constante do anexo li ao mesmo diploma, na medida em que permitem na carreira de técnico de
diagnóstico e terapêutica o recebimento de remuneração
superior por funcionários com menor antiguidade na categoria.

Portaria n. 1217/2003, dos Ministérios da Justiça e
da Saúde, de 20 de Outubro
0

Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Braga.

Decreto-Lei n. 0 259/2003, do Ministério da Saúde,
de 21 de Outubro
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n. 0 2003/
12/CE, da Com is são, de 3 de Fevereiro, sobre a
reclassificação dos implantes mamários no âmb ito da
Directiva n. 0 93/42/CEE, relativa aos dispositivos médicos.

Portaria n. 0 1234/2003, do Ministério da Saúde, de
22 de Outubro
Adita novos actos e respectivos GDH às tabe las de preços
do Programa Especial de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas, aprovadas pela Portaria n.o 1397/2002, de 26 de
Outubro.

Decreto-Lei n. 0 264/2003, do Ministério da Saúde,
de 24 de Outubro
Aprova o regime de taxas sobre a comercialização de dis-
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Constitui um grupo de trabalho para revisão final da documentação técnica do concurso do primeiro hospital em
regime de parceria Público-Privadas (PPP) a localizar em
Loures.

Despacho conjunto n. 0 985/2003, do Ministério das
Finanças e da Saúde, de 19.09.2003, publicado em
I 7 de Outubro
Constitui o grupo de trabalho encarregue de negociar com
a sociedade Hospital Amadora-Sintra, Sociedade Gestora,
S. A., a alteração do contrato de gestão do Hospital do
Professor Doutor Fernando Fonseca, bem como o alargamento do prazo de pagamento do valor em dívida de que
aquela sociedade é credora do Estado, conforme o acórdão
do tribunal arbitral datado de 31 de Julho de 2003.

Despacho n. 0 20 071-A/2003, do Ministério da Saúde- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de
I 1.1 0.2003 e publicado em 20 de Outubro
Procede, nos termos do art. 0 5 do Decreto Lei n. 0 249/
2003, de I de Outubro, à regulamentação do regime de
passagem de medicamentos de marca a medicamentos genéricos, nomeadamente, às condições que permitam o aumento da quota de mercado destes produtos e os requisitos necessários para demonstração de bioequivalência.

Despacho n. 20349/2003, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, de 02.1 0.2003 e
publicado em 23 de Outubro
0

Procede à rectificação do despacho n. 0 17 571/2003 (2."
série), publicado no Diário da República, 2." série, n. 0 21 O,
de I I de Setembro de 2003, que identifica os estabelecimentos e especialidades carenciados para efeitos do disposto na alínea b) do n. 0 I do artigo 9. 0 do Decreto-Lei n.0
I 12/98, de 24 de Abril.

CONSULTORIA FISCAL

IRS
ABATIMENTOS
E DEDUÇÕES
RENDIMENTOS DE 2003
ABATIMENTOS
AO RENDIMENTO
- Pensão de alimentos
Totalidade dos encargos fixados na
respectiva sentença judicial.
- Dedução específica do trabalho dependente
Limite de 3081,02 e uros ou 3209,40
euros desde que a diferença corresponda a quotizações para a Ordem e
despesas de formação profissional ou,
ainda, a totalidade das contribuições
pagas à Segurança Social quando superior, não podendo, porém, exceder
I I% da totalidade das remunerações.
- Sindicatos
Valor pago acresci do de 50% até ao
limite de I% do rendimento bruto de
tra balho dependente ou de pensões.
- Rendimentos prediais
As despesas de conservação e de manutenção suportadas (incluindo seguro de incêndios dos imóveis, taxas
de conservação de esgotos), quando
devidamente documentadas e a respectiva co ntribuição autárqu ica.

DEDUÇÕES À COLECTA
- Despesas de saúde
30% das despesas efectuadas com IVA
às taxas de 0% e 5%, sem limi te, e
2,5% das despesas com IVA à taxa de
19%, com o limite de 54,89 euros e
documentadas com receita médica.
- Despesas de ed ucação e formação
profissional
30% das despesas suportadas com o
limite de 570,56 euros.
Nos agregados com 3 ou mais dependentes o limite é e levado em
I06,98 euros, por cada dependente.

A formação profissional compreende
cursos de línguas, pintura, escultura,
ballet, etc., efectuados em estabe lec imentos devidamente autorizados pelo
ministério competente.
- Juros e amortizações de imóveis
para habitação própria e permanente, rendas pagas pelos inquilinos (contratos posteriores a IS/I 0/91) e entregas para cooperativas de habitação
30% dos encargos pagos com o limite de 527,99 euros.
- Seguros de vida e de acidentes pessoais e co ntribui ções não obrigatórias para a segurança social e fundos
de pensões
25% do total pago com os li mites de
I09,78 euros (casados) e 54,89 euros
(não casados).
- Seguros de saúde
25% do montante suportado com os
limites de 146,38 euros (casados) e
73, 19 euros (não casados).
- Planos de Poupança Reforma e PPR/
Educação (Anexo H)
25% das entregas efectuadas em 2003
com o limite de 661,41 euros por
cada sujeito passivo.
Este limite é elevado em 5% no caso
de sujeitos passivos com idade entre
35 e 50 anos e em I 0% quando de
idade inferior a 35 anos.
- Planos de Poupança Acções (PPA)
-Anexo H
7,5% das entregas efectuadas em
2003 com o limite de 199,95 euros
por cada cônjuge subscritor.
- Contas Poupança-Habitação (Anexo H)
25% das entregas efectuadas em
2003, com o limite de 575,57 euros.
- Despesas com a aquisição de equipamentos novos de computadores,
modems, placas RDIS, aparelhos termina l, set-top boxes e ligações à
INTERNET (Anexo H)
25% das despesas suportadas com o

li mite de 182,97 euros.
- Despesas suportadas com aconselh amento jurídico e patrocínio judiciário (Anexo H)
20% das despesas efectuadas com o
limite de 136,97 euros.
- Custos com eq uipame ntos novos
para utilização de energias renováveis
e equipamentos para produção de
energia eléctrica ou térm ica que consumam gás natural (Anexo H)
30% das despesas com o limite de
700 euros.
- Donativos à Administração Central,
regional e organismos estatais e
autárquicos (Anexo H)
25% das importâncias atribuídas, sem
limite.
- Donativos a outra entidades previstas no Estatuto do Mecenato (igrejas, instituições que prossigam fins
soc iais, culturais, desportivos, científicos, etc.) -Anexo H
25% das quantias despendidas com o
limi te de IS% da co lecta são
majoradas em 30% e 40%, consoante
a actividade exercida.
- Pagamentos por conta e retenções
na fonte
São deduzidas à co lecta na totalidade.

PAGAMENTOS POR
CONTA
-O 3. 0 e último pagamento por conta,
quando devido, relativamente a rendimentos profiss ionais (recibos verdes),
deve ser efectuado até ao próximo dia
20 de Dezembro.
A importância a pagar é igual ao 1. 0 e
2.0 pagamentos por conta.

NÚMERO FISCAL
CONTRIBUINTE

DE

Qualquer alteração nos elementos
anteriormente declarados deve ser
comunicada de imediato em qualquer
Serviço de Finanças ou nas Lojas do
Cidadão.

CONSULTORIA FISCAL
CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA
- O Código da Contribuição Autárquica foi revogado pelo
novo Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI),
que entrou em vigor no dia I de Dezembro de 2003 .
Os valores patrimoniais constantes das respectivas matrizes vão ser alterados através da aplicação de coeficientes
com base no ano da inscrição na matriz.
Posteriormente, todos os prédios urbanos serão avaliados
segundo a seguinte expressão:
Vt =Vc xA x Ca x Cl x Cq x Cv
Em que:
Vt = Valor patrimonial do imóvel
Vc =Valor base dos prédios edificados
A = Área bruta de construção mais a área excedente à
área de implantação
Ca = Coeficiente de afectação
Cl = Coeficiente de localização
Cq = Coeficiente de qualidade e conforto
Cv = Coeficiente de vetustez
Considera-se valor base de prédios edificados o custo médio
de construção por m2 adicionado do valor médio do m2 do
terreno de implantação fixado em 25% daquele custo.
-As taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis são as seguintes:
# prédios rústicos - 0,8%
# prédios urbanos - 0,4% a 0,8%
#prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI- 0,2% a 0,5%
- Os sujeitos passivos deste imposto (I MI) caso ainda não o
tenham feito, devem, no prazo de SEIS MESES após I de
dezembro de 2003 , proceder à identificação dos prédios
com o respectivo número de identificação fiscal, sob pena
de aplicação de co imas.
- Este imposto (IMI) é devido pelo proprietário do prédio
em 3 I de Dezembro do ano a que o mesmo respeitar.

C ÓDIGO DO IMPOSTO MUNI C IPAL DE
SISA
- Este código é revogado a partir de I de Janeiro de 2004 ,
data em que entra em vigor o novo Código do Imposto
Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMTI).

PRÉDIOS EXCLUSIVAMENTE PARA HABITAÇÃO
Valor sobre que incide
o IMTI(em euros)

Taxas percentuais
Marginal
Média

Até 80.000

o

o

> 80.000 a I I0.000

2

0,5455

> I I0.000 a 150.000

5

1,7333

> 150.000 a 250.000

7

3,8400

>250.000 a 500.000

8

-

> 500.000

Taxa única de 6

!

- As taxas do IMTI
são as seguintes:
# Aquis ição de
prédios rústicos 5%
#Aquisição de outros prédios urbanos e outras aquisições onerosas - 6,5%

CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO
- O Código do Imposto sobre Sucessões e Doações é revogado a partir de I de Janeiro de 2004, data em que
entra em vigor a nova alteração ao Cód igo do Imposto do
Selo que passa a tributar as transmissões, onerosas ou por
doação, de bens.
-A taxa ap licáve l sobre a aq uisição gratuita de bens é de
10%
-A taxa ap licáve l nas transm issões por morte ou por doação é de 0,8%
- A base tributáve l nas transmissões por morte deixa de
ser a quota hereditária de cada herdeiro, passando a ser a
massa hereditária global na pessoa do cabeça de casal
- A taxa de 5% que incidia sobre os dividendos e juros de
obrigações (imposto sucessório, por avença) é e liminada,
passando a ser tributados apenas quando ocorrer a transmissão gratuita.
-A participação do falecimento, da doação ou de qualquer
transm issão gratuita, deve ser efectuada no serviço de finanças competente (área da residência do autor respectivo) até ao fina l do 3° mês seguinte ao do nascimento da
obrigação tributária e deve ser acompan hada, de entre outros documentos, da relação dos bens transmitidos.
ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
- Os períodos de isenção de prédios urbanos destinados a
habitação própria e permanente passam a ser os seguintes:
# Valor patrimonial até 150.000 euros - 6 anos
#Valor patrimonial de 150.001 euros até 225.000 euros3 anos
- Os prédios urbanos objecto de reabil itação urbanística
ficam isentos do imposto municipal sobre imóveis (IMI) pelo
período de 2 anos a contar do ano, inclusive, da emissão
da respectiva licença camarária.
As isenções ficam dependentes de reconhecimento pela
Câmara Mun icipal da área da situação dos prédios
- Os prédios urbanos arrendados em regime de renda condicionada estão isentos do IMI por um período de I O anos
contados a partir da celebração do primeiro contrato de
arrendamento no referido regime.
Quaisquer dúvidas ou quaisquer esclarecimentos sobre a
maté ria fiscal poderão ser resolvidos ou esclarecidos todas
as 3 ... e 5."'
feiras, das I O às 13 horas, na Av. Gago
Coutinho, 151, em Lisboa.
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