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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Ensino Médico 

O 
acesso às facu ldades de me
dicina, o ensino aí ministrado 
e a formação dos recém licen
ciados tem suscitado junto da 

opinião pública e dos med ia um ines
perado interesse nos últimos meses. 

Aparentemente fo i a polémica em 
torno das novas faculdades prometidas 
pelo Governo a despertar o assunto, 
mas a verdade é que no seio da Ordem 
dos Méd icos há muito que o ensino 
médico, em todas as suas componen
tes, é uma preocupação. 

Há anos que foram diagnosticadas 
falhas no sistema e 
identificadas as causas 
e as consequências. 

Neste número da 
Revista recordam-se 
algumas das in iciativas 
e divulgam-se as últi
mas propostas da Or
dem dos Médicos, e fi
cam os depoimentos 
de especialistas, al
guns divergentes, que 
nos últimos anos têm 
acompanhado os vá
rios aspectos relacio
nados com o ensi no 
médico. 

É mais um contributo da Ordem dos 
Médicos para uma reflexão aturada 
sobre o problema. 

Tem vindo desde sempre a Ordem 
dos Médicos a defender a Medicina 
Convencionada, como parte impor
tante da solução para os males da 
saúde. 

Foi com agrado que registámos a in
tenção da Sr.a Ministra da Saúde em 
estimu lar e relançar de novo as con
venções a propósito das tão faladas lis
tas de espera. 

Espera esta Ordem que estas medi 
das não se apliquem apenas a esta cir
cunstância especial, e que pelo con
trário integrem a reforma do S.N .S. 
que urgentemente se impõe. Na reali -

dade, a separação entre financiadores 
e prestadores passa indiscutivelmente 
pela med icina convencionada e por 
legislação que dê uma estabilidade 
rea l aos médicos que decidirem optar 
por esta via . 

As incompatibilidades ora existentes 
deverão, em nosso entender, ser revis
tas e moderadas, sob pena de as boas 
intenções· ora expressas pela Sr." 
Ministra da Saúde não terem aplicação 
prática. 

A discussão e aprovação do orça
mento rect ificativo 
pôs a nu , uma vez 
mais, as conhecidas 
fragilidades financei 
ras do Serviço Na
cional de Saúde. Um 
subf i nanc iamento 
crónico, dívidas acu
muladas e ausência 
de um controlo eficaz 
das contas, tudo isto 
foram males reco
nhecidos pelos pró
prios governantes. 

Esperamos ass im 
que finalmente se 

possam atacar os verdadeiros proble
mas do S.N.S., modernizando-o e pre
parando-o para o novo sécu lo. 

Só assim os portugueses poderão ter 
o mínimo de qualidade na assistência 
que lhes é devida e só dessa forma os 
vários profissionais verão recompensa
do o seu esforço. 

Como os Colegas podem verificar, 
este número da revista apresenta-se 
com características diferentes, espe
ramos que esta remodelação seja do 
agrado de todos. Estamos abertos a 
críticas e sugestões que desde já 
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CAPA 
Mais qualidade 

Inovar na formação 
A criação de novas faculdades de medicina justificar-se-á apenas 
quando se encontrar esgotada a capacidade pedagógica das actuais, 
o que está longe de acontecer. Para o professor Alberto Barros, 
é necessário modificar o sistema de acesso, privilegiando a vocação 
em detrimento da necessidade de médias excessivamente elevadas. 

O 
professor Alb~rto Barros é 
professor catedrático de Ge
nética Médica da Faculdade 
de Medicina da Universida

de do Porto e coordenador do Conse
lho Nacional de Ensino e Educação 
Médica da Ordem dos Médicos. Fala, 
nesta entrevista, sobre o que se pode 
esperar das faculdades de medicina 
portuguesas, com oposição frontal à 
criação de novas escolas. Pelo me
nos até que se tenha esgotado a ca
pacidade das escolas existentes, o 
que, na opinião do professor, ainda 
não aconteceu. 

Considera justo o modelo actual de 
acesso ao curso de medicina? 
O modelo actual é intoleravelmente 
iníquo e subjectivo, pelo que merece 
a minha total discordância. Esta afir
mação baseia-se nas assimetrias evi
dentes entre as classificações obtidas 
por estudantes oriundos de diferen
tes escolas, apesar de possuírem ní
veis de preparação semelhantes, e 
na constatação de que a quantidade 
de classificações alvo de correcção 
na sequência de recursos é inaceita
velmente elevada, o que indicia uma 
metodologia de ava liação com objec
tividade inferior à que é imprescindí
vel. 

Por outro lado, parece-nos funda
mental que a escolha dos estabele
cimentos de ensino seja baseada, en
tre outros aspectos, em critérios de 
qualidade pedagógica e não de per
missividade na obtenção de classifi 
cações elevadas. 
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Que comentários faz às actuais mé
dias de acesso? 
Reflectem uma inflação lamentável 
nas classificações atribuídas aos es
tudantes no ensino secundário. De 
facto, é uma observação comum a 
muitos professores das facu ldades de 
medicina que alunos supostamente 
com uma elevada preparação técni
co-científica se manifestam incapa
zes de trabalhar com conhecimentos 
elementares, o que, inevitavelmente, 
levanta sérias suspeitas sobre a efi
cácia dos mecanismos de ava liação 
que conduziram à sua entrada no 
curso de medicina. Este comentário 

O de fazer com que o acesso ao cur
so de medicina esteja assegurado, o 
mais possível, aos alunos que vêm 
do ensino secundário com melhores 
conhec imentos técn ico-c ientíficos, 
bem como aos que têm a melhor ati
tude, numa perspectiva humana, pa
ra o exercíc io do acto médico. O ideal 
de procurar ter, cada vez mais, me
lhores alunos e, sobretudo, melhores 
médicos. 

Como se pode avaliar isso? 
Na proposta, consideramos a eventu
alidade de avaliar atitudes, ou seja, a 
forma como o cand idato vê o acto 

Os candidatos devem ter melhores 
conhecimentos técnico-científicos 
e uma atitude humana adequada 

não se destina, evidentemente, aos 
bons e excelentes alunos que conti
nuamos a ter. 

Pensa ter-se atingido o melhor com
promisso entre eficácia e exequibili
dade com a nova proposta? 
A proposta a que chegámos não tem 
uma auréola de perfeição. Talvez 
possa antes afirmar-se que a fórmula 
encontrada é a que vai mais ao en
contro de um certo ideal. A exequibi
lidade depende, obviamente, do po
der político. 

Que ideal é esse? 

médico na sua dimensão humani
zante. A base, afinal, do exercício da 
medicina. Mas essa quantificação é 
algo muito difícil de realizar. Por ou
tro lado, como considero que seria 
perverso cons iderar-se que os alunos 
que demonstram melhores con heci
mentos são os que têm menor di
mensão humana, restar-nos-á criar 
um processo que permita equidade, 
justiça e objectividade. 

Durante o curso de medicina, o alu
no também tem os seus desafios, 
com as dificuldades que se conhe
cem para os transpor. O acto médi-



co existe logo desde o início, ou só 
desperta mais tarde? 
O curso de medicina tem um carác
ter único, não só informativo, mas 
também formativo. E, neste aspecto, 
é fundamental valorizarmos o culto 
da formação pelo exemplo, na forma 
como os professores abordam as 
doenças mas, sobretudo, os doentes. 

E o lado da informação? 
Hoje há uma quantidade de informa
ção disponível muito grande e com 
um ritmo impressionantemente cres
cente. A exploração desse manancial 
não se esgota no curso. Qualquer 
médico que exerça condignamente a 
sua actividade deve, desde o tempo 
de estudante, estar habituado a ler 
as revistas científicas, e frequentar as 
acções de pós-graduação necessá
rias ao bom exercício da sua profi s
são, além de estar ligado às diversas 
boas fontes de informação. A infor
mação é indispensável, bem como o 
impulso para ela. 

Será mais importante numas espe
cialidades do que noutras? 
É evidente que há diferenças, até por 
umas estarem em maior mudança 
que outras. Mas a obrigação de 
acompanhar o que se faz e acontece 
no mundo actual da medicina diz 
respeito a todos os profissionais de 
saúde. 

Não estará um pouco enraizado o 
preconceito de que se entra para o 
curso de medicina para atravessar 
um longo processo, até à saída para 
o mercado de trabalho? 
É um pouco isso, mas com a particu
laridade de ser fundamental que as
sim seja! O curso de medicina é o 
curso que nós consideramos de 
maior exigência em termos científi
cos e humanos. A comunidade espe
ra-o e exige-o. A ida para o curso de 
medicina é um acto voluntário, e as 
pessoas conhecem as regras. 

Quais são? 
Os anos de escolaridade, o internato 
geral - desejavelmente encurtado e 
reestruturado - e o exame de acesso 
à especia lidade, este último feito 

imediatamente após o internato ge
ral. 

Não será penalizante para a socie
dade esperar quase pelos trinta anos 
de um estudante de medicina, até 
que se torne médico e lhe dê assis
tência? 
Para mim, essa é uma falsa questão. 
Os graves problemas da medicina em 
Portugal não advêm do facto de se 
terminar a especialidade com 28 a 
30 anos. Resultam de outros aspec
tos, alguns bem conhecidos, mas 
que não cabe aqui especificar. 

O abaixamento da fasquia na média 
para a primeira triagem irá buscar 
mais vocações de medicina? 
Não sei. Estou, contudo, seguro que 
vamos buscar maior humanidade em 
quem entra na universidade. É que os 

últimos três anos do ensino secundá
rio, quando o aluno tem entre 15 e os 
17 anos, são passados com a obses
são de ter média de 19 para poder 
mais tarde competir com os outros 
cand idatos. Não temos dúvidas de 
que a adopção destas medidas per
mitirá que alunos de elevado mérito 
não vejam frustradas as suas expec
tativas de acesso ao curso de medici
na , em fases ainda precoces da sua 
formação, permitindo ainda que estes 
jovens readquiram uma vivência for
mativa plena, não apenas de índole 
escolar, mas também um espírito de 
sã camaradagem e solidariedade en
tre colegas que a pressão competitiva 
da classificação disputada à décima 
coloca inevitavelmente em causa. Po
de mesmo levar à situação de preju
dicar o clima de entreajuda que deve 
existir entre colegas de uma mesma 
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turma, pela competitividade que sem
pre se gera. Isto para além de inibir 
todo um conjunto de actividades e di
versões que se consideram saudáveis 
nessa faixa etária. 

Parece-lhe possível o recurso a en
trevistas pessoais para aferição de 
candidatos? 
Eu sou frontalmente contra a entre
vista, como elemento de análise para 
acesso ao curso de medicina. Não 

Dezembro de 1999, o Conselho Na
cional Executivo da Ordem dos Médi
cos viria a ratificá-la em definitivo. 

O que se passou no período entre 
Maio e Dezembro? 
Foram enviadas cartas a docentes 
das duas faculdade de medicina aqui 
do Porto, mostrando e colocando à 
consideração os termos da nossa 
proposta. Recebemos muitas respos
tas, na esmagadora maioria de 

É errado contratar médicos de outros 
países, enquanto alunos portugueses 
meritórios não entram nas facu ldades 

vejo forma de, objectivamente e sem 
pôr em causa a idoneidade de quem 
eventualmente faça as entrevistas, 
conseguir objectividade. É óbvio que 
todos os professores têm um número 
grande de amigos. Esses, por sua 
vez, têm dezenas, ou centenas, de 
amigos. O cenário seria de pressão e 
de grande subjectividade. Nunca, em 
circunstância alguma, eu aceitaria 
fazer entrevistas visando o ingresso 
no curso de medicina. 

Qual o elenco da equipa com que 
trabalhou para elaborar a proposta e 
como surgiu? 
A proposta foi elaborada pela Comis
são Regional Consultiva para o Ensi
no e Educação Médica da Secção 
Regional do Norte, da qual fazem 
parte o prof. Sousa Pereira, o prof. 
Francisco Cruz e eu próprio. Quando 
o Dr. Miguel Leão me convidou para 
integrar e coordenar esta comissão, 
manifestei-lhe as minhas preocupa
ções e, logo após a tomada de posse, 
começámos a trabalhar no sentido 
de definir uma nova metodologia pa
ra o acesso ao curso de medicina. Os 
trabalhos ficaram concluídos em 
Maio de 1999, datando dessa altura 
a nossa proposta para apresentar ao 
Conselho Nacional de Ensino e Edu
cação Médica. Este reuniu no início 
de Dezembro do ano passado, aproe 
vando por unanimidade a mesma 
proposta. Na sua reunião de 21 de 
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apoio, o que nos fez ficar mais confi
antes. Além disso, a Ordem dos Mé
dicos ficou enriquecida, em termos 
da sua imâgem pública, embora nun
ca tenha sido essa a ideia primordial 
da iniciativa. Tratou-se, para mim, de 
um imperativo de consciência. 

Utilizou-se como modelo o processo 
de alguma faculdade estrangeira de 
medicina? 
Não. Nunca poderíamos importar 
uma metodologia, ainda que fosse 
proveniente de uma cultura científica 
e pedagógica afim da nossa. 

Considera que as nossas faculdades 
de medicina estão a gerar investiga
dores? 
Sim. Posso falar pela Faculdade de 
Medicina do Porto, onde trabalho há 
20 anos, então como monitor da dis
ciplina de Genética. Num curso de 
medicina, para além das componen
tes pedagógica e assistencial, é in
dispensável a investigação. A possi
bilidade de licenciados não médicos 
fazerem carreira nas faculdades de 
medicina acresce a essas considera
ções, enriquecendo consideravel
mente o corpo científico, na sua di
versidade e capacidade. 

Como comenta o défice de médicos 
formados pelas faculdades portu
guesas? 
É demasiado evidente que as facul-

dades de medicina não estão, desde 
há vários anos, a formar o número de 
médicos que a população necessita. 
É inqualificável que as estruturas res
ponsáveis dos ministérios da saúde e 
da educação não tenham, em tempo 
útil e de forma coordenada, definido 
as necessidades do país e criado as 
condições para que as faculdades de 
medicina existentes tenham possibi
lidade de ensinar mais alunos, nome
adamente através do aumento do rá
cio docentes/alunos. É inaceitável 
que as diversas instituições de saúde 
tenham necessidade de contratar 
médicos oriundos de outros países, 
enquanto todos os anos alunos de re
conhecido mérito não têm acesso ao 
curso de medicina. 

Está de acordo com a criação de no
vas faculdades? 
A criação de novas faculdades de 
medicina justificar-se-á quando o po
tencial de capacidade pedagógica 
das actuais estiver próximo de atingir 
os seus limites o que, na minha opi
nião, estará longe de acontecer. Pa
rece-me, até no plano ético, muito 
discutível que seja privilegiada uma 
opção de custos muito superiores, 
em detrimento de uma outra, muito 
mais económica e consistente, que é 
a melhoria das condições humanas e 
logísticas das actuais faculdades. 

Parece-lhe possível que as novas fa· 
culdades consigam atingir a maturi
dade científica nos próximos anos? 
Essa pergunta deve ser feita aos res
ponsáveis pelas novas faculdades. 
Parece-me, sem dúvida que o poten
cial das actuais faculdades de medici
na está longe de estar esgotado. Pode 
melhorar-se o que já existe, com re
cursos financeiros bastante inferiores 
aos que envolvem a criação de novas 
infra-estruturas. Aqui na FMUP, temos 
capacidade de formar mais médicos, 
desde que sejam feitas as devidas 
adaptações de instalações, equipa
mentos e recursos humanos. É inacei
tável que se esteja a culpar apenas as 
faculdades de medicina pelo facto de 
Portugal estar a formar menos médi
cos. Acredito firmemente que o futuro 
o demonstrará. 
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Posição do Conselho 
Nacional Executivo 
Revisão da Metodologia de Acesso à Licenciatura em Medicina 

os últimos anos, tem-se assistido em Portugal a 
um aumento crescente da tentativa de acesso à 
licenciatura em Medicina. A pressão resultante 

deste aumento, sem correspondente crescimento do nu 
merus clausus, tem-se reflectido ao nível do ensino se
cundário, gerando tensões e inflacionando as classifica
ções atribuídas aos estudantes, sendo hoje notórias e 
públicas as evidentes assimetrias entre as classificações 
obtidas por estudantes oriundos de diferentes escolas e 
com graus de preparação idênticos. 

Estas assimetrias reflectem-se ao nível da Universida
de no facto, conhecido por todos os docentes dos pri
meiros anos, de que alunos, supostamente com uma 
elevadíssima preparação técnico-científica, se manifes
tam incapazes de trabalhar com os conhecimentos mais 
elementares, o que permite levantar sérias suspeitas 
sobre a eficácia dos mecanismos de avaliação que con
duziram à sua entrada na Universidade. Por outro lado, 
no actual sistema, a quantidade de classificações alvo 
de correcção na sequência de recursos é inaceitavel
mente elevada, o que indicia uma metodologia de avali
ação com uma objectividade inferior à que é imprescin
dível. 

O Decreto Lei que estabelece as regras que presidirão 
ao desenvolvimento da política de Saúde em Portugal 
antevê que as Universidades passem a participar no 
processo de selecção dos seus alunos. Esta ideia seria 
aliás reforçada na Resolução do Conselho de Ministros 
n° 140/98 onde se refere " ... a recomendação da adop
ção, no plano do ingresso, de medidas que conjuguem 
a componente de formação académica com a compo
nente vocacional, sem prejuízo da necessária objectivi 
dade do processo". 

Assim, de modo a garantir a indispensável equidade e 
a maior justiça possível no sistema de acesso, o Con
selho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos propõe 
a adopção, com carácter de urgência, da seguinte meto
dologia: 

a) A classificação obtida no ensino secundário deve ser
vir exclusivamente de nota de acesso a um Exame 
Nacional de Acesso à Licenciatura em Medicina. 

b) Este exame apenas poderá ser realizado pelos alunos 
que concluam o ensino secundário com uma classifi
cação igual ou superior a 16,0. 

c) A(s) prova(s) que constituirão este Exame serão, 
obrigatoriamente, de tipo "teste americano" (escolha 
múltipla), por forma a não existirem factores ambígu
os e subjectivos na sua avaliação/correcção. 

d) O acesso à licenciatura em Medicina dependerá ex
clusivamente da classificação obtida neste Exame 
Nacional de Acesso. 

e) A responsabilidade da elaboração deste Exame deve 
ser atribuída ao CRUP (Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas), que designará equipas 
constituídas por representantes de todas as Escolas 
Médicas Portuguesas para a sua elaboração. 

f) O teste a ser elaborado deve avaliar conhecimentos e 
competências. A avaliação de atitudes, caso tal seja 
entendido como útil, deverá manter, obrigatoriamen
te, o carácter objectivo referido na alínea c). 

A adopção destas medidas permitirá que alunos de 
elevado mérito não vejam frustradas as suas expectati
vas de acesso ao curso de Medicina em fases ainda pre
coces da sua formação. Acresce que, o facto de permi
tir que um grande número de alunos classificados com 
notas de elevado mérito ( ~ 16,0) tenham acesso à reali
zação do Exame Nacional de Acesso, levará inevitavel
mente a uma melhoria da qualidade do ensino, cujo ob
jectivo deve ser preparar alunos de qualidade, ao invés 
de alunos com boas notas, eliminando numerosas injus
tiças na obtenção das classificações e permitindo uma 
escolha dos estabelecimentos de ensino baseada em 
critérios de qualidade pedagógica e não de permissivi
dade na obtenção das referidas classificações. 

Aprovada em 21.12.99 
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Liberdade 
de escolha 
Só se justificam novas faculdades se 
constituirem centros de excelência, defende 
o professor Lobo Antunes. Os médicos de 
hoje estão pouco virados para a ciência, 
e para os seus desenvolvimentos mais recentes. 

I Professor Lobo Antunes: " Ainda não é passivei seleccionar através de entrevistas" 



O 
professor João Lobo Antu
nes, membro do Conselho 
Nacional Consultivo para o 
Ensino e Educação Médica 

da Ordem dos Médicos, defende o 
método da entrevista para a selecção 
dos cand idatos ao curso de medici
na. Rejeita a potencial subjectividade 
da escolha, com o argumento da res
ponsabilização da faculdade perante 
a sociedade, afirmando-a maior do 
que quando esta se limita a receber 
os alunos que o actual sistema 
anualmente lhe envia. 

No curso de medicina, julga que a 
vocação dos candidatos é corres
pondida? 
A única forma de o sabermos é per
guntando aos alunos a sua opinião. A 
única informação que tenho sobre 
esse ponto baseia-se nas impressões 
que colhi quando entrevistei os can
didatos há cerca de 1 O anos. A Fa
culdade de Medicina da Universida
de de Lisboa (FMU entrevistou 900 
rapazes e raparigas que afirmaram 
que o seu objectivo era corresponder 
a uma vocação e ajudar o seu seme
lhante. Mas em Portugal há muito 
pouca investigação sociológica sobre 
este ponto. Uma das coisas impor
tantes a estudar seria a evolução 
desse primeiro sentimento, ao longo 
de todo o processo formativo. 

O sentido de altruísmo deve existir, 
à maneira de sacerdócio? 
A noção de sacerdócio tem a sua ra
zão de ser no caso da prática médica 
e por diversas razões. Em primeiro 
lugar, porque tanto os médicos como 
os sacerdotes afirmam responder a 
uma vocação, a um chamamento; 
em segundo lugar, tanto uns como 
outros têm um estatuto especial, que 
lhes confere privilégios mas também 
que os responsabiliza, particular
mente em relação ao seu comporta
mento moral. Depois, tanto para uns 
como para outros, o segredo está na 
essência do seu múnus. Há, ainda, a 
noção que tanto uns como outros ab
dicam, embora de forma diferente, 
de uma vida familiar. Finalmente, há 
ainda um sentido de altruísmo, de 
renúncia temporal, o que é hoje, em 

relação aos médicos, muito mais 
fraco que em tempos passados. 

Significa isso que os estudantes en
tram para o curso de medicina, cons
cientes e motivados para a envol
vente material? 
A profissão em Portugal tem singula
ridades em relação a outros países, 
pois o estado absorve automatica
mente quase todos os licenciados. 
Trata-se de uma situação quase úni
ca, de pleno emprego, garantido ape
nas por se concluir o curso. Mesmo 
em Portugal, não existe paralelo em 
mais nenhuma licenciatura, em ter
mos globais. Existe pelo menos no 
início da carreira , uma natural tran
quilidade material. Há muitos países 
na Europa em que o desemprego mé
dico é importante. Resta, pois, saber 
o que vai acontecer em Portugal e 
talvez nos 'devêssemos preparar de 
outra forma, encarando realistica
mente as alternativas futuras. 
As faculdades de medicina conse
guem captar, tanto os melhores alu
nos como as vocações mais fortes? 
Não há dados concretos que permi
tam responder a essa questão. Mas 
parece-me que os alunos que entram 
com médias de 18,5- alunos a que 
eu chamo de "alta competição"- não 
são diferentes dos que constituíam 
os cursos médicos do meu tempo. O 
padrão continua o mesmo de outro
ra, existindo um número razoável de 
alunos bons, alguns muito bons e 
muito poucos excepcionais. 

O abaixamento da média, como for
ma de dar acesso a um exame com
plementar poderá ir buscar mais 
alunos motivados? 
Essa é matéria muito complexa, mas 
concordo que essa medida é necessá
ria. Já agora, não posso deixar de di
zer como me espanta terem agora 
surgido tantos "especialistas" em 
educação médica! Todos falam de 
teste de avaliação, redução do factor 
de subjectividade, escolha múltipla , 
igualdade de oportunidades, etc. Pa
rece-me tudo isso de muito difícil 
concretização, sobretudo no espaço 
limitado de tempo para o qual se pro
põe pôr a funcionar estas "soluções". 

Existirá forma de evitar o subjectivo 
na avaliação dos candidatos? 
Eu leccionei durante 14 anos na Uni
versidade de Columbia, em Nova Ior
que (EUA), uma das melhores do 
mundo, e tive oportunidade de conhe
cer e participar nos seus processos 
de aferição de candidatos ao curso 
de medicina. Digo, sem hesitação, 
que os EUA têm o melhor ensino mé
dico do mundo. Basta ver a qualida
de dos médicos formados nos EUA 
para julgar da adequação dos seus 
métodos. Não há dúvida, para mim, 
que os métodos de admissão que se 
têm apurado ao longo do tempo lhes 
têm servido de forma útil. 

Como se processa nos EUA o ingres
so no curso de medicina? 
A seguir ao college, que dura quatro 
anos, há uma selecção dos alunos 
feita por entrevista, frente a frente e 
caso a caso. 

Mas a entrevista não injecta muita 
subjectividade no processo de esco
lha? 
A esse propósito, tiá um equívoco e 
que se prende com o facto de em 
Portugal não existir a cultura da en
trevista . Não estamos preparados de
vidamente para poder extrair da en
trevista os elementos que permitam 
exercer um juízo. Depois, os oposito
res ao método de entrevista parecem 
esquecer-se que quando um indiví
duo escolhe um colaborador por en
trevista, ele próprio está a responsa
bilizar-se. Generalizando, se as facul 
dades tiverem a liberdade de esco
lher os seus alunos, elas próprias fi
cam envolvidas num compromisso 
em relação à sociedade e ao país e 
serão julgadas pela qualidade dos 
médicos que formarem . Esta situa
ção é diametralmente oposta à da 
actual situação, em que as faculda
des recebem os alunos que lhes são 
enviados, sem qualquer critério que 
não seja o das classificações obtidas. 
É preciso inverter toda a lógica para 
que se torne o sistema mais justo. 

Nos EUA, como funciona a entrevista? 
Todas as faculdades dos EUA pos
suem uma comissão de admissão, 
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composta por alguns professores 
com experiência nessa função. Con
tudo, também existe a participação 
dos alunos. 

Os alunos também participam na 
aferição dos candidatos? 
Sim, e de forma estruturada. Nas 
universidades norte-americanas, uma 
das componentes fundamentai s do 
processo da entrevista é a opinião 
dos futuros co legas do candidato. 
Alunos que já estão a frequentar o 
curso são, muitas vezes, os melhores 
juízes dos que pretendem ingressar 
no curso. Conhecem muito bem as 
emoções, as vontades ou as fanta
sias, po is eles próprios estiveram na
quela posição algum tempo antes. É 
curioso verificar que raramente há er
ros de ava liação. Se assim não fosse, 
não haveria uma taxa próxima dos 
100% de alunos que conc luem os 
seus cursos . Tanto quanto sei, ape
nas não terminam a licenc iatura de 
medicina aqueles que, por razões de 
saúde, ficam impedidos de o fazer. 

Mas o curso aí também é mais ori
entado para a prática e para o ca
so ... 
Escrevi um documento, "o currículo 
escondido", que aborda essa questão 
e que, por si só, daria para uma lon
ga conversa. Nós - portugueses -
continuamos muito apegados ao cur
rículo formal. Continua a ser muito 
importante para nós olhar e definir 
para as matérias dadas e a avaliar, 
seguindo o princípio que só se pode 
ensinar o que puder ser avaliado. Há 
muitos anos que a característica fun
damenta l do currícu lo de um curso 
de medicina numa universidade ame
ri ca na é a liberdade de esco lha, ou 
seja, devolver ao aluno grande parte 
do processo educativo. No último 
ano do cu rso, ou seja o quarto, é fo
mentado um estágio de investigação. 
O aluno tem diversas opções e cami
nhos por onde envereda r. Pode ir tra
balhar para uma reserva de índios e 
observar uma forma diferente de fa
zer medicina; ir para a América do 
Sul; acompanhar uma missão em 
África; estagiar num centro altamen
te sofisticado de cuidados médicos, 
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etc. Há muito maior liberdade do que 
entre nós, embora já estejamos a 
oferecer um leque muito vasto de op
ções, que vão desde a antropologia 
à filosofia do conhecimento. Mas há 
muito pouco tempo livre. Saem de 
um ensino secundário em que esque
cem a juventude para se dedica
rem ao estudo e, durante o curso, 
também não encontram muito tempo 
para gozar a sua juventude, estar sol
tos. 

Seria então importante reduzir a 
carga horária? 
Mas uma das grandes resistências 
em qualquer reforma curricular é co
locada pelos professores das cadei
ras. Isto porque a redução da carga 
horária de determinada disciplina é 
muita vezes encarada pe lo seu re
gente como uma redução da impor
tância do que ele ensina. De qual
quer forma, temos de fazer um esfor
ço para· ultrapassar isso e dar tempo 
aos alunos de transformar a informa
ção em conhec imento, o que implica 
tempo livre e de livre exp loração e 
aquisição de hábitos próprios. Só as
sim se poderá converter o conheci
mento em sabedoria e boa prática, 
que é o objectivo último perseguido 
por qua lquer faculdade. 

Considera, então, que existe uma la
cuna de formação, por os alunos se
rem demasiado enquadrados na in
formação que adquirem? 
É bastante mais do que isso e, tal 
vez, mais grave. Não tenho dúvidas 
hoje que a "bagagem cu ltural " da 
classe médica está a decair. Há pou
ca atenção dos médicos para a ciên
cia e para os desenvolvimentos mais 
recentes. Vejo-os um pouco divorcia
dos da ciência, quando a sua profis
são deve ter sempre, ao longo de to
da a vida, uma componente científi 
ca. O contacto com a investigação 
científica é muito importante na for
mação de um médico mas, por outro 
lado, quando as pessoas entram no 
curso de medicina, querem ser médi
cos e é para a prática clínica que es
tão sempre orientados. Como resul 
tado, temos que os indivíduos res
ponsáveis pela pesquisa biomédica 

são, cada vez mais, não médicos. Os 
médicos devem ser envolvidos e ser 
levados a interessa r-se pela investi
gação. Hoje, temos bolsas cientificas 
para os alunos, nas quais há boa 
adesão e procura. Foram criadas ori
ginalmente com o famigerado dinhei
ro conseguido através das propinas e 
tem sido uma experiência muito bem 
sucedida. 

Que comentários faz à actual falta 
de médicos e à previsão de agrava
mento no futuro? 
Os numeri clausi das faculdades de 
medicina foram impostos pelo Minis
tério da Educação, sempre. Nunca 
foram as faculdades que o fizeram . 
Fomos todos apanhados de surpresa, 
quando nos vieram dizer que não ha
via médicos suficientes. Isso quer di
zer que se decidiu sem qualquer ba
se sóc io-profi ssional e, portanto, foi 
um erro dos políticos; não nosso. 
Não deve impender, de forma algu
ma, sobre as faculdades de medici 
na. Eu recuso liminarmente que a 
culpa tenha estado do lado das facul
dades, ou tão-pouco da classe médi
ca. 

Mas é um dos argumentos utilizados 
para a criação das novas faculdades 
de medicina ... 
Eu fiz parte da comissão original pa
ra a criação das novas faculdades de 
medicina, liderada pelo prof. Diogo 
Lucena, que produziu um documen
to e que foi transmitido ao conselho 
de ministros. A ideia da comissão em 
relação às novas faculdades era a se
guinte: provavelmente, com o au
mento do numerus clausus de cada 
faculdade já existente, com a capaci
dade de recrutar mais docentes, e 
com o alargamento das áreas de en
sino; as faculdades que existi am con
seguiriam suprir as necessidades. Só 
se justifica ria criar novas instituições 
- uma ou duas - se elas constituís
sem centros de excelência, de inova
ção pedagógica e científica e que, de 
alguma forma, viessem impulsionar, 
dentro do espírito de competição sã, 
as escolas já existentes. Espero que 
seja isso que se esteja a tentar con
seguir. 

• 
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Deixem os 
alunos entrar 
Em vez de criar faculdades, é necessário 
investir nas que existem, e tornar mais 
adequado o sistema de acesso à vocação 

. para a medicina. Segundo o professor Castro 
e Sousa as escolas têm que intervir 
activamente na selecção dos candidatos. 

,_ 
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O 
professor Francisco Castro e 
Sousa é o presidente do Con
selho Científico da Faculda
de de Medicina da Universi

dade de Coimbra (FMUC), a única 
escola médica portuguesa que minis
tra duas licenciaturas: Medicina e 
Medicina Dentária . Entrevistado à 
saída de uma intervenção cirúrgica 
nos Hospitais Universitários de 
Coimbra (HUC), faz um balanço da 
reforma do ensino que a FMUC ini
ciou em 1995. Deixa, ainda, os seus 
comentários acerca dos principais 
assuntos relativos ao ensino da me
dicina. 

Embora considere naturalmente 
prematura a avaliação com rigor 
científico da reforma, o prof. Francis
co Castro e Sousa não deixa de refe
rir que "tem aspectos bastante posi
tivos e outros menos conseguidos, 
embora os primeiros vinguem sobre 
os últimos". O contacto do aluno 
com os doentes, desde o primeiro 
ano, através da nova disciplina de In
trodução à Medicina, teve um impac
te considerável e benéfico. São, ain
da, considerados passos significati
vos "a maior importância nos conteú
dos programáticos de áreas tão rele
vantes da medicina contemporânea 
como a Bioquímica, a Genética, a 
Imunologia, a Reumatologia, a Ética, 
Deontologia e Direito Médicos, a Epi
demiologia e Medicina Preventiva e a 
Clínica Geral"; a introdução no plano 
curricular de cadeiras de opção, des
de a Biologia Molecular à Informáti
ca, da Introdução à Investigação à 
Cirurgia Experimental, da Nutrição à 
Economia e Gestão dos recursos da 
saúde que poderão constituir com
plementos importantes da formação 
troncular, quando não verdadeiras 
incubadoras de vocações. E a diver
sificação dos cenários de aprendiza
gem, dando-se ênfase particular ao 
contacto dos alunos, não só com o 
doente hospitalar, mas também atra
vés da frequência dos centros de 
sa úde, logo no primeiro ano. Está a 
fomentar-se também uma estadia 
mais prolongada dos alunos no meio 
hospitalar. "A aula prática de uma 
hora ou duas foi substituída por ma
nhãs nas enfermarias e implementa-

ção crescente de métodos pedagógi
cos como o ensino baseado na evi
dência ou resolução de problemas; 
com ênfase especial no ensino de 
gestos e atitudes", afirma o professor 
de Coimbra. Positivo é, também, o 
aumento do tempo de escolaridade e 
a diminuição do tempo de exames. 
"De cerca de 4 meses para avalia
ção, passámos para dois meses e 
meio". Destaca-se, também, a profi
laxia de repetições programáticas po
tencialmente inúteis, através de uma 
mais adequada coordenação hori
zontal e vertical dos conhecimentos, 
gestos e atitudes a serem ensinadas 
aos discentes. E, fundamentalmente, 
a criação de um 6° ano profissionali
zante, abarcando 2100 horas de 
prática orientada e programada, cujo 
organigrama detalhado foi apresenta
do em Se_tembro de 1999 aos minis
térios da Educação e da Saúde e à 
Ordem dos Médicos. "Mais de um 
ano antes do seu início, previsto para 
Outubro de 2000! Trata-se de um 
documento de grande qualidade, ob
jectivo e sintético, em que são clara 
e explicitamente definidos os objecti
vos educacionais e a metodologia 
para os alcançar". O académico con
tinua: "Temos a certeza de que, se 
forem criadas à Faculdade as condi
ções que solicitou para o levar a ca
bo, este ano profissionalizante virá a 
constituir um marco na melhoria do 
ensino médico na FMUC. E, porven
tura, tornar desnecessário - total ou 
parcialmente -o actual internato ge
ral. Já manifestámos a nossa dispo
nibilidade para que o ensino nesta 
fase seja avaliado pela Ordem dos 
Médicos, em conjunto com a Facul
dade, de forma a tornar possível que 
deixemos de ter os especialistas - e 
clínicos gerais- mais idosos do espa
ço comunitário" . 

A sensibilização para o doente en
quanto pessoa integral também está 
na agenda dos objectivos da FMUC, 
materializando-se numa ênfase espe
cial na humanização da relação mé
dico-doente. 

"Entre os aspectos menos positi 
vos, será de referir a extensão e deta
lhe porventura excessivos ainda re
servados a áreas especializadas e a 

ênfase, porventura pouco ambiciosa, 
na colaboração interdisciplinar, que 
constitui um dos alicerces da medici
na contemporânea" . Está ainda por 
concretizar "a institucionalização de 
uma política de qualidade no ensino 
com participação empenhada dos es
tudantes". É preciso também sanar 
situações como "a ausência de pres
crições e precedências incompreensí
veis, quando milhares de candidatos 
não conseguem materializar o sonho 
de entrar no curso". Neste ponto, o 
prof. Castro e Sousa considera mes
mo que "são os grandes sacrificados, 
no cenário global nacional dos estu
dantes universitários". 

Conseguiu pôr-se em prática e im
por gradualmente a avaliação contí
nua, "embora na realidade nos sinta
mos cerceados em relação ao projec
to inicial. Isso deve-se, principalmen
te, ao rácio docente/discente que 
continua de 1/6". O académico expli
ca-se:· "É que as contas são feitas pa
ra a globalidade da faculdade e dos 
alunos, mas uma faculdade de medi
cina tem dois sectores muito distin
tos: o pré-clínico, para o qual esse 
rácio me parece perfeitamente acei
tável; e o ciclo clínico, que deve ser 
considerado completamente desajus
tado da evolução sócio-cultural do 
povo português e da prática que já ti
vemos oportunidade de viver pes
soalmente em França (1/3) ou nos 
EUA (2/1) há muitos anos. Até por
que, numa escola médica que tem 
como meta a excelência, muitos do
centes estarão ocupados em áreas de 
conhecimento que só no futuro serão 
potencialmente matéria de ensino 
pré-graduado. Mas se não preparar
mos hoje os docentes do futuro, a 
Escola tornar-se-á rapidamente obso
leta". O professor de Patologia Cirúr
gica prossegue: "Hoje temos discipli
nas de genética, biologia molecular e 
fisioterapia, por exemplo, mas se a 
faculdade não tivesse preparado pes
soas com competência nestas áreas 
anos atrás, seria difícil, se não im
possível, ensinar hoje essas áreas 
com qualidade aos alunos". Uma vez 
que todos os professores estão incluí
dos no rácio, "embora muitos dedi
cados a especia lidades que não têm 
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ainda muita expressão no ensino pré
-graduado", segue-se que o rácio rea l 
é bastante inferior ao "teórico". Isso 
constitu i, assim, uma limitação seve
ra ao processo educativo e uma ava
liação contínua verdadeiramente 
"isenta e objectiva". 

Necessário definir quem 
deve gerir 

"As faculdades de medicina conti
nuam a não ter qualquer intervenção 
na gestão dos hospitais onde se mi
nistra ensino", lamenta o prof. Fran
cisco Castro e Sousa, "tendo de coa
bitar com estruturas hospita lares on
de têm de trabalhar mas cuja admi-

"Este hospital é um parad igma da 
assistência em Portugal o que, em 
grande parte, se deve ao corpo do
cente da Faculdade que aqui traba
lha, dirigindo a maioria dos seus ser
vi ços e departamentos. E, neste con
texto, dá oportunidade aos alunos de 
se formarem em contacto com uma 
prática méd ica de grande qua lidade 
e prestígio internacional". 

Novas faculdades: 
sim e não 

Instado sobre a criação das novas fa
cu ldades de medicina, o prof. Fran
cisco Castro e Sousa afirma não ter 
sido consultado nem interrogado por 

O 6° ano profissionalizante pode ser um 
marco na melhoria do ensino médico, 
e tornar desnecessário o internato geral 

nistração é inteiramente dependente 
do Ministério da Saúde, ficando-lhes 
acometidas apenas obrigações assis
tenciais. O ensino e a investigação 
vêm sempre em segundo lugar". 
Além disso, "por muito boas que se
jam as relações - como é o caso de 
Coimbra - há, natura lmente, diver
gências entre estrutu ras com objecti
vos institucionais distintos. Continuo 
a pensar que um ensino médico de 
qualidade - e a recuperação do défice 
de investigação médica que existe 
em Portugal -só poderá ser uma rea
lidade quando for garantido à univer
sidade um papel activo e determi
nante na gestão dos centros hospita
lares e universitários" . A penalização, 
no caso de Coimbra, vai, em matéria 
de funcionamento, um pouco mais 
longe do que noutras escolas, uma 
vez que o edifíc io da faculdade está 
a três quilómetros do hospital. "Os 
professores não têm aqui (no hospi
tal) uma secretária, nem um gabi
nete para atender os alunos, nem an
fiteatros nem laboratórios! Util izam 
as instalações hospitalares, mas não 
há quaisquer infra-estruturas espe
cíficas da Escola", lamenta o profes
sor, fazendo, contudo, a ressalva: 
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ninguém. "Nem teriam de o fazer", 
afirma, prossegu indo; "Manifestámos 
a nossa opiri ião à tutela em devido 
tempo e, na altura, pareceu-nos bas
tante mais rápido e eficaz investir 
nas estruturas já existentes. Embora 
consideremos sa lutar a concorrência , 
estamos conscientes que em 'tempos 
de consenso' será mais fácil criar de 
raiz uma nova escola, estruturada de 
acordo com as sugestões que as fa
cu ldades de medicina em Portugal 
há muito vêm propondo, do que, fe
rindo interesses nem sempre muito 
claros, proceder de maneira muito 
mais económica, célere e rentável à 
sua indispensável reestruturação". A 
crítica do académico de Coimbra 
comporta, contudo, uma alternativa. 
"Em 23 de Setembro de 1999, orga
nizámos uma conferência de impren
sa na qual manifestámos a nossa in
tenção de aumentar em cerca de 
30% o numerus clausus, desde que 
nos fossem dadas as cond ições mín i
mas para que esse acréscimo não se 
traduzisse numa deterioração da 
qual idade do processo educativo". 
Afirma ter avisado "em devido tempo 
os ministros da altura, Marçal Gri lo e 
Maria de Belém", da rea lização e do 

conteúdo dessa conferência de im
prensa. Com a mudança de governo, 
a FMUC enviou aos actuais ministros 
da Educação e da Saúde, bem como 
aos secretários de estado do Ensino 
Superior e da Saúde um conjunto de 
documentos em que se dava conta 
da sua posição perante os problemas 
mais candentes que, neste momen
to, afectam o ensino médico em Por
tugal". Mas só o Ministro da Educa
ção acusou a recepção dos nossos 
doeu mentos" . O professor não tem 
conhecimento de qualquer resposta 
concreta às propostas da Escola. Ao 
propor-se aumentar o numerus clau
sus, a FMUC tinha em mente contri
buir para sanar dois problemas: a 
"carência efectiva de médicos em 
Portugal, que se prevê que assuma 
proporções graves dentro de sete 
anos; e a situação de existirem alu
nos fortemente qual ificados que fi
cam excluídos no acesso ao curso de 
med icina". Neste último aspecto, o 
prof. Castro e Sousa é peremptório 
ao atirmar que "há qualquer coisa 
que não está bem neste processo de 
selecção em que as escolas médicas 
não intervêm minimamente. Como 
expl icar que haja insucesso escolar 
no curso de medicina, entre alunos 
que ingressaram com classificações 
de excelência?" 

Manifesta alguma reserva em rela
ção ao teste que a Ordem dos Médi
cos se propõe realizar. "O nosso De
partamento de Psicologia Médica e a 
Facu ldade de Psicologia e Ciências 
de educação dizem-nos que preci
sam de anos para preparar um teste 
dessa natureza que, como é eviden
te, não pode ser copiado das universi
dades estrangeiras, devendo ser afe
rido tendo em conta a rea lidade na
cional". Acrescenta que na citada 
conferência de imprensa a Faculdade 
de Medicina da Univers idade de 
Coimbra explanou deta lhadamente 
outras alternativas para modificar o 
actual sistema de acesso, que tem 
condicionado um desinvestimento da 
inteligência e vocação de muitos jo
vens portugueses, profundamente 
motivados para a prática da Medi
cina. 
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Valerá a pena? 
Os dirigentes da Ordem dos Médicos, incluindo o bastonário, são 
de opinião contrária à criação das novas faculdades, entendendo 
que o aumento do numerus clausus seria suficiente para sanar a 
situação nacional. No entanto, o passo está dado. O professor 
Pinto Machado, mentor da nova Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho, fala do projecto e da sua história. 

N
o próximo dia 17 de Feverei
ro, a Escola de Ciências da 
Saúde e o Instituto de Inves
tigação em Ciências da Vida 

e da Saúde serão formalmente criados 
no seio da Universidade do Minho 
(UM). Terão decorrido, nessa altura, 
26 anos desde a tomada de posse da 
Comissão Instaladora da UM, da qual 
o professor Joaquim Pinto Machado 
sempre fez parte. Com funções ces
santes na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP), o aca
démico fala da história da criação da 
nova escola de medicina, de uma cer
ta utopia para o ensino e dos cenários 
possíveis no futuro. Médicos mais hu
manizados, ensino mais orientado pa
ra a prática e mais tempo para explo
ração livre da informação, são alguns 
vectores do pensamento do professor. 

Um caminho longo 

A Universidade do Minho foi criada 
por Decreto Lei em 1973, altura em 
que era ministro da educação o prof. 
José Veiga Simão, juntamente com as 
de Aveiro, Évora e Nova de Lisboa 
(UNL). O Gabinete de Estudos e Pla
neamento (GEP) tinha, já então, de
monstrado a necessidade da criação 
de mais faculdades de medicina, prin
cipalmente para que aumentasse o 
número de médicos, e ficou decidido 
que seriam criadas duas, uma na 
UNL, outra na UM. "O prof. Veiga Si
mão desafiou-me para um dos novos 
projectos. Por razões diversas, optei 
pela UM", explica o prof. Pinto Ma
chado, recordando o dia em que to
mou posse a Comissão Instaladora da 
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UM, de que logo desde o início foi no
meado membro: 17 de Fevereiro de 
197 4. Apesar de estar nos planos da 
fundação da própria universidade, vi
cissitudes de diversa ordem fazem 
com que a nova faculdade de medici
na tarde em conhecer a primeira pe
dra, numa sucessão quase ciclópica 
de acontecimentos. O projecto conti
nha inovações interessantes para a al
tura. "Um dos aspectos mais marcan
tes era o abandono do modelo da 
aprendizagem exclusivamente realiza
da em hospita is; continha novidades
que hoje já não o são-, tais como a 
experiência de ambulatório, durante o 
período de formação", afirma. 

Foi logo no primeiro governo provisó
rio, do Prof. Palma Carlos, em Junho 
de 197 4, que foi entregue um primei
ro projecto para a criação da nova fa
culdade de medicina. Mas o governo 
cai, para lhe sucederem cinco outros, 
no espaço de apenas dois anos, o que 
acabou por fazer com que nunca fosse 
dada qualquer resposta às invectivas 
da Comissão Instaladora (CI). Já nos 
governos constitucionais, quando era 
Director Geral do Ensino Superior o 
prof. Marçal Grilo, a Cl, sem ter res
posta e colocando-se perante a neces
sidade de proceder à construção das 
instalações da UM, pressionou. En
viou um ofício ao Ministério, afirman
do que se num prazo de quinze dias 
não houvesse qualquer resposta, in
terpretaria tal atitude como reprova
ção do projecto. A resposta não veio. 
Assim, pôs-se de parte a criação do 
curso de medicina. 

"Entretanto, cria-se no Porto o Insti
tuto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar, o que pareceu bastante bizar
ro", opina o prof. Pinto Machado, 
prosseguindo: "se o Porto já contava 
com uma escola superior de medici
na, para que precisava de outra?". 

O revés não faz esmorecer os pio
neiros da UM, continuando convictos 
das suas razões. Em 1990, apresen
tam um novo projecto, "elaborado de 
uma forma ainda mais profunda e ri
gorosa que o de 197 4". Além da com
ponente científica e pedagógica, sen
tiu-se a necessidade de demonstrar a 
justeza e adequação da criação de um 
curso de medicina na UM. "Fizemos 
esse exercício cómo se nunca tivesse 
sido consagrado no diploma de fun
dação da própria universidade", afir
ma o académico. Era primeiro mi
nistro o prof. Cavaco Silva, ministro da 
educação o prof. Roberto Carneiro e, 
no dia da universidade - 17 de Feve
reiro- desse ano, acompanhados pelo 
então ministro de estado e "homem 
do norte", Eng. Eurico de Melo, julga
vam estar criadas as condições neces
sárias e suficientes para que se avan
çasse definitivamente. Mas não foi 
ainda nessa altura que se conseguiu o 
aval necessário para avançar. "Havia 
oposição forte, contrariando até os vo
tos da Unesco, mobilizada pelo então 
embaixador português, prof. José Au
gusto Seabra", de quem, enquanto 
ministro da educação, o prof. Pinto 
Machado foi secretário de estado. 

Em Março de 1998, o governo to
ma uma resolução de criar pelo me- • 
nos mais um centro de formação de 
médicos, com a particularidade de ter 
de se situar no interior do país. "Apro
veitámos alguma ambiguidade na lo-



calização geográfica para voltar a in
vestir no projecto, considerando Braga 
e Guimarães interior", afirma com 
sentido de humor o entrevistado. "Eu 
próprio, a prof.a Isabel Azevedo, o 
prof. Sobrinho Simões, o prof. Alexan
dre Sousa Pinto e o prof. Agostinho 
Marques, todos da FMUP, e ainda a 
prof.a Cecília Leão, vice-reitora da UM, 
constituídos em comissão para o efei
to nomeada pelo reitor da UM, apre
sentámos, em Junho de 1998, a nos
sa proposta que foi aprovada pelo se
nado em Julho e logo enviada para o 
ministério". Na resolução do Conselho 
de Ministros de Novembro de 1998, 
ficou estabelecido que a faculdade 
"interior" ficaria na Universidade da 
Beira Interior, na Covilhã, mas que 
haveria lugar para uma outra, no seio 
da UM. A proposta final recebe apro
vação por despacho ministerial em 
Setembro de 1999. O contrato, esse 
vai ser celebrado no próximo dia da 
universidade - sempre a data "mági
ca" de 17 de Fevereiro - deste ano. 

Actual capacidade esgotada 

"Com os recursos que têm, as actuais 
faculdades de medicina estão total
mente esgotadas", afirma sem hesita
ção o prof. Pinto Machado. "O Hospi
tal de S. João é este edifício grande 
que se vê, mas a maioria é hospital; a 
faculdade existe com muita dificulda
de, tendo de servir-se ainda de pavi
lhões pré-fabricados e construídos no 
princípio dos anos 70, cujas obras de 
conservação tanto dinheiro têm custa
do", conclui. Por outro lado, o Institu
to de Abel Salazar, dizimado pelo in
cêndio de 1992 e cuja reconstrução 
não foi ainda iniciada, funciona princi
palmente em instalações cedidas. 
"Em Lisboa, as condições são seme
lhantes, e piores ainda em Coimbra", 
refere o professor. 

O argumento forte para a criação de 
uma nova faculdade é, para o prof. 
Joaquim Pinto Machado, a inovação. 
Baliza a sua afirmação nas escolas 
que visitou, com especia l destaque 
para Inglaterra e Estados Unidos da 
América (EUA). Factor determinante 
para o sucesso é ter a oportunidade 
de começar do zero. "As outras uni-

versidades devem congratular-se com 
isso, pois trata-se de introduzir uma 
inovação profunda no ensino da medi
cina, criando um movimento ascen
dente na qualidade". O engrossamen
to da coluna do corpo científico não 
faz temer o académico do norte: "vão 
ser as pessoas que o vão definir e con
solidar". Considera esse o activo prin
cipa l, esperando muito dos futuros do
centes, em matéria de motivação. 
"Será preciso haver grande paixão por 
parte das pessoas". Mais do que ra
ciona lidade exacerbada, na opinião do 
director cessante da FMUP. "As emo
ções, como tão bem demonstrou An
tónio Damásio, elucidam, cla rificam o 
pensamento. A frieza total não é oca
minho para chegar ao objectivo. É 
preciso que cada um diga para si pró
prio com convicção 'eu gosto disto' e, 

Professor Joaquim Pinto Machado: "A 

a partir desse sentimento, levar os ou
tros a aderir com igual entusiasmo e 
confiança ao projecto" . 

A visão algo lírica do catedrático é 
acompanhada de discernimento: "Te
mos consciência que vamos passar 
por uma fase inicial complexa", afir
ma, ao referir-se aos docentes. "Se va
mos ter doutorados a cem por cento, 
ou quase, alguns haverá, contudo, 
que serão contratados em regime de 
part time". O perfi l humano para ali
nhar com esta estratégia, também já 
está traçado: "Será necessário encon
trar pessoas competentes, que este
jam de acordo com o projecto e que 
tenham capacidade de sacrifício" . Os 
ingredientes necessários para que a 
nova escola vingue e que já demons
traram ser suficientes: "as realizações 
e provas dadas pelas diversas escolas 

profunda no ensino da med icina" -----------------1 
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da Universidade do Minho não dei
xam margem para dúvidas e consti
tuem aval da qualidade da faculdade 
de medicina que vai nascer". 

O prof. Pinto Machado diz, jocosa
mente, "há vinte e cinco anos, tinha 
menos vinte e cinco anos, 44. As for
ças não são as mesmas, e lamento 
que se tenha demorado tanto a chegar 
a este ponto; mas o importante é que 
se tenha chegado". 

Vão ser introduzidas inovações rele
vantes na forma de ensinar medicina. 
Serão, em particular, equacionadas e 
repensadas todas as disciplinas, a sua 
ordem e o seu conteúdo. O material 
adquirido deverá sempre ser impor
tante e utilizado nas fases subsequen
tes da frequência do cu rso. Utilizando 
uma metáfora de comboio, "em que 
as carruagens são as cadeiras do cur
so", Pinto Machado considera que, 
"nunca se demonstrou que a ordem 
das carruagens fosse a correcta". Con
cretiza com as disciplinas que, perten
cendo aos primeiros anos do curso, 
muitas vezes são feitas pelos alunos 
apenas no seu termo. "Talvez não de
vessem sequer existir, pois não foram 
necessárias para as disciplinas se
guintes", considera . 

"Vamos tentar fazer o melhor possível 
no sentido da utopia de, no curso, fa
zer tudo ao mesmo tempo. A forma
ção do médico é uma totalidade; to
das as áreas do conhecimento nas 
ciências biomédicas estão interliga
das". O entusiasmo do prof. Pinto Ma
chado é crescente quando aborda este 
assunto, revelando sinais de um so
nho muitas vezes sonhado e que ago
ra apalpa como real. "Vamos fazer por 
que seja, desde o início, um curso mé
dico; um curso para formar médicos" , 
explica , ao mesmo tempo que se diri
ge à necessidade individual que cada 
estudante deve sentir de se informar e 
ter tempo para o fazer. "Cada vez 
mais estaremos num ambiente em 
que a informação disponível é inesgo
tável". Do primeiro ano para o último, 
existirá uma componente reduzida 
mas real de prática médica, com as 
ciências biomédicas a ocupar posição 
predominante, caminhando-se para 
uma situação em que a clínica será 
praticamente, mas não exclusivamen-
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te, a totalidade da composição do 
curso, nos últimos anos. 

O Instituto de Investigação em Ciên
cias da Vida e da Saúde, outra inova
ção no seio da UM , fecundará as acti
vidades formativas através, não só da 
participação dos investigadores na do
cência, mas também de projectos de 
investigação bioméd ica envolvendo os 
alunos. "Vivemos num país onde o in
dividualismo atinge extremos; haverá 
que combater isso, vencer também 
esse desafio", considera. 

A inovação patente na Escola de Ciên
cias da Saúde, sendo grande, não pre
tende cortar com a tradição do ensino 
da medicina em Portuga l. "Algumas 
escolas estrangeiras atingem extremos 
radicais de mudança e isso pode ser 
prejudicial". Cita o exemplo de uma 
das que conhece e que funciona estri
tamente na base de aprendizagem ba
seada na análise de problemas, com 
total alJsência de aulas e confiando na 
internet, CD-ROM e outras fontes. "O 
professor é necessá rio , pois uma aqui
sição de conhecimentos sem ser 
acompanhada por algum espírito críti
co torna-se facilmente desordenada e 
sem fins objectivos" . 

Para chegar à síntese do projecto, fo
ram considerados modelos que pu
dessem vir a servi r como exemplo pa
ra o lançamento da nova escola. "Es
tudámos vários, a partir de várias fon
tes e visita presencial. A experiência 
enquanto docente também serve para 
julgar as escolas que se vão visitando. 
"Fomos visitar diversas faculdades in
glesas, onde se conseguiu, na minha 
opinião, a melhor relação entre tradi
ção e inovação. Os professores de me
dicina ingleses conseguem ser muito 
exigentes na qualidade e manter, ao 
mesmo tempo, a sensatez". Cita em 
particular a obra "Tomorrow's Doc
tors" , publicada em 1993 pelo presti
giado General Medical Council. Consi
dera-a "um trabalho admirável e de 
leitura obrigatória para todos os que 
estão envolvidos no ensino médico". 
Alguns dos argumentos aí contidos 
serviram de fundamento para algu
mas afirmações que constam do pro
jecto. 

"Na vida de um médico, sabemos 
que não basta ter adquirido os conhe-

cimentos, há que compreendê-los", 
chama a atenção o prof. Joaquim Pin
to Machado. "Além disso, perante 
uma situação clínica, é muito impor
tante saber decidir, no momento, so
bre um diagnóstico, um tratamento ou 
um caminho a seguir". 

Possuir instalações próprias é outra 
das benesses do projecto que agora 
vai desabrochar na Universidade do 
Minho. "O médico aprende o seu ofí
cio fazendo medicina. As faculdades 
não têm instalações suas onde façam 
medicina. Talvez o modelo vigente se 
preste particularmente a que desapa
reça a tensão entre faculdade e hospi
tais" . As considerações do professor 
prosseguem para um ponto crít ico: 
"tradicionalmente, a faculdade coloni
za os hospitais com os seus docentes. 
Além disso, como, por inerência, as
sumem posições de chefia nos servi
ços, a reacção provocada entre os clí
nicos de carreira hospitalar é, muitas 
vezes, negativa". No modelo que está 
prestes a ver a luz do dia , "serão os 
médicos dos estabelec imentos de 
saúde que a faculdade vai querer cap
tar, abrindo-lhes caminhos para mes
trados e doutoramentos e passarem a 
fazer parte do corpo docente da facu l
dade" . 

O prof. Pinto Machado está a pen
sar adoptar um exemplo a que assis
tiu numa escola norte-americana, em 
Cleveland, Ohio. Aí, os alunos, ao en
trar no curso, assistiam a um parto e 
ficavam, ao longo de todo o ciclo de 
formação superior, ligados à família 
da criança que no início viram nascer. 
"Teve um efeito inesperado e pertur
bador, mas positivo. Os alunos passa
ram a ser os grandes advogados dos 
doentes, acusando a desumanização 
da medicina e opondo-se a ela". O 
contacto continuado com a família , ao 
longo de todo o curso, parece ser 
muito importante, de uma vivência 
muito grande e profunda com a reali
dade. "Os alunos vão fazendo relató
rios parcelares e, no final do curso, 
elaboram um relatório final. Quem vai 
para medicina por vocação, encontra 
nesta metodologia total satisfação. 
Al ém disso, prevê-se que vá aumentar 
o número de médicos que optem pela 
clínica geral". 
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Estudantes pedem . ,... . 
pac1enc1a 
O recém-eleito presidente da Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM), Pedro Rocha desconfia que na primeira fase 
de aplicação do 6. 0 ano profissionalizante as coisas não corram 
de feição, e pede à Ordem dos Médicos alguma paciência. 

N
ão acredito que, pelo menos 
nos primeiros anos, seja 
possível este 6. 0 ano substi
tuir o internato geral", afir

ma Pedro Rocha, estudante do 5. 0 

ano de Medicina na Universidade de 
Coimbra . O dirigente fundamenta o 
receio por nas várias faculdades "a 
implantação da reforma não ter esta
do a correr bem". Diz mesmo que is
so pode comprometer a abolição do 
internato geral, algo consensualmen
te aplaudido pela comunidade estu
dantil. 

Previsto no âmbito da Reforma do 
Ensino Médico, o 6.0 ano profissio
nalizante visa reduzir o tempo de for
mação dos actuais oito anos para 
seis, por forma a colocar o ensino 
português ao mesmo nível de outras 
universidades europeias. 

Mas há um outro problema, subli
nha Pedro Rocha . A formação nas 
cinco escolas médicas existentes em 
Portugal (distribuídas pelas cidades 
de Lisboa, Porto e Coimbra) deve ser 
equivalente neste 6. 0 ano. O estu
dante, de 23 anos, eleva o assunto à 
discussão porque, explica , "actual
mente há uma grande discrepância. 
As duas escolas do Porto - que já ar
rancaram com o modelo - conc luem 
em Julho, e as três que começam pa
ra o ano só vão acabar em Dezem
bro". 

De todo o modo, sublinha que "se 
for na prática aquilo para que está 
pensado", este 6.0 ano será altamen
te positivo, porque os alunos "pode-

22 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - JAN 2000 

rão sair da licenciatura já preparados 
para exercer a profissão". Depois, co
mo diz, espera-se que a Ordem deci
da se será necessário aguardar mais 
tempo, ou não. 

Tutorias: Um grande avanço 
na for111ação médica 

A contratação de médicos hospitala
res para acompanharem a formação 
prática de grupos de dois ou três es
tudantes, como está previsto vir a 
acontecer, representa para o respon
sável máximo da ANEM "um grande 
avanço na formação médica em Por
tugal". 

"Em muitos hospitais o internato 
geral depende da vontade de cada 
um, porque não há objectivos clara
mente definidos. O que nós achamos 
é que uma formação de prática clíni 
ca não deve estar, assim, à mercê da 
boa vontade", explica, apontando o 
que considera ser mais do que justi
ficativo para o cumprimento real da 
instituição tutoria médica. 

O que se pretende é que existam 
pequenos grupos de alunos que 
acompanham o médico tutor nas 
suas actividades normais, com ob
jectivos formativos definidos previa
mente. No caso da Faculdade de Me
dicina da Universidade de Coimbra, 
uma das duas instituições que já 
apresentaram publicamente o seu 
projecto para o sexto ano, serão ne
cessários cerca de 45 médicos para 
a tarefa. O Instituto de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar, no Porto, op
tou por adaptar a estrutura do inter
nato geral à realidade do sexto ano 
profissionalizante, e está já a aplicar 
o sistema de tutorias clínicas. 

Método de acesso deve 
manter-se 

Pedro Rocha é contra qualquer tipo 
de método de acesso às licenciaturas 
de medicina que inclua exames voca
cionais. "Será sempre algo duvido
so", avisa. "A vocação na área da 
medicina pode ser muito vasta e difí
cil de avaliar", sublinha, mostrando
se adverso à simples ideia de virem a 
admitir-se alunos para os cursos mé
dicos através de medidas específi
cas. Isto porque eles não concorrem 
só a medicina, e exames exclusivos 
para estes cursos poderiam inviabili
zar todo o acto de candidatura. 

"A área da medicina é muito exten
sa, há pessoas que têm vocação para 
ver doentes, outras para fazer investi
gação, outras para especialidades 
como análises clínicas, que não ne
cessitam de um contacto directo com 
os doentes", sustenta, acrescentando 
que aos 18 anos não é visível a capa
cidade do indivíduo para ser médico. 

O facto de ficarem de fora candida
tos com classificações elevadas é al-
go que preocupa o jovem estudante, • 
"mas isso também se deve ao facto 
de os exames serem feitos e corrigi
dos por professores do ensino secun
dário" . "Se as provas voltarem a ser 



Pedro Rocha: "Criar duas novas faculdades de medicina é apenas uma decisão política. Há outras cinco a necessitar de investimento" 

feitas por professores universitários -
como o eram no tempo das específi
cas - é natural que as notas não se
jam tão elevadas", diz. A discussão 
sobre o acesso terá que ser aberta, 
concorda, mas tudo o que sejam "cri
térios subjectivos" não terá a concor
dância do presidente da ANEM. 

Sendo assim, é também contra as 
propostas de instituição de uma nota 
mínima de acesso, nomeadamente a 
sugestão da Ordem dos Médicos, 
que aponta para 16 a classificação 
mínima no final do ensino secundá
rio para se concorrer. Concorda com 
o princípio, mas lembra que "a ques
tão da nota mínima não é para as 
pessoas do contingente geral, mas 
para os diversos extra-numerários" . 

Novas faculdades são 
decisões políticas 

Pedro Rocha tem a convicção de que 
a anunciada criação de duas novas 
faculdades de medicina em Portugal 
(na Covilhã e em Braga) "não pas-

sam de decisões políticas" e pede 
que o governo não se esqueça que 
existem outras cinco a necessitarem 
de investimento. Salienta ainda que, 
"se forem dadas condições às exis
tentes para formarem mais pessoas, 
elas formam-nas". 

Mas vê também a medida por um 
lado positivo, que é o facto de abrir 
quadros docentes aliviando e reno
vando os que compõem as faculda
des de Lisboa, Porto e Coimbra. Vê 
com bom olhos a partida de profes
sores dessas escolas para os dois fu
turos destinos. Agora , diz que "é pre
ciso que sejam cumpridos os crité
rios definidos pelo Governo para a 
abertura dessas faculdades", por for
ma a que não colidam com o ensino 
praticado à escala nacional. 

Aveirense comanda a ANEM 

Pedro Rocha será durante este ano o 
rosto mais visível da ANEM. Natural 
de Aveiro, mantém as "escapadi
nhas" para a cidade da Ria , de onde 

nunca perdeu uma ligação privilegia
da. 

Entrou na Universidade de Coim
bra em 1995, tendo iniciado logo 
nessa altura o seu percurso associati
vo. Foi vice-presidente e, mais tarde, 
presidente do Núcleo de Estudantes 
de Medicina da Associação Académi
ca de Coimbra (AAC). No início de 
1999 terminou o seu mandato de 
dois anos como representante dos 
alunos no Conselho Pedagógico da 
sua faculdade e é desde há um mês 
o responsável pelas Relações Institu
cionais da AAC. 

Na AN EM dirige agora a direcção, 
que é composta por um representan
te de cada faculdade, transportando 
por inerência natural a sede da asso
ciação para Coimbra. "Acompanhar 
de perto a questão do 6.0 ano nas 
cinco escolas do país" é a sua priori
dade, bem como incentivar o traba
lho dos quatro departamentos nacio
nais que seguem a orgânica da Fede
ração Internacional de Estudantes de 
Medicina. 
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Novas faculdades 
de medicina: 
''Não havia necessidade'' 
Qualquer declaração sobre o excesso ou escassez de médicos 
deve basear-se num estudo sério realizado por entidades 
idóneas, como o departamento de recursos humanos do 
Ministério da Saúde, o que não tem acontecido. 
Texto do professor Jaime C. Branco. 

Jaime Branco: "Os médicos têm justíss imos interesses adquiridos a reivindica r" ~ 
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O facto 

Há pouco mais de um ano foi aprovada 
em Conselho de Ministros a criação de 
duas novas Faculdades de Medicina pú
blicas em Portugal. 

Desde o início de 1998 se ouvia falar 
sobre a necessidade de mais uma Facul
dade de Medicina (FM) no nosso País. 
Em vez de uma foram duas. 

As causas 

A origem desta decisão ocorreu quando, 
no fim de 1997, se anunciou profusa
mente a falta de médicos (clínicos ge
rais/médicos de famí lia) em alguns cen
tros de Saúde (CS) mais periféricos. O 
raciocín io "lógico" foi imediato: falta de 
médicos = insuficiente número de licen
ciados em medicina = necessidade de 
criar uma nova FM (e já agora ... porque 
não duas?) . 

A decisão 

Esta ideia frutificou devido a cinco moti
vos fundamentais: 1) à carência que al
gumas popu lações sentem de cuidados 
médicos, principa lmente básicos, devi
do à crónica má gestão da capacidade 
de trabalho existente; 2) à incrível e ir
responsável moda da proliferação de 
Universidades, Institutos e Faculdades, 
motivadora de um crescente e desne
cessário desemprego de licenciados; 3) 
ao movimento regionalista, nessa data 
exacerbado, em que, compreensivel
mente, cada conjunto de forças regio
nais procura obter para si o maior (e 
melhor) número de instituições que jul
ga vantajosas; 4) à "necessidade" dos 
empregadores (actuais e futuros) de mé
dicos poderem dispor de "mão de obra" 
barata, ainda que cada vez menos espe
cializada e competente e 5) à ausência 
de oposição filosófica a esta ideia . 

Analisemos os factos para ajuizar 
acerca da clarividência do raciocínio e 
da justeza da decisão. 

1. Existe de facto uma carência 
de médicos em Portugal? 

Num País, como o nosso, em que exis
tem mais médicos por habitante do que, 
por exemplo, na França ou na Grã Bre
tanha , não parece prudente ou sensato 
falar em falta de médicos. 

Isto não significa, obviamente, que 

não se encontrem "nichos" específicos
por especialidade e por região- carenci
ados. Esta realidade reflecte, isso sim, 
anos e anos de administração defeituosa 
e decisões fáceis, de acordo com inte
resses avu lsos diferentes dos da Popula
ção (doente e saudável) e dos médicos. 

O problema do preenchimento das 
vagas sistematicamente não preenchi
das nos CS e hospitais pode ser solucio
nado se, após o "Exame para Entrada 
nas Especialidades" os candidatos esco
lherem os serviços/estabelecimentos de 
destino (no fim do treino) e não os de 
formação (como agora acontece) e, co
mo ocorre nas Forças Armadas e nas 
Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores, contratarem essa escolha . De 
outro modo, durante os 4 a 6 anos que 
dura o treino de uma especialidade o jo
vem interno, que não sabe "se sai se fi
ca", vai criando raízes pessoais, fami lia
res, profissionais e sociais que depois 
tornam difíci l o abandono desse loca l, 
para mais sem qualquer incentivo. E 
esta "falta de incentivos" é uma questão 
pelo menos tão importante e extensa co
mo a que estamos a analisar. 

mo a sua quantificação - "fala-se" em 
100 a 200 por ano - poderia ser com
pensada se cada uma das cinco FM já 
existentes recebessem mais 20 a 40 
alunos anualmente. 

A resposta à "carência" seria assim 
mais fácil, mais rápida, mais eficaz, 
mais eficiente, mais competente e mais 
económica. 

Existem variadíssimas condicionan
tes inerentes à criação "de novo" de 
uma FM. Duas ao acaso: 1) Competên
cia: uma FM necessita de um amplo 
quadro de pessoal docente com hábitos 
de ensino pré-graduado (não de treino 
pós-graduado) e de investigação conti
nuada e estruturante. Se as cadeiras do 
ciclo básico poderiam parcial e transito
riamente ser "encomendadas" a FM já 
existentes (nacionais ou estrangeiras) já 
no ensino clín ico isso não é possível. 
Como exemplo recorda-se que a Facul
dade de Ciências Médicas da Universi
dade Nova de Lisboa existe há mais de 
20 anos e recorre a seis hospitais cen
trais para o ensino do seu ciclo clínico e 
2) Témpo: a resposta em "produção" de 
médicos de uma nova FM só seria evi-

Num país com mais médicos por 
habitante do que noutros europeus 
não é prudente falar em falta de médicos 

A discussão sobre a falta de atracção 
que hoje tem a prática da profissão mé
dica assistencial, principalmente quan
do tem de ser exercida em zonas perifé
ricas, seria muito mais importante do 
que a discussão da necessidade de uma 
nova FM. A fa lta de condições de traba
lho e outras (p.ex. habitação, formação 
dos filhos, actua lização profissional) e a 
absurda e perigosa desvalorização e de
preciação do acto médico assistencial 
em comparação com as técnicas auxi
liares de diagnóstico são outras tantas e 
legítimas razões para a "resistência" ao 
abandono dos "grandes centros" . 

2. Como se pode solucionar 
uma carência de médicos 

em Portugal? 

Se a putativa carência fosse comprova
da (esta conclusão ou a contrária só po
de resultar de um inexistente rastreio na
cional do "manpower" médico) bem co-

dente em 15 a 20 anos (3 anos para 
instalação +6 anos para formação +2 
anos para treino básico +3 a 6 anos 
para treino especializado + 1 a 3 anos 
para colocação). 

Decide-se abrir a 5a e a 7a(!) FM em 
Portugal quando as cinco já existentes 
mantêm reivindicações justíssimas e 
necessidades (físicas, materiais e hu
manas) básicas cronicamente por cum
prir. 

As consequências 

Deixando de parte o previsível agrava
mento das já precárias condições de tra
balho e ensino nas FM existentes devido 
à consequente redução orçamental, a 
resultante inversão da eventual carência 
médica para uma situação de excesso 
de médicos terá contornos variados. 

O aumento desproporcionado da 
oferta em relação à procura de médicos 
conduziria à redução da sua capa-
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cidade de negoc1açao e à correspon
dente degradação, quer das condições 
para a prática da profissão, quer à des
valorização económica da sua activida
de. 

Ora isto não interessa aos médicos, 
principalmente aos recém formados 
que, assim, se "proletariza riam" (ainda 
mais) e é nocivo fundamentalmente pa
ra os doentes, nomeadamente aqueles 
que acorrem aos Serviços de Saúde 
mais massificados como as Urgências, 
onde estes médicos encontrariam traba
lho com mais facilidade. 

Iria aumentar o já hoje avultado nú
mero de "médicos/bancários" (que só ou 
quase só fazem urgências) nas grandes 
cidades. Médicos mal pagos, desmoti
vados, trabalhando em mais loca is 
(maior fadiga/maior possibilidade de er
ro ou omissão) por menos dinheiro, mas 
não se deslocando para onde ainda têm 
menos condições. Porque devem os mé
dicos instalar-se em certas loca lidades 
onde nunca estiveram, se quem lá nas
ceu e sempre habitou migra, assim que 
pode, para os grandes centros? 

É que os médicos, enquanto grupo, 
não são diferentes dos outros portugue
ses, têm justíssimos interesses adquiri
dos e a reivindicar, que devem defender 
sem vergonhas hipócritas ou falsos 
pudores. 

Os excedentes ficarão desemprega
dos, criando situações idênticas às vivi
das em Itália e em Espanha em que os 
numerosos médicos excedentários tra
balham em múltiplas outras actividades 
não médicas. Com as inerentes insatis
fação pessoa l, frustração profissional, 
mal-estar social e esbanjamento de re
cursos públicos. 

Por isso a Itália e a Espanha são paí
ses exportadores destes médicos. Al
guns vêm para cá, outros vão para ou
tras partes. E quando, ao fim de anos, 
são de novo chamados à actividade mé
dica, que tipo de experiência e que grau 
de actualização profissional se espera 
desses licenciados? 

As necessidades 

Qualquer declaração sobre o excesso ou 
a escassez de médicos deve basear-se 
num estudo sério reali zado por entida
de(s) idónea(s) (p.ex. Departamento de 
Recursos Humanos do Ministério de 
Saúde e/ou Ordem dos Médicos). Este 
estudo deveria, salvo melhor opinião, in
cluir: 1) o recenseamento globa l dos 
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médicos, 2) a sua distribuição geográfi
ca por estabelecimento de Saúde, por 
especialidade e por "real" ocupação, 
com identificação de necessidades, 3 ) a 
elaboração das pirâmides etárias em ge
ral, por região e por especialidade, o 
que, em conjugação com a idade média 
da reforma (tempo de serviço) permitiria 
obter o mapa anual das "saídas" e as
sim 4) o cá lculo temporal de carências 
com outros factores (p.ex. necessidades 
ditadas por dados de epidemiologia clí
nica , movimentos populacionais). Este 
estudo seria fácil e pouco oneroso seca
da estabelecimento de Saúde - CS e 
Hospitais- o efectuasse segundo proto
colo elaborado por uma equipa coorde-

, 

Sumário 

I. A decisão governamental de criar 2 
novas FM em Portugal foi puramente 
política, não se baseando em qual
quer dado objectivo assistencial ou 
educativo. 

2. Existem assimetrias notórias na dis
tribuição, geográfica e por especiali
dade, dos médicos que se traduzem 
por carências regionais e sectoriais. 

3. É necessá rio realizar um Estudo de 
âmbito nacional que avalie seriamen
te o "manpower" médico e as neces
sidades por região e especialidade, 
de acordo com a Carta Nacional de 
Saúde (também a fazer?) . 

E necessário programar, para adaptar as 
capacidades de treino a um calendário 
coerente com as necessidades geográficas 

nadara, que também se enca rregaria 
dos resultados nacionais e regionais. 

Os resultados deste estudo aponta
riam concerteza para assimetrias espe
ráveis mas não menos preocupantes. 
Arrisco algumas: 1) as pirâmides etárias 
de algumas especialidades - medicina 
interna, cirurgia geral, ortopedia - pelo 
menos em alguns hospitais centrais 
apresentarão deformações que podem 
levar à ruptura dos Serviços de Urgên
cia; 2) a grande maioria dos CG/MF terá 
hoje idades compreendidas entre os 40 
e os 50 anos, o que representa uma ne
cessidade de programar a sua substitui
ção dentro de aproximadamente 20 
anos, mas num curtíssimo espaço de 
apenas 10 anos e 3) a distribuição de 
recursos por especialidade evidenciará 
disfuncionalidades enormes, resultantes 
de excessos em algumas e escassez em 
outras, derivadas da formação desorde
nada (quem é em maior número tem 
maior capacidade formativa, pelo que 
forma mais, ficando ainda maior e as
sim sucessivamente, sendo o contrário 
também verdadeiro) que aconteceu 
anos a fio. 

Sendo estes os resultados é necessá
rio um gigantesco esforço de programa
ção e coordenação, em que todos os in
tervenientes devem colaborar no senti
do de adaptar as capacidades de treino 
a um ca lendário programado de acordo 
com a grelha geográfica das necessida
des. 

4. Estas necessidades devem originar 
um Plano a médio e longo prazo, com 
o objectivo de corrigir as assimetrias e 
faltas. 

5. Se houvesse necessidade de ampliar 
o número de licenciados por ano, este 
aumento devia realizar-se nas 5 FM 
agora existentes. 

6. Esta atitude, em vez da criação de ou
tra(s) FM teria múltiplas vantagens: 
a) aproveitamento da capacidade ins
talada com menor dispêndio financei
ro; b) melhoria das condições de tra
balho e ensino nas actuais FM; c) 
maior operacionalidade na decisão 
anual de formar mais ou menos médi
cos, conforme as necessidades tem
porais planeadas; d) prevenção do de
semprego e da degradação da prática 
e do estatuto da profissão médica. 

Jaime C. Branco 
Chefe de Serviço de Reumatologia do 

Hospital de Egas Moniz 
Professor Auxiliar Convidado de 

Reumatologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
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Concurso de Ingresso no 
Internato Complementar 
O Escândalo da Admissão Ilegal de Candidatos 

A forma ambígua e injusta que está a presidir ao acesso 
ao internato complementar levará a que muitos médicos 
portugueses deixem de conseguir exercer em Portugal, 
sendo esse espaço preenchido por médicos estrangeiros. 
Este ano, para 720 vagas existiam 906 candidatos. 

E
ste ano, mais uma vez, o In
gresso no Internato Comple
mentar se revestiu de polé
mica. Resignados os ânimos 

relativamente à entrada desenfreada 
de médicos da Comunidade Europeia 
no Internato Complementar, um no
vo folhetim veio abalar o sossego e a 
ténue estabilidade laboral dos jovens 
médicos, mas desta vez com uma 
pequena variante: uma escandalosa 
infracção da lei. 

los, que cerca de 200 candidatos 
(certamente muitos deles cidadãos 
nacionais, que cumprem todos os re
quisitos legais) iriam encontrar veda
do o acesso a uma carreira médica 
no seu próprio país. 

Imediatamente as Comissões de 
Internos dos CHC e HUC mobiliza
ram os colegas e accionaram um 
processo de reclamação com a real i
zação de abaixo-assinados que en
viaram ao DRH, ao Primeiro Ministro 

Na lista provisória foram detectados 
candidatos de nacionalidades até então 
não admitidas a concurso 

Foi com grande surpresa , que em 
Coimbra, ao analisar a lista provisó
ria de candidatos admitidos ao con
curso de ingresso no internato com
plementar, afixada na ARS do Cen
tro, se verificou a inclusão de candi
datos de nacionalidades até então 
não admitidas a concurso, nomeada
mente de países africanos, da améri
ca latina e ainda da Jugoslávia. O pâ
nico geral surgiu quando feitas as 
contas se concluiu que para as 720 
vagas divulgadas em Diário da Repú
blica, existiam 906 candidatos, o 
que implicava, sem grandes cálcu-
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e Ministra da Saúde. Do mesmo mo
do foi dado conhecimento do facto, 
aos partidos com assento parlamen
tar, em plena campanha para as le
gislativas. 

Por seu lado, uma vez alertada pa
ra o assunto, também a Ordem dos 
Médicos iniciou o processo de averi
guação, solicitando fundamento legal 
ao Ministério da Saúde para a situa
ção e lançando a questão no seio da 
opinião pública através dos meios de 
comunicação social. 

Apurados os factos, verificou-se 
que existiam 30 candidatos estran-

geiros que não reuniam as condições 
necessárias para serem admitidos a 
concurso. De referir que nenhuma lei 
ou acordo internacional foi publica
do, desde o ano passado, que permi
tisse, este ano, a admissão dos refe
ridos candidatos. Mais ainda, caso 
todo este processo se revestisse de 
alguma legalidade, não existiu ne
nhum aviso público que informasse 
de que as condições de acesso te
riam sido alteradas, mas apenas 
uma circular interna do DRH, à qual 
não se conseguiu ter acesso após soli
citada, da qual tiveram conhecimen
to apenas os funcionários e meia dú
zia de candidatos privilegiados. Des
de quando uma circular interna do 
DRH pode alterar uma portaria ou 
decreto lei? De facto, muitos médi
cos, nomeadamente oriundos de 
PALOP, que se licenciaram nas Fa
culdades de Medicina portuguesas, e 
exercem medicina em Portugal , mui
tas das vezes com contratos precá
rios, impedidos até agora de ter aces
so às carreiras médicas, não tiveram 
conhecimento desta ocultada possi
bilidade. 

Em resposta às suas solicitações, a 
Ordem dos Médicos foi brindada com 
o seguinte esclarecimento, por parte 
do Ministério da Saúde: 

"No cumprimento dos artigos 15.0 

e 18.0 da Constituição da República, 



aos médicos naturais de estados ter
ceiros é aplicável o princípio da reci
procidade, ou seja, que o direito ao 
trabalho só deve ser reconhecido se e 
na mesma medida em que os Esta
dos de que são oriundos reconheçam 
o mesmo direito a cidadãos do Esta
do Português, nomeadamente medi
ante cláusulas de reciprocidade cons
tantes de convénios bilaterais entre 
Portugal e esses Estados, aliás como 
já está consagrado no artigo 3.0 da 
Portaria n.0 390/N98, de 9 de Julho, 
em que se estabelecem como requi
sitos gerais de admissão que "Podem 
ser admitidos ao concurso os médi
cos de nacionalidade portuguesa, na
cionais de Estados membros da 
União Europeia ou de outros países, 
desde que possuam o estatuto de 
igualdade de direitos ao abrigo de lei 
especial ou convenção internacional, 
que tenham concluído o internato ge
ral ou sejam titulares de diploma, 
certificado ou outro título reconheci
do como equivalente e tenham sido 
considerado aptos na prova de co-

municação médica, a realizar nos ter
mos constantes do capítulo da pre
sente portaria" 

É fácil de perceber que as justifica
ções do Ministério da Saúde nada 
trazem de novo, e que mais não ser
vem que para mostrar a enorme con
fusão burocrática e legal que rege es
te país, até porque o próprio Minis
tério dos Negócios Estrangeiros nega 
a revisão de qualquer acordo bilateral. 

Sem sombra de dúvidas, alguém 
está a ser prejudicado neste proces
so: ou os candidatos nacionais que 
vêm as suas vagas de especialidade 
serem usurpadas por quem a elas 
não tem direito; ou os candidatos es
trangeiros (extra Comunidade Euro
peia) que hipoteticamente desde há 
muito poderiam ingressar neste con
curso, que ninguém explica porquê, 
só este ano, quase em segredo o pu
deram fazer. 

A Orde!Jl exige conhecer a lei espe
cial ou convenção internacional su
postamente publicada, que atribui o 
estatuto de igualdade de direitos a ci-

dadãos da Jugoslávia, Colômbia, Cu
ba , Brasil, Angola, Guiné e Cabo Ver
de; os médicos estrangeiros exigem 
saber porque as novas regras não fo
ram tornadas públicas; os médicos 
nacionais exigem saber porque razão 
poderão não entrar numa especialida
de e ficar no desemprego, quando são 
admitidos candidatos ilegalmente. 

É urgente a resolução desta situação. 
Caso não aconteça, no próximo 

ano adivinha-se uma corrida em 
massa aos Internatos da Especialida
de, num contexto muito dúbio com 
grande número de médicos nacionais 
a ficar excluídos. Em breve acabará o 
"paraíso" (em termos de mercado de 
trabalho) que é ser médico em Portu
gal. Em breve não fará sentido criar 
novas Faculdades de Medicina. 

Como alguém desabafou, "nem 
para Espanha poderemos ir ... " 

Dulce Diogo 
Interna 

Conselho Regional do Centro 

Desenvolvimento Médico 
contínuo/Educação 
Médica contínua 
O objectivo da educação médica contínua deve ser proporcionar 
aos médicos meios para adquirir e manter um nível cada vez mais 
elevado de competência profissional. Os médicos são parte activa 
das suas próprias actividades de formação e desenvolvimento, 
devendo ter iguais oportunidades neste campo. 

O
s desenvolvimentos recentes 
no que diz respeito às políti 
cas de educação médica e 
desenvolvi menta profissio

nal têm sido preocupação crescente 

dos jovens médicos europeus. 
Desta forma, o Permanent Wor

king Group of European Junior Doc
tors (PWG) de que Portugal faz parte 
e do qual detêm, neste momento, a 

presidência, debruçou-se, nas suas 
últimas reuniões, sobre este tema 
fundamental para o futuro de gera
ções médicas. 

O processo de Desenvolvimento 
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Médico Contínuo/Educação Méd ica 
Contínua tem, desta forma, vindo a 
ser abordado com regularidade, ten
do sido criado um grupo de trabalho 
específico nesta área, do qual resul 
tou importante documento de opinião 
que irá ser apresentado formalmen
te numa Conferência Internacional 
sobre este tema, a realizar em Lis
boa em 11 de Maio de 2000, prece
dendo a Reunião de Primavera do 
PWG . 

sional e que não se limita a hiatos 
definidos de tempo nem a prestação 
singular de provas específicas de ap
tidão. Sendo uma necessidade ética 
e moral de cada médico, faz parte 
também da sua responsabilidade 
legal o dever de se manter profissio
nalmente actualizado; logo, o direito 
de todos os médicos poderem ace
der a actividades neste âmbito deve 
ser assegurado veementemente. 

O PWG pensa que qualquer siste-

Empregadores, autoridades e organizações 
profissionais têm responsabilidades na 
definição da metodologia de formação 

O PWG tem, desde há muito, veri
ficado a grande importância da Edu
cação Médica Contínua, mantendo 
posição activa no Standing Commit
tee of European Doctors (CP) por for
ma a desenvolver os seus Princípios 
contidos na Declaração de Dublin, 
nomeadamente a obrigação ética , 
por parte de todos os médicos de, no 
decurso da sua vida profissional , 
participarem activamente em formas 
de Desenvolvimento Médico Contí
nuo/Educação Médica Contínua. 
Opiniões semelhantes têm sido for
muladas pela UEMO e UEMS. 

A própria União Europeia, através 
do seu Comité Consultivo sobre Edu
cação Médica (que, infelizmente se 
encontra agora em risco de profun
das alterações) reconheceu em 
1984 que a Educação Médica Contí
nua é uma obrigação moral de cada 
médico, sendo o sistema de Saúde 
obrigado a oferecer possibilidades 
de participação nesta área, devendo 
ser o suporte financeiro parte do or
çamento geral da Saúde de cada 
País. 

O Desenvolvimento Médico Contí
nuo/Educação Médica Contínua 
compreende todas as iniciativas que 
contribuem para a manutenção e de
senvolvimento dos conhecimentos 
necessários e perícia de cada méd i
co, sendo um processo logicamente 
contínuo em toda a sua vida profis-
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ma de Desenvolvimento Médico 
Contínuo/Educação Médica Contí
nua se deve basear no entendimento 
fundamental do conceito de melho
ria da qualidade e não de melhoria 
do controlo. O seu objectivo princi 
pal deve ser o de fornecer aos médi 
cos oportunidades de adquirir e 
manter um elevado nível de compe
tência profissional através do desen
volvimento de inúmeros aspectos da 
sua praxis, aspectos esses identificá
veis, na generalidade, pelo próprio 
médico. 

As entidades empregadoras, auto
ridades e organizações profissionais 
têm responsabilidades no que con
cerne ao estabelecimento de um pa
drão orientador da metodologia de 
formação; os médicos têm responsa
bilidades muito particulares no de
senvolvimento do seu conteúdo e da 
sua forma, uma vez que são a parte 
mais interessada (bem como os 
doentes) de todo este processo. 

O PWG reconhece a importância 
da introdução de um sistema forma
lizado de Desenvolvimento Médico 
Contínuo/Educação Médica Contí
nua, em que os objectivos principais 
sejam: 

- Assegurar oportunidades para o 
desenvolvimento de competência 
profissional sólida, criando condi
ções para a aprendizagem e aper-

feiçoamento contínuos de cada 
médico. 

- Demonstrar à Comunidade e às 
autoridades de cada País que os 
médicos são parte activa das suas 
próprias actividades de formação/ 
desenvolvimento. 

- Assegurar iguais oportunidades e 
direitos a este nível , entre todos os 
médicos. 

O PWG opõe-se a um sistema 
clássico de recertificação, uma vez 
que estes sistemas, extremamente 
dispendiosos, burocráticos e lentos, 
não têm provado qualquer vantagem 
em termos de qualidade e compe
tência , sendo passíveis de criar, em 
âmbito Europeu, inúmeros proble
mas de ordem legal e ética. A qual i
ficação de um médico numa deter
minada área/especialidade é atribuí
da actualmente sem limites tempo
rais , não existindo qualquer evidên
cia que apoie a alteração destes cri
térios. 

Desta forma , conclui-se que para 
o PWG, os objectivos de um Desen
volvimento Médico Contínuo/Educa
ção Médica Contínua formalmente 
estabelecida são essencialmente 
criar capacidades, direitos e deveres 
não só do médico mas também das 
entidades empregadoras, autorida
des e organizações profissionais no 
que toca à necessidade premente 
de atingir continuamente no decor
rer da carreira , o mais alto nível de 
desempenho técnico, humano e éti 
co no exercício fundamental da Me
dicina . 

António Jorge Ferreira 
Delegado Nacional do PWG 

www. pwg.si tepac. pt 



NOTÍCIAS 

Questionário a utentes 
merece repúdio 
Sem ouvir os Médicos ou a Ordem, o Ministério da Saúde e a 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra inquiriram 
os utentes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, para saber a sua 
opinião sobre os seus Médicos de Família e Centros de Saúde. 

O Conselho Regional do Sul (CRS) 
da Ordem dos Médicos tomou 
conhecimento que o Ministério 

da Saúde e o Centro de Estudos e In
vestigação em Saúde da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coim
bra levaram a efeito um questionário 
"confidencial" junto dos utentes dos 
Centros de Saúde da Região de Lisboa 
e Vale do Tejo para saber "Qual a sua 
opinião sobre o seu Médico de Família 
e o seu Centro de Saúde". 

O Conselho Regional do Sul da Or
dem dos Médicos só se pode congra
tular com as preocupações manifesta
das com a satisfação dos cidadãos pe
rante os seus Serviços de Saúde, acre
ditando que subjacente a essas pre
ocupações, estarão reais intenções de 
introduzir melhorias nos Serviços. 

Não podemos, no entanto, deixar de 
manifestar alguns reparos sobre o rigor 
científico de tal estudo, e principal
mente sobre a metodologia utilizada. 

Com efeito, podemos questionar-nos 
sobre qual a validade da informação 
obtida a partir da participação voluntá
ria de alguns cidadãos que utilizaram 
os Serviços num determinado dia. 

Maiores reparos vão para a forma 
como o questionário foi distribuído, e 
a maneira enganosa como foram in
duzidos os cidadãos a participar no 
mesmo. 

Com efeito, na introdução do referi
do questionário, menciona-se: "O seu 
médico de família concordou que fi
zéssemos estas perguntas aos seus 
doentes". Vários colegas dos Centros 
de Saúde fizeram-nos sentir a sua in
dignação pelo facto de não terem sido 
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informados da realização do questio
nário, quanto mais terem dado a sua 
concordância para a aplicação do 
mesmo. 

O Conselho Regional do Sul da Or
dem dos. Médicos veio a confirmar, 
que em mais de 90% dos Centros de 
Saúde desta Região, os médicos não 
deram de facto a sua autorização, por
que nem sequer dele tiveram conheci
mento, à excepção dos locais onde foi 
exigida por parte das Direcções dos 
mesmos a sua distribuição pelos médi
cos, independentemente do seu acordo. 

Apurámos ainda uma situação que 
consideramos insólita. Alegando ur
gência na efectivação do questionário, 
em pelo menos três Centros de Saúde 
da Sub Região de Setúbal, além de 
não ter sido dado conhecimento aos 
médicos, o inquérito foi efectuado aos 
utentes, que aguardavam as suas con
sultas em plena sala de espera, por 
alunos de Escolas Básicas e Secundá
rias da área , ligados ao Programa 
PEPT 2000. Esta situação ilustra e 
elucida bastante bem da seriedade e 
confidencialidade dos resultados obti
dos que o próprio documento pressu
põe e exige. 

Fomos levados a concluir que a Re
gião de Saúde de Lisboa e Vale do Te
jo utilizou os directores dos Centros de 
Saúde, cadeia hierárquica, para dis
tribuição do referido questionário. 

Não nos opondo à realização de es
tudos que contribuam para a melhoria 
dos Serviços, não podemos deixar de 
manifestar o nosso protesto, quanto à 
forma como o mesmo foi executado. 

Não é aceitável que a Administração 

invoque uma anuência que não existe, 
nem que utilize o médico de família 
para fazer a entrega do inquérito aos 
seus utentes, provocando assim uma 
aparência de efectiva autorização. 

Ora tal entrega poderá resultar, tão 
só, do cumprimento do dever de obe
diência hierárquica a que o médico, 
enquanto funcionário ou agente, está 
vinculado, não sendo lícito extrair da 
mesma um consentimento do próprio 
médico. 

É compreensível a dificuldade logís
tica da obtenção de autorização ex
pressa de todos os médicos de famí
lia, todavia outras alternativas pode
riam ter sido ponderadas. 

Poderia, designadamente, ter sido 
feita a divulgação, através de circula
res, do teor do inquérito, estabelecen
do-se um prazo para que os médicos 
a ele se opusessem, querendo. 

Julgamos, ainda, que o inquérito 
poderia ter sido posto à apreciação da 
Ordem dos Médicos, para que esta 
pudesse dar o seu parecer e colabo
rar, no âmbito das suas competên
cias, podendo então, na "Introdução", 
fazer-se a menção de que a mesma 
teria sido ouvida. 

Na realidade, os objectivos que se 
pretendem alcançar com este tipo de 
inquéritos são mais facilmente atingi
dos se previamente estiver assegurada 
a colaboração dos médicos interve
nientes. 

Pelos motivos expostos vimos desta 
forma apresentar formalmente o nos
so protesto. 

O Conselho Regional do Sul 



NOTÍCIAS 

X Congresso Nacional 
Da formação ao exercício da medicina 
Coimbra, 22 a 24 de Junho de 2000 

O Médico do Futuro, as Novas Tecnologias, o Ensino, a Gestão 
de Recursos, e a Comunicação Social e a Medicina serão alguns 
dos temas centrais do congresso. Os médicos vão debater em 
conjunto os problemas e anseios da classe. 

AOrdem dos Médicos vai reali 
zar o X Congresso Nacional de 
Medicina em Junho de 2000, 

na cidade de Coimbra . 
Trata-se de um momento alto da 

medicina portuguesa, onde pretende
mos analisar vários problemas e as
suntos de natureza doutrinária, filo
sófica e prática. 

A classe médica tem vivido nos úl
timos anos vários momentos pertur
bantes e tem sido alvo de ataques e 
críticas, muitas das quais injustas. 

A responsabilidade da saúde está 
distribuída por vários agentes, entre 
os quais nos encontramos. Temos a 
consciência de que podemos e deve
mos contribuir para o bem-estar ge
ral e individual , mas não podem as
sacar-nos a responsabilidade de to
dos os males que afligem a saúde. 

Na elaboração do programa do X 
Congresso Nacional de Medicina, ti
vemos o cuidado e a preocupação de 
seleccionar um conjunto de temas 
que interessam a todos os médicos. 

Um dos temas a abordar será O 
Médico do Futuro. As rápidas e cons
tantes transformações verificadas 
nas últimas décadas são paradigmá
ticas da evolução do perfil do médi
co, o qual deverá estar preparado pa
ra, num futuro imediato, responder 
às novas exigências. 

As Novas Tecnologias e o Futuro 
do Exercício da Medicina prendem
-se em parte com o tema anterior, e 
são fontes de muitas preocupações, 
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quer de âmbito técnico quer de âm
bito ético-deontológico. 

O Ensino da Medicina está a sofrer 
constantes renovações e "experiên
cias", tradutoras· da necessidade de 
saber como ensinar e formar os jo
vens estudantes de medicina. Todos 
temos consciência desta problemá
tica, a qual abrange a entrada nas 
faculdades e o modus operandi do 
ensino. As faculdades têm demons
trado um grande esforço e preocupa
ção nesta área, a qual está ainda lon
ge de ser resolvida. 

A Especialização em Medicina irá 
ser abordada nas suas múltiplas face
tas. A necessidade de criar novas es
pecialidades, a reformulação dos cur
ricu la e a reavaliação dos conceitos 
de competências, sub-especialidades 
e idoneidades técnicas, constituem 
importantes motivos de discussão. 

A Educação Médica Contínua e o 
Desenvolvimento Profissional Contí
nuo serão objecto de conferências 
por reputados colegas estrangeiros. 
Estes assuntos estão associados a 
muitos problemas de difícil resolu
ção, que acabarão a médio ou a lon
go prazo por impor regras e formas 
de estar muito diferentes das actuais. 

A classe médica está sujeita, como 
qualquer outra profissão, a riscos 
profissionais muito graves. A discus
são desses riscos, que envolvem o 
ambiente físico , químico, biológico, 
ritmos e organização do trabalho se
rão objecto de análise através do te-

ma Condições de Trabalho. 
Não podemos esquecer o papel 

que a classe médica tem no desen
volvimento de novos conhecimentos. 
A Investigação não pode ser conside
ra'da como uma actividade secundá
ria. É importante mostrar que somos 
tão capazes como os melhores na in
vestigação científica. 

Nos tempos que correm, verifica
mos que a gestão e a administração 
na área da saúde estão concentradas 
nas mãos de profissionais. Não pon
do em causa o valor desta classe, 
não devemos esquecer que o médico 
tem de conduzir o seu próprio desti
no. O Médico na Gestão dos Recur
sos é um tema vital em qualquer tipo 
de organização de saúde, porque lhe 
competem naturalmente tarefas de 
direcção e de gestão. 

Face a um conjunto de aconteci
mentos verificados nos últimos tem
pos, sobre a intervenção do poder ju
dicial no "julgamento" de actos mé
dicos, achamos conveniente abordar 
o tema O Poder Judicial Face ao 
Exercício Médico. 

A comunicação social é uma das 
mais poderosas formas de interven
ção. Constitui um verdadeiro "po
der" . É através dela que as grandes 
descobertas são veiculadas, é feita a 
denúncia de injustiças mas também 
não se I ivra de cria r "outras". A Co
municação Social e a Medicina consti
tui só por si matéria para um curso. 
A sua abordagem neste congresso 



Resumo dos corocteris~cas do medicamento 

1 .DENOMINAÇÃO DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Debridat • 200. 2. DENOMINAÇÃO 
DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Cada comprimido contém 200 mg de maleato de trime· 
butina. 3. FORMA FARMACÊUTICA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Comprimidos para adminis· 
tração oral 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tracto Digestivo 
Superior: · ReAuxo gastro·esolágico: regurgitações, erutações, pirose. · Dispepsia: náuseas, 
vómitos, digestões lentas, peso epigástrica. Tracto Digestivo Inferior: · Colopatias funcionais: dor 
abdominal, distensão abdominal, meteorismo, alteração do trânsito intestinal (diarreia e/ ou 
obstipação). 4.2. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Adulto A posologia habitual é 
de I comprimido 3 X dia . O tratamento deve ser mantido enquanto persistirem as razões da 
sua utilização. 4.3. CONTRA-INDICAÇÕES: Debridat • não deve ser administrado a recém· 
nascidos nem a doentes com hipersensibilidade à trimebutina. 4.4 ADVERTÊNCIAS E 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Apenas as que são referidas à gravidez e à lac· 
loção. 4.5. INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não foram descritas. 4.6. 
UTILIZAÇÃO EM CASO DE GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: Gravidez: no animal, a trimebutina não 
leve eleito teratogénico. O seu eleito da mulher grávida não está estabelecido, motivo pelo qual 
não é aconselhado o seu uso durante os primeiros três meses de gravidez. · lactação: Debridat 
• é excretado em pequenas quantidades (0,04%) no leite materno, motivo pelo qual deve evi· 
lar· se o seu uso durante o aleitamento. 4. 1. EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E 

Nas pertubações 
funcionais digestivas ... 

... a Acção Completa!! 

UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS: Não foram descritos. 4.1. EFEITOS INDESEJÁ VEIS: Nos ensaios 
clínicos efectuados, Debridat • demonstrou ser bem tolerado na posologia recomendada, veri· 
ficando-se uma baixa incidência de eleitos indesejáveis, sendo em número e em natureza sim· 
ilares aos observados nos doentes medicados com placebo. Foram descritos raros casos de 
reacções cutâneas e sonolência. Outros eleitos mínimos têm sido referidos, tais como: cefaleias, 
secura de boca, diarreia, epigastralgias, náuseas, soluços, vertigens e astenia. Recentemente, 
foi referido um caso de erilema polimorfo acompanhado de hepatite. 4.1 SOBREDOSAGEM: 
Não estão descritos casos de intoxicação. Em caso de sobredosagem devem tomar-se 
as medidas de urgência habituais utilizadas em qualquer caso de 
intoxicação medicamentosa. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.0. CLASSIFICAÇÃO 
TERAPÊUTICA: III V (FN H M.). A03A A 05 (ATC) 5. 1. PROPRIEDADES 
FARMACODINÂMICAS: A lrimebutina é o primeiro agonista encelalinérgico periférico, com 
actividade moduladora da motricidade digestiva. Este eleito modulador está melhor documen· 
todo no intestino delgado e no cólon. A trimebutina estimula (induz a fase III do complexo motor 
migrante) ou inibe a motilidade intestinal. O seu mecanismo de acção é dependente da sua lig· 
ação aos receptores opióides endógenos. 5.2. PROPRIEDADES FARMACOCIN ÉTICAS: Após 
administração oral, a absorção gastrintestinal é rápida e quase total (94%). O pico plasmático 
é atingido ao fim de I hora após a administração. A ligação.às proteínas plasmáticas é peque· 
na(< a 5%). A trimebutina atinge concentrações elevadas no tubo digestivo. A metabalização 
do produto é na sua maioria feita no fígado por hidrólise ou N-demetilação. O principal 
metabolito circulante é a N·mono·desmetil·trimebutina, o qual possui também aciividade lar· 
macológica, particularmente ao nível do cólon. A excreção de metabalitos livres ou conjugados 
é fe ita essencialmente por via urinária. 6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS: 6.1. LISTA DE 
EXCIPIENTES: lactose (0,043g). manitol. amido de trigo, sacarose (0,025g). polietilenoglicol 
6000, gelatina em pá e estearalo de magnésio. Data da última revisão: Janeiro 1998. 

possibi litará antever as vantagens e 
a necessidade de cria r regras, de 
forma a contribuir pa ra a melhoria 
do estado de saúde das populações. 

Este ano comemoraram-se os 
vinte anos do sistema naciona l de 
saúde. A Evolução do Sistema Na
cional de Sa úde constitui um mo
mento de refl exão e de análi se que 
consideramos pertinente. 

Os doze títu los que acabámos de 
descrever constituem o programa do 
X Congresso Nacional de Medicina, 
subordinado ao tema Da Formação 
ao Exercício da Medicina . 

Num evento desta natureza, não 
vamos esquecer a parte social e cul 
tura l. Para o efeito estão previstas 
iniciativas de entretenimento, de ex
posição médica- museológica , de ar
te e outras que a bela cidade de 
Coimbra sabe tão bem proporcionar. 

Convidamos todos os colegas a 
pa rticipar no X Congresso Nacional 
de Medicina. 

O Presidente da Ordem apela à 
presença dos colegas: 

"Mais uma vez a Ordem dos Méd i
cos cumpre uma das mais gratas 
obrigações estatutári as; a rea lização 
do Congresso Naciona l de Med ici na. 

Em nome e mandatada pelo Con
selho Nacional Executivo coube ao 
Conse lho Regional do Centro a sua 
organização, tendo o Congresso na
tura lmente lu ga r na cidade de 
Coimbra, que pela sua loca lização 
no centro do país torna por certo 
mais fáci l a pa rt ic ipação de todos os 
médicos portugueses nos trabalhos 
do Congresso. 

Cada vez se torna ma is necessário 
que os méd icos debatam em con
junto os problemas, os anseios e o 
futuro da Classe. Este Congresso 
abrange áreas que a todos preocu
pam e sobre as quais todos devem 
ter e man ifesta r a sua opinião, as
sim espero e peço a presença de to
dos vós." (J . Germano de Sousa -
Bastonário da Ordem dos Médicos) 

Professor Doutor Salvador 
Massano Cardoso 

(Presidente Executivo do X Congresso 
Nacional de Medicina) 



Protocolo de Cooperação 
entre Ordem e Associações 
de Estudantes do Porto 
As Associações de Estudantes da Faculdade de Medicina 
do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
celebraram com a Ordem um protocolo destinado a partilhar 
facilidades logísticas e a promover a parceria. 

Descrição dos Outorgantes: 
Primeiros Outorgantes - Associação 
de Estudantes da Faculdade de Me
dicina da Universidade do Porto, 
pessoa colectiva n° 501 410 058, 
com sede na Alameda Prof. Hernâni 
Monteiro, Hospital de São João - Fa
culdade de Medicina do Porto - Piso 
01, adiante designada como AEF 
MUP, e a Associação de Estudantes 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade do Por
to, com sede no Largo Prof. Abel Sa
lazar, 2 - 4000 Porto, adiante desig
nada como AEICBAS. 
Segundo Outorgante - Ordem dos 
Médicos - Secção Regional do Norte. 
Entre as partes acima designadas é 
celebrado o seguinte protocolo, que 
ambas aceitam e se comprometem a 
cumprir: 
1 a - A Ordem dos Méd icos disponibi

lizará as áreas de auditório, para 
actividades de fim compatível 
com o predestinado às áreas re
feridas, sempre que não exista 
incompatibilidade com os inte
resses do 2° Outorgante. 

2a - A Ordem dos Médicos disponibi
lizará as suas instalações des
portivas aos alunos inscritos nos 
primeiros outorgantes , que se 
submeterão ao regulamento que 
oriente o funcionamento das in
fra-estruturas em apreço. 

3a- Os alunos inscritos nos primeiros 

outorgantes estarão autorizados 
a freqt.~entar as instalações hote
leiras (Restaurante e Casa do 
Médico) do 2° Outorgante, su
jeitos ao regulamento que orien
te o funcionamento das infra
estruturas em apreço. 

4a -A AEFMUP e a AEICBAS dispo
nibi lizarão os seus departamen
tos para promover as activida
des da Ordem dos Médicos jun
to dos estudantes da Faculdade 
de Medicina e do ICBAS. 

5a - A AEFMUP e a AEICBAS com
prometem-se a apreciar as posi
ções da Ordem dos Médicos 
com o objectivo de apoiar a sua 
concretização. 

5a - A Ordem dos Médicos compro
mete-se a apreciar as posições 
da AEFMUP e da AEICBAS com 
o objectivo de apoiar a sua con
cretização. 

7a - Os outorgantes comprometem
-se a formar um grupo de traba
lho conjunto no âmbito da for
mação médica. 

8a - A Ordem dos Médicos dispõe-se 
a patrocinar actividades de na
tureza científica, cultural e pe
dagógica realizadas pela AEF 
MUP e pela AEICBAS. 

ga - Os outorgantes comprometem
-se a desenvolver todas as ac
ções necessárias para o estreita
mento das relações que sejam 

mutuamente vantajosas. 
10a - Os outorgantes comprometem

-se a estudar e concretizar vias 
de comunicação privilegiadas. 

11 a - O's outorgantes comprometem
-se a divulga r, por todas as for
mas ao seu alcance, o presen
te protocolo. 

12a - Os outorgantes comprometem
se a estudar formas de aprofun
dar o âmbito de cooperação e a 
actualizar o presente protocolo 
dentro do prazo de dois anos. 

VI Jornadas 
de Cardiologia 
do Minho 
III Jornadas 
de Cardiologia 
de Guimarães 
Guimarães 
Universidade do Minho 
4 e 5 de Fevereiro de 2000 

Secretariado: 
Serviço de Cardiologia do Hospi
tal Senhora da Oliveira 
Creixomil 
4810 Guimarães 
Tel. 253 51 50 61 
Fax 253 51 35 92 
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Conselho Nacional· 
para a Qualidade reúne 

O Conselho Nacional para a Qua
lidade da Ordem dos Médicos 
reuniu, pela primeira vez, a 5 

de Novembro de 1999, sob proposta 
. do Bastonário e com representantes 

das três secções regionais. 
Constitui-se como órgão de consul

ta do CNE naquele domínio e tem co
mo objectivos organizar projectos e 
actividades relevantes para os médi
cos neste campo de conhecimento, 
além de poder emitir recomendações 
que conduzam a um melhor desem
penho e melhor imagem da nossa 
classe profissional. 

Desde hoje convidamos os colegas 
a contactarem-nos; nesse diálogo se
rão identificadas sugestões, áreas de 
trabalho em desenvolvimento e mui-

ta informação que, seguramente, nos 
ajudará a melhor actuar para atingir 
as expectativas de todos os médicos. 

Elementos do conselho: 
António Manuel Ferreira Araújo -
Secção Regional Norte 
José Castelo Torres da Costa - Sec
ção Regional Norte 
José António Carujo de Sousa Jordão 
- Secção Regional Centro 
Carlos Manuel Santos Andrade - Se
cção Regional Centro 
Adriano Natário - Secção Regional 
Sul 
Graça Figueiredo Dias Carreiro - Sec
ção Regional Sul 
Susana Parente - Coordenação 

I o Prémio Pfizer de 
Investigação 1999 

O 1° Prémio Pfizer de Investiga
ção 1999 foi atribuído ao tra
balho de investigação sobre 

adaptação bio-funcional do Cérebro 
ao conhecimento da leitura e da es
crita, desenvolvido pelo Prof. Alexan
dre Lemos de Castro Caldas (Centro 
de Estudos Egas Moniz) e pela Dra. 
Alexandra Isabel Dias Reis (Centro 
de Estudos Egas Moniz, Hospital de 
Santa Maria). 

Os prémios Pfizer foram criados 
em 1959 pelos Laboratórios Pfizer 
juntamente com a Sociedade de 
Ciências Médicas de Lisboa . A pro
posta de instituir um prémio anual 
foi do catedrático Xavier Morato (en
tão Presidente da Sociedade de Ciên
cias Médicas de Lisboa) . 

Foram também atribuídos os se
guintes Prémios: 
2° Prémio: "Sistema Dopaminergético 
Renal e Sensibilidade da Pressão Arte
rial do Sódio na Nefropatia de lgA". 
Prémio Jovens Investigadores: "Ac
ção Microvascular e Hemorreológica 
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da Fluorescia Sódica". 
Prémio Jovens Investigadores - Men
ção Honrosa: "Genes de Metabolismo 
de Genotóxicos e Predisposição para 
Neoplasias Hematológicas". 

Protocolo 
com a Brotur 

AOrdem dos Médicos estabe
leceu um protocolo com a 
Agência de Viagens Brotur 

que permite a obtenção de condi
ções vantajosas, noll)eadamente 
descontos significativos nas des
locações efectuadas por médicos. 

Encontra-se disponível um ele
mento desta Agência (Sandra 
Pancadas, Tel. 21 849 55 30) 
nas instalações da Ordem dos 
Médicos, Av. Almirante Gago 
Coutinho, 151, Lisboa, para 
apoio e concretização da docu
mentação necessária . 

Eleições dos 
Colégios das 
Especialidades 
e do Conselho 
Nacional do 
Médico Interno 

Data: 18 de Maio de 2000 
Horário: das 9:00 às 20:00 horas 
Local: Secções Regionais da Ordem 
dos Médicos 

Calendário Eleitoral 
2000 
Março 15 - Os cadernos eleitorais es
tarão disponíveis para consulta em 
cada Secção Regional. 

Março 23 - Prazo limite para recla
mação dos cadernos eleitorais. 

Março 29 - Prazo limite para as deci
sões das reclamações. 

Abril 05 - Prazo limite para formali
zação das candidaturas. 

Abril 12 - Prazo limite para regulari
zação das candidaturas. 

Maio 04 - Prazo limite para o envio 
dos boletins de voto e relação dos 
candidatos. 

Maio 17 - Prazo limite para a recep
ção dos votos enviados pelo correio e 
por entrega directa, em carta endere
çada ao Presidente da Mesa da As
sembleia Eleitoral respectiva. 

Maio 18 - Constituição das Assem
bleias Eleitorais (Secções de Voto), 
acto eleitoral e contagem dos votos a 
nível regional. (A Mesa Eleitoral Na
cional funciona na Secção que tem a 
Presidência do Colégio da Especiali
dade). 

Maio 26 - Apuramento final dos re
sultados a nível nacional. 

Junho 02 - Prazo limite para a im
pugnação do acto eleitoral. 

Junho 09 - Prazo limite para a deci
são das eventuais impugnações. 



"Cuidados Paliativos 
em Fim de Vida" 
Colóquio/debate 

Os cu idados destinados a dimi
nuir o sofrimento do doente 
em fim de vida serão discuti

dos no próximo dia 16 de Fevereiro 
na sede da OM, com a participação 
de representantes da Ordem, das As
sociações de Família e de vários cu l
tos re ligiosos. 

Local: Ordem dos Médicos, Lisboa, 
dia 16 de Fevereiro de 2000, às 
15h45 

em Fim de Vida" . (comunidade islâ
mica). 
18h00 - "Acompanhamento da Vida 
até à Morte" . Pastor José Leite (Pre
sidente da Igreja Presbiteriana) 
18hl5- "A Vida de um Extremo ao 
Outro". 
Joshua Ruah. (Presidente da Comu
nidade Israelita) 
18h30 - Conclusões 
J. Borges d'Aimeida . (Vice-presiden
te da CNAF) 
18h45 - Debate 
19h00 - Cockta il de encerramento 

Seguro de 
Responsabilidade 
Civil 

ASanoseguros está a elaborar 
uma proposta em cond i
ções preferenciais enqua

drada no protocolo com a Ordem 
dos Médicos, no sentido de propor 
condições vantajosas para realiza
ção do Seguro de Responsabilida
de Civil para Profissionais Libe
rais, obrigatório desde 1 de Janei
ro de 2000. 

A partir desta data estará a Or
dem dos Médicos em cond ições 
de esclarecer devidamente os co
legas. Organização: Ordem dos Médicos. 

(OM) e Confederação Nacional das 
Associações de Família (CNAF) 
15h45- Recepção dos participantes 
16h00 - Abertura: J. Germano de 
Sousa (Bastonário da OM) 
Maria Teresa da Costa Macedo (Pre
sidente da CNAF) 

Inaugurada Secção 
Distrital de Setúbal 

16hl0- Introdução ao tema. J. Bor
ges d'Aimeida. (Vice-presidente da 
CNAF) 
16h15- "Cuidados Paliativos em Fim 
de Vida: Uma Nova Especialidade" 
António A. Resina Rodrigues (Direc
tor da Unidade de Cuidados Intensi
vos Médicos/Hospital S. José) 
16h30 - "Uma Deontologia Específi
ca para o Fim da Vida?" 
J. Germano de Sousa. (Bastonário 
da OM) 
16h45 - "O Acompanhamento do 
Fim de Vida na Prática Médica". 
Joaquim Gouveia. (Director do Insti
tuto Português de Oncologia de Li s
boa) 
17h00 - "Será Necessária Legisla
ção Específica para a Eutanásia?". 
José Manuel Servulo Correia (Profes
sor Catedrático da Faculdade de Di
reito de Lisboa) 
17h15- Pausa para Café. 
17h30 - "Existe a Possibilidade de 
Morrer Bem?" 
Joaquim Carreira das Neves. (Padre 
Franciscano e Professor da Universi
dade Católica) 
17h45 - "Necessidades Espirituais 

N
o passado dia 27 de Novem
bro de 1999 foi inaugurada a 
Sede Distrital da Ordem dos 

Médicos de Setúba l, com uma sessão 
solene no Sa lão Nobre da Câmara 
Municipal, seguida de um moscatel 
de honra na própria Sede. 

Presidiram à Sessão Solene o Pre
sidente da Câmara, Professor Mata 
Cáceres, os membros da Ordem dos 
Médicos - o Presidente da Assem
bleia Regional, Professor Jacinto Si
mões, em representação do actua l 
Bastonário, o Professor Carlos Ribei
ro, ex-Bastonário, o Dr. Pedro Nunes, 
Presidente do Conselho Regional Su l, 
o Dr. L. Machado Luciano, Presiden
te da Assembleia Distrital e o Dr. F. 
M. Fonseca Ferreira, presidente deste 
Conselho Distrital -, o Dr. Rui Mon
teiro, em representação da Ora . Ana 
Jorge, Presidente da ARSLVT, e o Re
verendo Padre Alfredo Brito, em re
presentação do Bispo de Setúba l. 

Foi entregue uma medalha come
morativa a dois médicos, o ma is anti
go e o mais novo do Distrito, o Dr. J. 
Sovera l Rodrigues, licenciado em 

1930 e a Ora. Carmen Dolores Go
mes da Silva, licenciada no mês de 
Novembro de 1999. 

A Sessão terminou com uma confe
rência sobre Ribeiro Sanches, em co
memoração do tricentenário do seu 
nascimento, pelo Dr. Joaquim Barra
das, Director de Serviço de Cirurgia 
do Hospital de S. Bernardo de Setú
bal. 

Funcionamento da secção: 
O Secretariado encontra-se aberto 
diariamente das 16h. às 20h ., dis
pondo de informatização, incluindo 
base de dados sobre os médicos do 
Distrito e ligação à Sede de Lisboa, 
para efectivação de várias di ligên
cias, como inscrições profissionais, 
certificados, alterações de dados pes
soais, indicações sobre quotas e ou
tras solicitações a ponderar. 

As reuniões do Conselho Distrital 
efectuam-se quinzena lmente às quar
tas-feiras às 21 :30h , estando abertas 
a qualquer colega, bastando solicitar 
a sua presença e indicar o motivo, 
com uma semana de antecedência. 
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Juramento de Hipócrates 
no Norte 

Interpelação directa à Sociedade durante a intervenção que 
transcrevemos na íntegra- do Dr. Miguel Leão, presidente 
da Secção Regional Norte, na cerimónia do Juramento 
de Hipócrates que ali teve lugar no passado dia 20 de Novembro. 

N
esta cerimónia solene, em 
que os novos médicos se 
juntam aos velhos médicos, 
meditei nas pa lavras apro

priadas à solenidade do acto . Pare~ 
ceu-me escusado reafirmar os valo
res que enformam o Juramento de 
Hipócrates e, por causa dele, os dos 
médicos que o juraram. Mas entend i 
que face ao momento que atravessa
mos impor-se-ia questionar a valida
de do Juramento de Hipócrates no 
contexto do veto ao decreto-lei sobre 
o acto médico da autoria do Senhor 
Presidente da República. Não tendo 
eu capacidade para o fazer socorri-
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-me de um plágio, porque percebi a 
semelhança que existe entre o Veto 
Presidencial e a Pregação dos Prega
dores que- se não fazem entender. E 
a semelhança foi tal , que em vez dos 
vos dizer algo de verdadeiramente 
novo, preferi apelar ao Padre António 
Vieira, adaptando ao tempo e ao mo
do, o seu Sermão da Sexagésima. 

Por isso pergunto: mas como em 
um pregador como o Senhor Presi
dente da República há tantas quali
dades, e em uma pregação tantas 
leis, e os pregadores podem ser cu l
pados em todas, em qual consistirá 
esta culpa? No pregador, podem-se 

considerar cinco circunstâncias: a 
pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, 
a voz. A pessoa que é, a ciência que 
tem, a matéria que trata, o estilo que 
segue, a voz com que fala. Todas es
tas circunstâncias as temos no veto 
do Senhor Presidente da República. 

Vamo-las examinando uma por 
uma e buscando esta causa . Será 
porventura o não fazer fruto hoje a 
palavra do Pregador, pela circuns
tância da pessoa? Será porque anti
gamente os pregadores eram santos, 
eram varões apostólicos e exempla
res, e hoje os pregadores são eu e 
outros como eu, ou outros ainda bem 
mais notáveis e importantes? 

Boa razão é esta. A definição do 
pregador é a vida e o exemplo. Por 
isso Cristo no Evangelho não o com
parou ao semeador, senão ao que se
meia. Entre «O semeador>> e <<O que 
semeia>> há muita diferença. Uma 
coisa é o soldado e outra coisa o que 
peleja; uma coisa é o governador e 
outra o que governa. Da mesma ma
neira , uma coisa é o semeador e ou
tra o que semeia; uma coisa é o pre
gador e outra o que prega. O semea
dor e o pregador é nome; o que se
meia e o que prega é acção; e as ac
ções são as que dão o ser ao prega
dor. Ter nome de pregador, ou ser 
pregador de nome, não importa. As 
acções, a vida, o exemplo, as obras, 
são as que convertem o mundo. O 
melhor conceito que o pregador leva 



à tribuna, é conceito que de sua vida 
tem os ouvintes. Antigamente con
vertia-se o mundo, porque hoje se 
pregam pa lavras e pensamentos e 
antigamente pregavam-se palavras e 
obras. Palavras sem obras são tiro 
sem bala; porque atroam, mas não 
ferem. Por isso Cristo comparou o 
pregador ao semeador. O pregar que 
é falar faz-se com a boca; o pregar 
que é semear faz-se com a mão. 

Palavras desacompanhadas 
de obras 

Por isso importam pouco as pa lavras 
dos pregadores se forem desacompa
nhadas de obras. A razão disto é por
que as palavras ouvem-se e as obras 
vêem-se . A razão disto é porque as 
palavras entram pelos ouvidos e as 
obras entram pelos olhos, e a nossa 
alma rende-se muito mais pelos 
olhos que pelos ouvidos. Por isso vis
sem os ouvintes do veto presidencia l 
o que nos ouvem a nós, e o abalo e 
os efeitos do sermão seriam muito 
outros. 

Sabem, Colegas, por que fazem 
pouco os sermões de alguns prega
dores? Porque não pregam aos olhos 
e pregam só aos ouvidos. Por que 
convertia o Baptista tantos pecado
res? Porque assim como as suas pa
lavras pregavam aos ouvidos, o seu 
exemplo pregava aos olhos. As pa la
vras do Baptista pregavam penitên
cia e o exemplo clamava: Ecce Ho
mo: Eis aqu i o homem que é o retra
to da penitência e da aspereza. As 
palavras do Baptista pregavam jejum 
e repreendiam os rega los e demasias 
da gula; e o exemplo clamava: Ecce 
Homo: Eis aqui o homem que se sus
tenta de gafanhotos e mel silvestre. 
As palavras do Baptista pregavam 
composição e modéstia, e condena
vam a soberba e a vaidade das ga
las; e o exemplo clamava: Ecce Ho
mo: Eis aqui o homem vestido de pe
les de camelo, com as cerdas e o cilí
cio na raiz da carne. As palavras do 
Baptista pregavam despegos e reti 
ros do mundo, e o exemplo clamava: 
Ecce Homo: Eis aqui o homem que 
deixou as cortes e as cidades, e vive 
num deserto e numa cova . 

Se os ouvintes ouvem uma coisa e 
vêem outra, como se haviam de con
verter? Jacob punha as varas man
chadas diante das ovelhas quando 
concebiam, e daqui procedia que os 
cordeiros nasciam manchados. Se 
quando os ouvintes percebem os 
nossos conceitos, mas têm diante 
dos olhos as nossas manchas, como 
haviam de conceber virtudes? Se a 
minha vida é apologia contra a mi
nha doutrina, se as minhas palavras 
vão já refutadas nas minhas obras, 
se uma coisa é o semeador e outra o 
que semeia, como se havia de fazer 
fruto? 

Muito boa e muito forte razão era 
esta de não fazer fruto a palavra do 
mais supremo dos pregadores; mas 
tem contra si o exemplo e experiên
cia de Jonas . Jonas fugitivo de Deus, 
desobediente, contumaz, e, ainda 
depois de ·engolido e vomitado, ira
cundo, impaciente, pouco caritativo, 
pouco misericordioso, e mais zeloso 
e amigo da própria estimação que da 
honra de Deus e da salvação das al
mas. Contudo, este mesmo homem 
com um sermão converteu o maior 
rei, a maior corte e o maior reino do 
mundo, e não de homens fiéis senão 
de gentios idólatras. Outra é logo a 
causa que buscamos. Qual será? 

li 

Será porventura o estilo que hoje se 
usa nos vetos? Um estilo tão empre
gado, um estilo tão dificultoso, um 
estilo tão afectado, um estilo tão en
contrado a toda a arte e a toda a na
tureza? Boa razão é também esta . O 
esti lo havia de ser muito fáci l e muito 
natural. Por isso Cristo comparou o 
pregar ao semear. Compara Cristo o 
pregar ao semear, porque o semear é 
uma arte que tem mais de natureza 
que de arte. Nas outras artes tudo é 
arte: na música tudo se faz por com
passo; na arquitectura tudo se faz 
por regra; na aritmética tudo se faz 
por conta; na geometria tudo se faz 
por medida. O semear não é assim. 
É uma arte sem arte; ca ia onde cair. 
Caía o trigo nos espinhos e nascia. 
Caía o trigo nas pedras e nascia . 
Caía o trigo na terra boa e nascia. 

Assim ia o trigo caindo e assim ia 
nascendo. Assim havia de ser o pre
gar do Pregador de que vos falo . 
Hão-de cair as coisas e hão-de nas
cer; tão naturais que vão caindo, tão 
próprias que vão nascendo. 

Que diferente é o estilo tirânico 
que hoje se usa , e por causa dele, 
ver vir ao compasso de certos votos e 
de certos vetos, os doentes que vêm 
do martírio dos curandeiros ou acar
retados, ou arrastados, ou estirados, 
ou torcidos, ou ainda despedaçados. 

Pregar com queda, com 
cadência e com caso 

Para o sermão vir nascendo, há-de 
ter três modos de cair: há-de cair 
com queda, há-de cair com cadên
cia, há-de cair com caso. A queda é 
para as coisas, a cadência para as 
palavras, o caso para a disposição. A 
queda é para as coisas, porque hão
de vir ~em trazidas e em seu lugar; 
hão-de ter queda . A cadência é para 
as palavras, porque não hão-de ser 
escabrosas nem dissonantes e hão
de ter cadência . O caso é para a dis
posição, porque há-de ser tão natu
ral e tão desafectada que pareça ca
so e não estudo. 

Já que fa lo contra os esti los mo
dernos, quero alegar por mim o esti
lo do mais antigo pregador que hou
ve no mundo, que foi o Céu. Suposto 
que o Céu é pregador, deve ter ser
mões e deve ter palavras. As pa la
vras são as estrelas, os sermões são 
a composição, a ordem, a harmonia 
e o curso delas. O pregar havia de 
ser como quem semeia, e não como 
quem ladrilha ou azu leja . Ordenado, 
mas como as estrelas. Não fez Deus 
o céu em xad rez de estrelas, como os 
pregadores fazem o sermão em xa
drez de palavras. Se de uma parte 
está «branco», da outra há-de estar 
«negro»; se de uma parte está «dia», 
da outra há-de estar «noite >> ; se de 
uma parte dizem <<luz,, da outra 
hão-de dizer «Sombra >>, se de uma 
parte dizem «desceu >> , da outra hão
de dizer «SubiU >>. Basta que não ha
vemos de ver num sermão duas pa
lavras em paz. Basta que todas hão
de estar sempre em fronteira com o 
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seu contrário. Aprendamos do céu o 
estilo da disposição e também o das 
palavras. Que hão-de ser como as 
estre las. Distintas e claras. 

Assim havia de ser o estilo da pre
gação; muito distinto e muito claro e 
de acordo com a importância do Pre
gador. E nem por isso temais que pa
reça o estilo baixo porque as estrelas 
são muito distintas e claras, e altíssi
mas. O esti lo pode ser muito claro e 
muito alto; tão claro que o entendam 
os que não sabem e tão alto que te
nham muito que entender nele os 
que sabem . O rústico acha docu
mentos nas estrelas para a sua la
voura , o mareante para a sua nave
gação, o matemático para as suas 
observações. De maneira que o rústi
co e o mareante, que não sabem ler 
nem escrever, entendem as estrelas; 
e o matemático, que tem lido quan
tos escreveram, não alcança a enten
der quanto nelas há. 

Mas hoje os pregadores eminentes 
usam um pregar cu lto. A este des
venturado estilo que hoje se usa, os 
que o querem honrar chamam-lhe 
<< culto» e os que o condenam cha
mam-lhe <<escuro», mas ainda lhe fa
zem muita honra. O esti lo cu lto não 
é escuro, é negro, e negro boçal e 
muito cerrado. É possível sermos 
portugueses, e havemos de ouvir um 
pregador em português, e não have
mos de entender o que di z? ! Se hou
vesse um advogado que assim ale
gasse havíeis de fiar dele o vosso 
pleito? Se houvesse um homem que 
assim falasse na conversação, não o 
havíeis de ter por néscio? Pois o que 
na conversação seria necessidade, 
como há-de ser discrição no púlpito? 

Boa me parecia também esta ra
zão; mas como os cultos pelo polido, 
pelo estudado e pelo escuro se de
fendem com tamanhos autores a 
quem não podemos negar a reverên
cia, qual será logo a causa de nossa 
queixa? 

III 

Será pela matéria que tomam os pre
gadores mais eminentes? Usa-se ho
je um modo de apostilar o discurso 
em que se tomam muitas matérias e 
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se levantam muitos assuntos. Mas 
quem levanta muita canga e não se
gue nenhuma, não é muito que se re
co lha com as mãos vazias. Boa razão 
é também esta. O sermão há-de ter 
um só assunto e uma só matéria. Por 
isso Cristo disse que o lavrador do 
Evangelho não semeara muitos gé
neros de sementes, senão uma só. 
Se o lavrador semeara primeiro trigo, 
e sobre o trigo semeara centeio, e so
bre o centeio semeara milho grosso e 
miúdo, e sobre o milho semeara ce
vada, que havia de nascer? Uma ma
ta brava, uma confusão verde. 

Eis aqu i o que acontece ao sermão 
de que vos venho falando. Quem se
meia tanta variedade não pode co
lher coisa certa. Quem semeia mistu
ras mal pode colher trigo. Se uma 
nau fizesse um bordo para o norte, 
outro para o sul , outro para leste, ou
tro para oeste, como poderia fazer 
viagem? Por isso nas tribunas se tra
ba lha tanto e se navega tão pouco. 
Se um assunto vai para um vento, se 
outro assunto vai para outro vento; 
que se há-de colher senão vento? 

Por isso o sermão do mais impor
tante pregador há-de ser de uma só 
cor, há-de ter um só objecto, um só 
assunto, uma só matéria. Há-de to
mar o pregador uma só matéria; há
-de defini-la, para que se conheça; 
há-de dividi-la, para que se distinga; 
há-de prová-la com a ciência; há-de 
declará-la com a razão; há-de confir
má-la com o exemplo; há-de amplifi
cá-la com as causas, com os efe itos, 
com as circunstâncias, com as con
veniências que se hão-de seguir e 
com os inconven ientes que se devem 
evitar; há-de responder as dúvidas, 
há-de satisfazer as dificuldades; há
-de impugnar e refutar com toda a 
força da eloquência os argumentos 
contrários; e depois disto há-de co
lher, há-de apertar, há-de conc lu ir, 
há-de persuadir, há-de acabar. 

Isto é sermão, isto é pregar; e o 
que não é isto, é falar de mais alto. 

Não nego nem quero dizer que o 
sermão do mais ilustre dos pregado
res não haja de ter variedade de dis
cursos, mas esses hão-de nascer to
dos da mesma matéria e continuar e 
acabar nela. 

Quereis ver tudo isto com os 
olhos? Uma árvore tem raízes, tem 
tronco, tem ramos, tem folhas, tem 
varas, tem flores e tem frutos. Assim 
há-de ser o sermão: há-de ter raízes 
fortes e só lidas, porque há-de ser 
fundado na Ciência; há-de ter um 
tronco, porque há-de ter um só as
sunto e tratar uma só matéria; deste 
tronco hão-de nascer diversos ra
mos, que são diversos discursos, 
nasc idos da mesma matéria e conti
nuados nela; estes ramos não hão-de 
ser secos, senão cobertos de folhas, 
porque os discursos hão-de ser vesti 
dos e ornados de palavras. Há-de ter 
varas, que são a repreensão dos ví
cios; há-de ter flores, que são as sen
tenças; e por remate de tudo, há-de 
ter frutos, que o fruto é o fim a que 
se há-de ordenar o sermão. De ma
neira que há-de haver frutos, há-de 
haver flores, há-de haver varas, há
de haver folhas, há-de haver ramos; 
mas tudo nascido e fundado em um 
só tronco, que é uma só matéria. 

Se tudo são troncos, não é sermão, 
é madeira. Se tudo são ramos, não é 
sermão, são maravalhas. Se tudo são 
folhas, não é sermão, são versas. Se 
tudo são varas, não é sermão, é fei
xe. Se tudo são flores, não é sermão, 
é ra.malhete. Serem tudo frutos, não 
pode ser; porque não há frutos sem 
árvore. Se assim fosse, nesta árvore , 
a que podemos chamar <<á rvore da 
presidência », há-de haver o proveito
so do fruto , o formoso das flores, o ri
goroso das varas, o vestido das fo
lhas, o estend ido dos ramos; mas tu
do isto nascido e formado de um só 
tronco, e esse não levantado no ar, 
senão fundado nas raízes da Ciência. 

Eis aqui como hão-de ser os ser
mões, eis aqu i como não são. E as
sim não é muito que se não faça fru
to com eles . Tudo o que tenho dito 
pudera demonstrar largamente, não 
só com os preceitos dos Aristóteles, 
dos Túlios, dos Quintilianos, mas 
com a prática observada dos ora
dores evangélicos. Por isso vos di
go, uma coisa é expor, e outra pre
gar; uma ensinar e outra persuadir. 
Mas nem por isso entendo que seja 
ainda esta a verdadeira causa que 
busco. 



IV 

Será porventura a falta de ciênc ia 
que há no Pregador de que vos falo? 
Muitos pregadores há que vivem do 
que não colheram e semeiam o que 
não trabalharam. Depois da senten
ça de Adão, a terra não costuma dar 
fruto, senão a quem come o seu pão 
com o suor do seu rosto. Boa razão 
parece também esta . 

Não pregar o alheio 

O Pregador havia de pregar o seu, e 
não o alheio. Por isso diz Cristo que 
o lavrador do Evangelho semeou o 
trigo seu. Semeou o seu, e não o 
alheio, porque o alheio e o furtado 
não é bom para semear, ainda que o 
furto seja de oportunidade. Alguém 
terá experimentado que o alheio lhe 
nasce em casa, mas esteja certo, 
que se nasce, não há-de deitar raí
zes, e o que não tem raízes não pode 
dar fruto. Eis aqu i por que muitos 
pregadores não fazem fruto; porque 
pregam o alheio, e não o seu . O pre
gar é entrar em batalha com os ví
cios; e armas alheias, ainda que se
jam as de quiromantes e alternati
vos, a ninguém deram vitória. Mais 
aproveita um cajado e uma funda 
própria, que a espada e a lança 
alheia. Pregador que peleja com as 
armas alheias, não hajais medo que 
derrube gigante. 

Fez Cristo aos Apóstolos pescado
res de homens e foi ordená-los de 
pregadores. Diz o texto que estavam 
«Refazendo as redes suas>> . Notai 
que não diz que eram suas porque as 
compraram, senão que eram suas 
porque as faziam. Não eram suas 
porque lhes custaram o seu dinheiro, 
senão porque lhes custavam o seu 
trabalho. Desta maneira eram as re
des suas; e porque desta maneira 
eram suas, eram redes de pescado
res que haviam de pescar homens. 
Com redes alheias, ou feitas por mão 
alheia, podem-se pescar peixes e 
doentes incautos mas homens não 
se podem pescar. A razão disto é 
porque nesta pesca de entend imen
tos só quem sabe fazer a rede, sabe 
fazer o lanço. Como se faz uma rede? 

Do fio e do nó se compõe a ma lha; 
ora, como quem não enfia nem ata, 
como há-de fazer rede? E quem não 
sabe enfiar nem sabe atar, como há
de pescar homens? A rede tem 
chumbada que vai ao fundo, e tem 
cortiça que nada em cima da água. A 
pregação tem umas coisas de ma is 
peso e de mais fundo, e tem outras 
mais superficiais e mais leves; e go
vernar o leve e o pesado, só o sa be 
fazer quem faz a rede . 

Na boca de quem não faz prega
ção, até o chumbo é cortiça. As ra
zões não hão-de ser enxertadas mas 
haviam de ser nascidas. O pregar 
não é recitar. As razões próprias nas
cem do entendimento, mas as alheias 
vão pegadas a memória. E os ho
mens não se convencem pela memó
ria , senão pelo entend imento. 

Por isso veio o Espírito Santo sobre 
os Apóstolos, e quando as línguas 
desciam do Céu, cuidava eu que se 
lhes haviam de pôr na boca; mas 
elas foram-se pôr na cabeça. Pois 
por que na cabeça e não na boca , 
que é o lugar da língua? Porque o 
que o pregador há-de lhe dizer não lhe 
há-de sa ir só da boca; há-lhe de sa ir 
pela boca, mas da cabeça . O que sa i 
só da boca pára nos ouvidos enquan
to o que nasce do juízo penetra e 
convence o entendimento. Ainda têm 
mais mistério estas línguas do Espíri
to Santo. Diz o texto que não se pu-

seram todas as línguas sobre todos 
os Apóstolos, senão cada uma sobre 
cada um . E por que cada uma sobre 
cada um , e não todas sobre todos? 
Porque não servem todas as línguas 
a todos, senão a cada um a sua. Por 
isso vos digo que as línguas dos as
sessores não hão-de servir a cabeça 
do Pregador. Enfim, pregar o alheio é 
pregar o alheio, e com o alheio nun
ca se fez coisa boa . Contudo eu não 
me firmo de todo nesta razão, por
que do grande Baptista sabemos que 
pregou o que tinha pregado Isaías. 

v 
Será finalmente a causa, que há 
muito buscamos, a voz com que hoje 
falam os pregadores? Antigamente 
pregavam bradando, hoje pregam 
conversando. Antigamente a primei 
ra parte do pregador era a boa voz e 
o bom peito. E verdadeiramente, co
mo o mundo se governa tanto pelos 
sentidos, podem às vezes mais os 
brados que a razão. Diz o Evangelho 
que Cristo acabou a parábola e co
meçou a bradar. Bradou o Senhor, e 
não arrazoou sobre a parábola, por
que era tal o aud itório, que fiou mais 
dos brados que da razão. 

A necessidade de bradar 

Perguntaram ao Baptista quem era? 
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Respondeu ele: "Eu sou uma voz que 
anda bradando neste deserto" . Desta 
maneira se definiu o Baptista. A defi
nição do pregador, cuidava eu que 
era: voz que arrazoa e não voz que 
brada. Pois por que se definiu o Bap
tista pelo bradar e não pelo arrazoar; 
não pela razão, senão pelos brados? 

Porque há muita gente neste mun
do para quem podem mais os brados 
que a razão, e tais eram aqueles a 
quem a Ordem dos Médicos pregava. 
Vede-o claramente na nossa Ordem 
dos Médicos. Depois que o Presiden
te examinou as acusações que contra 
nós se davam, lavou as mãos e dis
se: Eu nenhuma causa acho nesta 
Ordem. Neste tempo todo, curandei
ros e quiromantes bradavam de fora, 
que fossem os médicos crucificados: 
De maneira que a Ordem dos Médi
cos tinha por si a razão e tinha con
tra si os brados. E qual pode mais? 
Puderam mais os brados que a ra
zão. A razão não valeu para nos li
vrar e os brados bastaram para nos 
pôr na Cruz. E como os brados no 
Mundo podem tanto, a ponto de con
vencerem Presidentes, bem é que 
bradem alguma vez os verdadeiros 
pregadores. 

Por isso Isaías chamou «nuvens» 
aos verdadeiros pregadores. A nu
vem tem relâmpago, tem trovão e 
tem raio: relâmpago para os olhos, 
trovão para os ouvidos, raio para o 
coração; com o relâmpago alumia, 
com o trovão assombra, com o raio 
mata. Mas o raio fere a um, o relâm
pago a muitos, o trovão a todos. As
sim há-de ser a voz da Ordem dos 
Médicos, um trovão do Céu, que as
sombre e faça tremer o Mundo. 

Mas que diremos da oração de 
Moisés? Desça minha doutrina como 
chuva do céu, e a minha voz e as mi
nhas palavras como orvalho que se 
destila brandamente e sem ruído. 
Que diremos do exemplo ordinário de 
Cristo, tão ce lebrado por Isaías: Não 
clamará, não bradará, mas falará 
com uma voz tão moderada que se 
não possa ouvir fora . E não há dúvi
da que o praticar familiarmente, e o 
falar mais ao ouvido que aos ouvi
dos, não só concilia maior atenção, 
mas naturalmente e sem força se in-
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sinua, entra, penetra e se mete na al
ma. 

De onde se conclui que a causa de 
não fazerem hoje fruto as palavras 
dos pregadores, nem é a circunstân
cia da pessoa, nem a do estilo, nem 
a da matéria, nem a da ciência, nem 
a da voz. Moisés tinha fraca voz; 
Amós tinha grosseiro estilo; Salomão 
multiplicava e variava os assuntos; 
Balaão não tinha exemplo de vida e 
o seu animal não tinha ciência; e 
contudo todos estes, falando, per
suadiam e convenciam. Pois se ne
nhuma destas razões que discorre
mos, nem todas elas juntas, são a 
causa principal nem bastante do 
pouco fruto que hoje faz a palavra do 
mais ilustre dos ilustres pregadores, 
qual diremos finalmente que é a ver
dadeira causa? 

VI 

Sabeis, Colegas, a causa por que as 
pregações do Supremo Pregador fa
zem hoje tão pouco fruto? É porque 
as suas palavras não são palavras de 
Verdadeiro Pregador. Falo do que or
dinariamente se ouve. A palavra do 
Supremo Pregador é tão poderosa e 
tão eficaz, que não só na boa terra 
devia fazer fruto, mas até nas pedras 
e nos espinhos deVia nascer. Assim 
não sendo porque haviam de ter efi
cácia e efeito? Quem semeia ventos , 
colhe tempestades. Se os pregadores 
semeiam vento, se o que se prega é 
vaidade, como não hão-de correr tor
mentas, em vez de se colherem fru 
tos? 

Distorcer o sentido 
das pa lavras 

A razão é porque o Falso Pregador 
toma as palavras em sentido alheio e 
torcido. E as mesmas palavras, que 
tomadas em verdadeiro sentido são 
palavras de Ciência, tomadas em 
sentido alheio, são armas dos curan
deiros. 

Dizei-me, Colegas: dizei-me: esses 
assuntos inúteis que tantas vezes os 
pregadores importantes levantam, 
achais tê-las visto alguma vez nos 
Profetas do Testamento Velho, ou 

nos Apóstolos e Evangelistas doTes
tamento Novo, ou nos Doutores da 
Lei, ou no Testamento Constitucional 
ou nas Revistas Científicas? É certo 
que não, porque desde a primeira 
palavra do Harrison até à última do 
Shwartz, não há tal coisa em toda a 
Ciência. Pois se nas Leis não há o 
que dizeis e o que pregais, como cui
dais Supremo Pregador que pregais 
a palavra da Ciência e da Modernida
de? Mais: nesses lugares, nesses tex
tos que alegais para prova do que di
zeis, é esse o sentido em que a Or
dem dos Médicos os disse? É esse o 
sentido em que os Cientistas e os Sá
bios o disseram? É esse o sentido da 
mesma gramática das palavras? 
Não, por certo; porque muitas vezes 
as tomais pelo que toam e não pelo 
que significam, e talvez nem mesmo 
pelo que toam . Pois se não é esse o 
sentido das palavras do Supremo 
Pregador, segue-se que não são pala
vras de Supremo Pregador. E se não 
são palávras de Supremo Pregador 
que nos queixamos que não façam 
fruto as pregações? Bastava que as 
palavras do Supremo Pregador dis
sessem o que nós queremos, e não 
haveríamos de ver a cabecear o audi
tório a estas coisas nem haveríamos 
de dar com a cabeça pelas paredes 
de as ouvir! 

Verdadeiramente não sei de que 
mais me espante, se dos nossos con
ceitos, se dos ignorantes aplausos? 
Oh, que bem levantou o Pregador! 
Assim é; mas que levantou? Um fal
so testemunho ao texto, outro falso 
testemunho aos médicos, outro ao 
entendimento e ainda outro ao senti
do de ambos. E então havia de con
verter-se o mundo com falsos teste
munhos? 

Ah, Supremo Pregador quantos 
falsos testemunhos vos levantam! 
Quantas vezes ouço dizer que dizeis 
o que nunca dissestes! Quantas ve
zes ouço dizer que são palavras vos
sas, o que são imaginações minhas, 
que me não quero excluir deste nú
mero! Mas que dizer das nossas ima
ginações, das nossas vaidades e das 
nossas fábulas quando para vosso 
apetite um tão grande número de 
charlatães e curandeiros, feitos a 
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montão e sem escolha, não fazem 
mais que adular-vos as ore lhas. Fe
charão os ouvidos à verdade, e abri
tos-ão às fábulas. Porque fábula tem 
duas significações: quer dizer fingi
mento e quer dizer comédia; e tudo 
são pregações deste tempo. São fin
gimento, porque são subtilezas e 
pensamentos aéreos, sem funda
mento de verdade; são comédia, por
que os ouvintes tomam a pregação 
como a comédia; e há pregadores 
que vêm ao púlpito como comedian
tes. 

A comédia presidencial 

Uma das felicidades que se contava 
entre as do tempo presente era aca
barem-se as coméd ias em Portugal; 
mas não foi assim . Não se acaba
ram, mas apenas se mudaram pas
sando da governação à ma is impor
tante das tribunas. 

Não cuideis que encareço em cha-

mar comédias a muitas pregações 
que hoje se usam. Tomara ter aqui 
as comédias de Plauto, de Terencio, 
de Séneca, e veríeis se não acháveis 
netas muitos desenganos da vida e 
da vaidade do Mundo, muitos pontos 
de doutrina científica, muito mais 
verdadeiros e muito mais sólidos do 
que aqueles que hoje se ouvem. 
Grande miséria por certo que se 
achem maiores documentos para a 
vida nos versos de um poeta profano 
e gentio, que nas pregações de um 
Supremo Pregador muitas vezes, so
bre supremo, racional ista! 

Pouco disse S. Pauto em lhe cha
mar comédia, porque muitos ser
mões há que não são comédia, são 
farsa . Sobe talvez à tribuna um pre
gador dos que professam ser mortos 
ao mundo, vestido ou amortalhado 
num há.bito de penitência: a vista é 
de horror, o nome de reverência, a 
matéria de compunção, a dignidade 
de oráculo, o lugar de culto e a ex-

pectação de silêncio; e quando este 
se rompeu, que é o que se ouve? Se 
neste aud itório estivesse um estran
geiro que nos não conhecesse e visse 
entrar este homem a falar em públi
co, naqueles trajos e em tal lugar, 
cuidaria que havia de ouvir uma 
trombeta do Céu; que cada palavra 
sua havia de ser um raio para os co
rações; que havia de pregar com o 
ze lo e com o fervor de um Elias; que 
com a voz, com o gesto e com as ac
ções havia de fazer em pó e em cinza 
os falsos médicos e os seus vícios. 
Isto havia de cu idar o estrangeiro. 

E nós o que é que vemos? Vemos 
sa ir da boca daquele homem, assim 
naqueles trajos, uma voz muito afec
tada e muito polida, e logo começar 
com muito desgarro, a motivar des
velos, a acreditar empenhos, a re
quintar finezas, a li sonjear precipí
cios, a brilhar auroras, a derreter 
cristais, a desmaiar jasmins, a toucar 
primaveras, e outras mil indignida-
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des. Não é isto farsa a mais digna de 
riso, se não fora tanto para chorar? 
Na comédia, o rei veste como rei e 
fala como rei; o lacaio, veste como 
lacaio, e fala como lacaio; o rústico 
veste como rústico, e fala como rús
tico; mas um pregador, vestir como 
pregador e falar de tal modo que não 
o quero dizer, por reverência do lu
gar. 

Já que o púlpito é teatro e o ser
mão comédia não faremos bem a fi 
gura? 

Não dirão as palavras com o vesti
do e com o ofício? 

Mas se louvamos e admiramos S. 
Paulo e outros patriarcas pois por 
que não os imitamos e não pregamos 
como eles pregavam? 

VIl 

Dir-me-eis o que a mim me dizem, 
que se pregamos assim, zombam de 
nós os curandeiros, quiromantes e 
charlatães. Oh, boa razão para um 
servo da Medicina e da Ciência! 
Zombem e não gostem e façamos 
nós o nosso ofício! A doutrina de que 
eles zombam, a doutrina que eles 
desestimam, essa é a que lhes deve
mos pregar porque é mais proveitosa 
e a que mais hão mister. 

Beneficiar os curandeiros 

O trigo que caiu no caminho come
ram-no as aves. Estas aves são os 
alternativos que tiram a palavra do 
Pregador do coração dos homens. 
Pois por que não comeu o Pregador 
o trigo que caiu entre os espinhos, ou 
o trigo que caiu nas pedras, senão o 
trigo que caiu no caminho? Porque o 
trigo que ca iu no caminho, pisaram
no os curandeiros; e a doutrina que 
os curandeiros pisam e desprezam, 
essa é a de que o Pregador se teme. 
Dessoutros conceitos, dessoutros 
pensamentos, dessoutras subtilezas 
que os curandeiros estimam e pre
zam, dessas não se teme nem se 
acautela o Pregador. Mas daquela 
doutrina que cai, daquela doutrina 
que parece comum, daquela doutri
na que parece trivial, daquela doutri
na que parece trilhada, daquela dou-

trina que nos põe em caminho e em 
via da nossa ciência (que é a que os 
quiromantes pisam e a que os char
latães desprezam), essa é a de que o 
Pregador se receia e se acautela, e 
por isso mesmo essa é a que deviam 
pregar os pregadores, e a que de
viam buscar os ouvintes. 

Mas se eles não o fizerem assim e 
zombarem de nós, zombemos nós 
tanto de suas zombarias como dos 
seus aplausos. O pregador há-de sa
ber pregar com fama e sem fama , 
com votos e sem votos. Há-de pregar 
com fama e com infâmia. Pregar o 
pregador para ser afamado, isso é 
mundo; mas infamado, e pregar o 
que convém, ainda que seja com 
descrédito de sua fama, isso é prega
ção de verdadeiro Pregador. Pois o 
gostarem ou não gostarem os alter
nativos! Oh, que advertência tão dig
na! Que médico há que repare no 
gosto do enfermo, quando trata de 
lhe dar saúde? Sarem e não gostem; 
salvem-se e amargue-lhes, que para 
isso somos verdadeiros médicos. 
Não gostem e abrandem-se; não gos
tem e quebrem-se; não gostem e fru
tifiquem. 

Este é o modo com que frutificou o 
trigo que caiu na boa terra . De ma
neira que se o frutificar não se ajun
ta com o gostar, senão com o pa
decer; frut ifiquemos nós, e tenham 
eles paciência. A pregação que fruti
fica, a pregação que aproveita, não 
é aquela que dá gosto ao curandeiro, 
é aquela que lhe dá pena. Quando 
o curandeiro treme a cada palavra 
do pregador; quando cada palavra 
do pregador é um torcedor para oco
ração do curandeiro; quando o cu
randeiro vai do sermão para casa 
confuso e atónito, sem saber parte 
de si, então essa é a pregação que 
convém e que se pode esperar que 
faça fruto. 

Enfim, para que os Pregadores sai
bam como hão-de pregar e os ouvin
tes saibam a quem hão-de ouvir, 
acabo com um exemplo da nossa 
República e quase dos nossos tem
pos. Pregavam em Coimbra dois fa
mosos pregadores, ambos bem co
nhecidos por seus escritos. Alter
cau-se entre alguns doutores da Uni-

versidade qual dos dois fosse maior 
pregador; e como não há juízo sem 
inclinação, uns diziam este, outros 
diziam aquele. Mas um lente, que 
entre os mais tinha maior autorida
de, concluiu desta maneira: «Entre 
dois sujeitos tão grandes não me 
atrevo a interpor juízo; só direi uma 
diferença, que sempre experimento: 
quando ouço um , saio do sermão 
muito contente do pregador; quando 
ouço outro, sa io muito descontente 
de mim .» Com isto tenho acabado. 

Se esperáveis sa ir do sermão mui
to contentes, agora quisera eu de
senganar-vos que ides sair muito 
descontentes de vós. Semeadores 
dos princípios da Ordem dos Médi
cos, eis aqui o que devemos preten
der nos nossos sermões: não que os 
curandeiros saiam contentes de nós, 
senão que sa iam muito descontentes 
de si; não que lhes pareçam bem os 
nossos conceitos, mas que lhes pa
reçam mal os seus costumes, as 
suas vidas, os seus passatempos, as 
suas ambições e, enfim, todos os 
seus pecados. Contanto que se des
contentem de si, descontentem-se 
embora de nós. 

Se eu contentara ao Falso Prega
dor não seria servo da Ordem . Con
tentemos a Ordem dos Médicos e 
acabemos de não fazer caso dos pre
gadores! Advirtamos que nesta Or
dem e neste Portugal há tribunas 
mais altas do que as que vemos. Aci
ma das tribunas dos Falsos Pregado
res, estão as tribunas dos homens e 
o tribunal dos doentes que nos ouve 
e os há-de julgar. 

Que conta há-de dar aos doentes o 
Falso Pregador no Dia do Juízo? "Ai 
de mim , que não disse o que convi
nha!" 

Que não seja mais assim, por 
amor dos portugueses, dos doentes 
e dos médicos. Preguemos assim em 
nome do Juramento que acabais de 
jurar para que o Inferno e seus Pre
gadores saibam que ainda há na 
terra quem lhe faça guerra com a 
palavra dos médicos, e sa iba a mes
ma terra que ainda está em estado 
de reverdecer para os médicos e, 
com estes, para dar saúde e fruto 
aos doentes. 
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OPINIÃO 
Doente sapiente 
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''O veto'' 
Um conto-paródia que evidencia com alguma 
ironia o estado da saude em Portugal. Uma 
paciente que acaba por desempenhar o papel 
de médica. 

S
ó assim como quem conta os 
factos se,m a perspectiva das 
consequenc1as. 
Tinha anos mais que muitos 

e atribuía a sua longevidade princi
palmente ao engenho: 
- Ai de mim se não for eu! Repetia 
vezes a fio até à exaustão. 

E tinha meios para o que desse e 
viesse, o que nestas coisas faz sem
pre jeito. 

Existia sozinha, viúva, com largos 
anos de penitência e de preto pesa
do. 

Vivia das memórias, pelo marido 
perdido e pelos filhos ausentes em 
parte incerta. 

Sem afectos e com a idade a aper
tar, fora a primeira vez ao médico, 
por insistência da vizinhança, no ano 
passado. . 

Gostou do que viu e do alegre con
vívio na sala de espera , que lhe fora 
indicada pela enfermeira de turno. 

Desde então, é todos os dias que 
se desloca ao Centro, desdobrando 
as visitas por médicos, enfermeiros e 
administrativos. 

Guarda as distâncias consoante o 
posto, ainda que tenha uma amizade 
sincera e sentida pelas auxiliares 
mais próximas e que diariamente, ou 
dia sim dia não, lhe facilitam o aces
so às pessoas e às coisas que lhe não 
dizem respeito . 

Começou por este nível a sua 
aprendizagem , como se fosse a esco
la primária e o aprender das pala
vras, e do seu significado correcta
mente escrito e falado. 

Rapidamente subiu os níveis de 
ensino e, a breve trecho, entrou na 
Academia dos Idosos com os abali-

zados conselhos médicos que ia re
cebendo dos clínicos de família . 

Correu-os a todos, para não jurar 
em falso os méritos de cada um, e 
para os estágios diferenciados que 
prometera a si própria . 

Já quase doutora, assentara praça 
definitiva no mais palavroso, econo
mizando tempo e engordando o léxi
co da turba . 

Fora-lhe particularmente útil o 
acesso aos locais dos exames auxilia
res de diagnóstico, onde alargou a 
bagagem das exigências e a verbor
reia das ocasiões. 

Quando estava verdadeiramente 
bem disposta, olhava as radiografias 
e relatava-as como se estivesse a ver 
o eclipse total. 

E neste local à-vontade fora acu
mulando experiência : coleccionava 
exames como os vizinhos de cima 
enumeravam países em tempo de fé
rias obrigatórias. 

Era quase feliz o olhar doce e vai
doso que poisara no seu processo 
clínico, cuja paginação media forças 
com a lista telefónica nacional que 
poisava esquecida, na mesa do can
to, na sala de espera do ambulatório. 

Uma aprendizagem produtiva 

Entre as consultas dos médicos de 
família , visitas à enfermaria e emer
gências no Serviço de Atendimento 
Permanente, pouco ou nenhum tem
po livre lhe sobrava, e quando isso 
acontecia era na sala de espera que 
testava, com os outros utentes, o 
evoluir de sua formatura popular em 
Medicina, e era de tal modo qualifi
cada nas atitudes e no diálogo que 



muitos doentes já não prescindiam 
do seu conselho, antes ou depois de 
serem avaliados pelos doutores. 

A sua cultura prática alcançou fa
ma e proveito como se fosse mulher 
da vida , dando corpo ao manifesto 
qualquer que fosse a patologia do 
freguês e com a mesma ligeireza da 
meretriz. 

Trabalhava dia e noite! Muitas ve
zes levava a bucha para o almoço a 
fim de quebrar o jejum e retemperar 
a genica para o resto da tarde, às ve
zes noite fora, lado a lado com o ser
viço. 

Praticava horário alargado das 8 
às 20, e escalava as urgências pela 
pinta que atribuía ao médico de ser
viço. 

Conhecia todo o pessoal do Centro 
pelo nome completo, morada, telefo
ne e telemóvel, e apesar de serem 
mais de cem nunca esqueceu um al
garismo ou um apelido. 

Queixava-se da vista e nenhum 
pormenor lhe escapava .. . 

Ouvia pouco e mal e nenhuma 
conversa ignorava . 

Esquecia-se de tudo, mas a sua 
memória era um fiel depositário de 
todas as informações que recolhia . 

Doíam-lhe as costas e as cruzes e 
corria o Centro de lés a lés em busca 
de mais e melhor aprendizagem. 

Gostava do que fazia verdadeira
mente, e lamentos à vida só fazia por 
ter começado tão tarde tão belo en
tretém. 

Tinha a existência de tal modo pre
enchida que deixara de ver televisão 
havia meses, e com tanta azáfama 
até se esquecera de mandar celebrar 
a missa em memória do marido, fac
to que lhe acontecia pela primeira 
vez desde que o esposo se finara, ha
via mais de dez anos. 

Remediou o mal com doença súbi
ta, e nessa noite arrancou do clínico 
de serviço uma ressonância magnéti
ca, a primeira do seu curriculum vi
tae, e foi com esforço e receio da es
candaleira que não mostrou a cre
dencial às amigas mais chegadas, de 
vigília ao finado na véspera . 

Aguardou impaciente a hora do 
exame e a abalada até à terra dos 
doutores, onde com sorte lhe calha-

ria um professor afamado e mais al
gumas palavras enfeitiçadas que or
namentam as apresentações e os re
latórios dos clínicos prestigiados. 

Pediu à sua administrativa preferi
da a marcação de consulta no mes
mo dia em que chegasse o exame. E 
assim aconteceu. 

Faltou o médico de família, em 
obrigações pelo estrangeiro num 
curso de formação que lhe deixara 
água na boca e foi nesse preparo 
que entrou no gabinete da consulta . 

O dia da consagração 

Sentou-se na cadeira preferida do 
modo habitual, bem aconchegada no 
contorno das formas ao molde do seu 
corpo e foi quase com tolerância que 
permitiu que a médica substituta 
abrisse o exame e procedesse à sua 
leitura. • 

Momentos mágicos os desta es
pera! 

Que novas patologias se 1nam 
acrescentar ao seu notável processo 
clínico? 

Que fosse raro e difícil de diagnos
ticar era o seu desejo mais íntimo, e 
tinha nisso tanto empenho que nem 
a lotaria premiada seria troca bastan
te! 
- Está tudo bem, Dona Ofélia T. - dis
se a doutora . 

Desceu a Ofélia do Céu aos tram
bolhões. 

A clínica não percebia nada do as
sunto, e foi com ligeireza que sugeriu 
firmemente uma densitometria para 
o osso em questão. 

Argumentou com o cortejo de sin
tomas ajustados à causa, e foi sem 
surpresa que viu o seu pedido-exi
gência satisfeito. 

Reposto o amor próprio nos níveis 
devidos, avançou destemida para o 
passo seguinte. 
- A senhora doutora sente-se bem? 
- Tem tido perda de peso, insónias, 
corpo cansado, falta de apetite ... 

A cada pergunta a médica respon
dia afirmativamente, e a Ofélia conti
nuava firme o interrogatório da sua 
vida . 

Satisfeita com a entrevista, pediu à 
doutora se a deixava examinar! 

Assim fez! Auscultação pulmonar e 
cardíaca , palpação abdominal , mu
cosas e exame ginecológico. 

Tudo! Até a tensão arterial mediu! 
- Sr'~ doutora, penso que precisa de 
ser internada. Vou fazer uma carta 
ao colega, e enviá-la de ambulância 
com um modelo Pl para a urgência 
do Hospital da Universidade. 

Assim fez! E ninguém protestou! 
Soube-se mais tarde que a carta 

foi lida e quase tudo confirmado pe
los exames a que a doutora se sub
meteu, e que apesar da raridade da 
doença o diagnóstico avançado esta
va correcto e a cura fora atempada. 

Recuperou as forças e a saúde a 
senhora doutora, teve alta no dia 
aprazado e retomou funções com o 
vigor habitual. 

Ofélia T. nunca mais apareceu no 
Centro de Saúde desde o seu dia de 
glória . 

Atingiu o mestrado com provas pú
blicas, e o seu feito tinha tido reper
cussões nacionais. 

O mais alto dignitário da Nação, 
dado o seu exemplo, vira-se obrigado 
a exercer o direito de veto no "Acto 
Médico", e isto apesar de, pela pri
meira vez em muitos anos, a "Ordem 
dos Médicos" falar em nome de to
dos os seus profissionais e fazerdes
sa aprovação uma exigência de to
dos. 

Nem assim. Ofélia T. deixara o 
Serviço Nacional de Saúde em esta
do de coma profundo e seria duvido
so esperar melhoria clínica significa
tiva perante os custos do mesmo. 

Imperialmente Ofélia T. voltou às 
novelas e abandonou para sempre o 
mundo da Medicina. 

O Rei ia nu e deixara de a fascinar. 

Por Carlos Maia Teixeira 
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CULTURA E ARTES 
Médicos Inspirados 

A Paixão do 
Padre Hilário 

Assim se intitula o último roman
ce de Cândido Ferreira, colega 
nefrologista em Leiria, cujo lan

çamento decorre com o segu inte ca
lendário: 

No Porto - Casa do Médico, à rua 
Delfim Maia, segunda-feira, 25 de 
Fevereiro, pelas 21 horas, acto presi
dido pelo Prof. Serafim Guimarães e 
em que a abordagem literária estará a 
cargo do Dr. Manuel Alberto Valente. 

Em Coimbra - Clube Médico, à Rua 
Afonso Henriques, quinta-feira, 13 de 
Janeiro, pelas 21 horas, apresenta
ção a cargo do escritor e antigo Minis
tro da Saúde Dr. António Arnaut, o 
autor será apadrinhado pelo Prof. Jú
lio Leite e pelos médicos artistas Dr. 
Telo de Morais e Dr. Carlos Teixeira. 

Em Lisboa - Sede da Ordem dos 
Médicos, à Av. Gago Coutinho, sexta
feira , 18 de Fevereiro, pelas 18H30, 
sob a égide do Prof. Martins Prata, in
tervirá o médico-escritor Dr. Carlos 
Vieira Reis, presidente da SOPEAM . 

O autor nasceu em Febres, conce
lho de Cantanhede, em 1949. Na 
qualidade de bolseiro da Fundação 
Gulbenkian, Cândido Ferreira com
pletou os cursos liceal e universitário 
em Coimbra , cidade onde se licen
ciou em Medicina, em 1973. Após 
formação em Lyon, em 1980 foi um 
dos pioneiros no nosso país em trans-
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plantes renais e colheitas de órgãos. 
Especia lista em Nefrologia, em 1982 
optaria, contudo, por projectos priva
dos, exercendo a sua actividade a 
partir de Leiria, onde é responsável 
pelo Centro de Hemodiálise. 

Humanista de formação, para além 
duma intensa actividade política e so
cial , através duma escrita fácil e cria
tiva, muito própria , Cândido Ferreira 
preocupa-se em reconciliar o leitor 
português com a literatura, inovando 
mas, ao mesmo tempo, reconduzindo 
o romance às suas raízes ancestrais. 
A sua primeira obra, "O Senhor Co
mendador", mereceu rasgados elo
gios da crítica e alguns prémios. Pu
blicada em 1994, reporta-se ao 25 
de Abril de 197 4. Em 1999 comple
tou o seu segundo romance, "A Pai
xão do Padre Hilário", um retrato 
mordaz, por vezes hilariante, dos 
anos de Salqzar que, no dizer de Car
los Pinto Coelho, cria "personagens 
tão vivas que parecem respirar". 

Entre várias editoras disponíveis, o 
livro que agora _ se apresenta tem a 
chancela das Edições Asa, integrando 
a conhecida Colecção Finisterra , gale
ria que integra alguns dos mais pres
tigiados prosadores da nossa língua. 

JOÃO 
LOBO ANTUNES 

NUMA 
CIDADE 
FELIZ 

Numa cidade 
feliz 

O novo livro do Prof. João Lobo 
Antunes, publicado pela Gradi
va, é uma colectânea de textos 

reeditados e reorganizados que con
siste em 15 ensa ios do neurocirur
gião, acrescidos da introdução, "a 
parte mais difícil de escrever", como 
aí refere, e leva-nos a entrar um pouco 
no universo menta l e no mapa con
ceptual de alguém cujo conhecimen
to profundo das matérias versadas 
não inibe a abstracção e a capacida
de de voltar a ver e olhar de novo. 

Atente-se, por exemplo, no capítu
lo 12, "O tempo- passado e presen
te", em que o médico se deixa trans
portar pela observação do quadro de 
Paula Rego com o mesmo título. No 
seu deixar-se levar e talvez porque 
não pode deixar de "investigar", parte 
para uma viagem através de ícones e 
montagens recursivas, quase à ma
neira de Jorge Luís Borges - que, cu
riosamente, cita -, a partir da inspi
ração de Paula Rego na pintura "S. 
Jerónimo", de Antonello da Messina. 
Sem, contudo que o autor deixe de se 
justificar no seu método: "Sou um 
médico. Por isso, para criar a lingua
gem que eu próprio entendesse e pa
ra falar do que vi, acabei por me refu
giar naquilo em que estou mais ca
lhado, ou seja, a aná lise da represen
tação iconográfica da saúde e da 
doença, a narrativa desta viagem de 
ida e volta entre a natureza e a sua 
imagem, representações que se fun
dem num discurso interior que, des
pojado do que é espúrio, lhe define 
uma forma, lhe interpreta o sentido e 
lhe reconhece o rosto ocu lto" . 

Trabalho . -em expos1çao 

Q
uarenta Médicos retrataram 
com emoção estética o tema "O 
Trabalho" proposto para a Ex

posição de Artes Plásticas, na Cultur
gest, promovida pela Sociedade Por
tuguesa de Medicina do Trabalho 
(SPMT), com a colaboração da Gale
ria de Arte do Auto-Clube Médico 
Português (ACPM) e o apoio da Sm i
thKiine Beecham, no âmbito do 5° 
Fórum Naciona l de Medicina do Tra
balho que se rea lizou em Lisboa de 
10 a 12 de Novembro passado. 
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·-www.scientificamerican.com - Scientific American 
Referência incontornável do mundo científico, e 
não só. Uma das grandes divulgadoras da capaci
dade inovadora do homem e da sua criatividade, 
dedica um artigo da edição de Fevereiro de 2000 
a avanços operados recentemente no conhecimen
to do sistema imunitário da grávida. Concentra-se 
particularmente na relação da mãe com o embrião 
e no que se conhece como paradoxo, uma vez que, 
neste caso, não há rejeição. Ao longo do texto do 
artigo, muitos links conduzem-nos a uma multipli
cidade de informação, à boa maneira da web. 
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medicine.nature.com - Revista Nature de Medicina 
Registe-se nesta página, para ganhar acesso aos 
índices da Nature dedicada à Medicina. Se assinar 
a página (full register), pode mesmo chegar aos 
textos e à versão electrónica integral da revista . 

www.ordemdosmedicos.com -Ordem dos Médicos 
A Ordem dos Médicos já tinha uma página na internet, desde 
há alguns anos. No entanto, a necessidade que sentimos em 
actualizá-la, preparando-a tecnologicamente para um rápido 
desenvolvimento e expansão, e também tornar os conteúdos 
mais interessantes e completos, conduziu a um novo projecto. 
Deste projecto, resultou a nova página da Ordem dos Médicos. 
Agora é essencial testá-la . Consultem informações múltiplas, 
solicitem serviços administrativos ou jurídicos; façam comen
tários, sugestões ou críticas 
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i que se detêm aqueles que procuram informação actual. 

De qualidade, e acerca de todos os assuntos que interessam. In
ternacional, política, meteorologia, negócios, desporto, tecnolo
gia, et, etc. As imagens que valem mil palavras, e os dois pará
grafos que chegam para ficar a saber o essencia l da notícia do 
dia . Com pequenas chamadas do lado direito do écran, para 
quem quiser informação detalhada. As classificações desportivas, 
os índices económicos, os espectácu los que estão na moda. Ou 
os rumores do jet set, depois da actualização diária sobre as últi
mas tecnologias de lazer ou trabalho lançadas pelas majors no 
mercado. Siga o link "Health" para visitar as páginas de saúde, 
onde irá encontrar o inevitável tema da gripe, que também nos 
EUA está a dar que falar. 
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www.webmd.com - Healtheon/WebMD 
O WebMD reclama para si os louros de ser a primeira em
presa privada de cuidados de saúde a ligar ponto-a-ponto 
médicos e doentes entre si, bem como interconectar toda 
a comunidade ligada à assistência médica. Após uma fase 
de registo- existe diferenciação desta operação quando se 
trata de médicos ou de doentes -, podem colocar-se ques
tões directas, participar em fóruns sobre determinados as
suntos. Pode mesmo revelar-se um quadro para o qual se 
chama a atenção de outros, para ouvir opin iões e obter 
auxílio rápido. 
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sedutores bólides que a 
tecnologia já produziu, 
este site é para si. A 
Fastlanecars abre-lhe o 
apetite logo na apresen
tação, disponibilizando
-lhe descapotáveis, clás
sicos de luxo, de impor
tação, exóticos, despor
tivos, carros de cidade 
ou mesmo carrinhas e 
motocicletas. Nos clás
sicos de importação en
contra o incontornável 
Porsche 911 Coupe, ou 11 
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o Mazda RX7 Twin Turbo. Mas também o Jaguar XJS V1 2, com a sua classe ini
gualável. Aos mais arrojados aconselha-se o Plymouth Prowler, que abre a página dos 
exóticos. Mas também pode comprar todo o tipo de acessórios que combinam na per
feição com o seu carro de sonho: bombas de ar, relógios, livros e daí por diante. 
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INTERNET 
Ciber sugestões 

www.who.org - Orga
nização Mundial de 
Saúde 
Clicando em "What's 
new", e depois em "ln
fectious Oiseases Re
port", chega a um ma-
nancial de informação 
acerca dos "principais 
obstáculos ao desen
volvimento", do ponto 
de vista da saúde. No 
link "Index of Graphs", 
pode mesmo encontrar 
gráficos elucidativos 
do panorama geral e 
regional de alguns dos 
principais males com 
que a comunidade ho
je se debate. Com ba
se em dados de 1998, 
pode constatar-se, debaixo do título "Main" que a principal causa de morte, 
a nível mundial são as doenças ca rdiovasculares (31 %), seguidas das doen
ças infecciosas (25%) e do cancro (1 3%), de uma amostra de 53,9 milhões 
de mortes. 
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www.shoppingdirect.pt - Shopping Direct 
Autêntico centro comercia l, sem as desvantagens da multi
dão e do sentimento claustrofóbico que os de tamanho real 
provocam. Trata-se de um projecto que ficou sério, a ava liar 
pela adesão crescente de assi nantes e de marcas e empre
sas que colocam à venda os seus produtos no site. Registe-

-se, introduza todos os seus dados e informações de cartões 
de crédito ou outros métodos de pagamento. Essa infor
mação nunca mais viajará pela web, uma vez que, para pa
gar em qualquer uma das "lojas" não precisa de introduzir 
mais do que uma palavra-chave para um meio de paga
mento. Simples! 
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www.dealtime.com- Compras pela Internet 
Ao entrar nesta página, pode encomendar todo o tipo de arti 
gos para satisfazer a necessidade ou o luxo. Produtos de elec
trónica (câma ras digitais, televisores ... ), saúde e beleza (perfu
mes, cosméticos ... ), joalharia , relógios, ou o taco de golfe q.ue 
está a procurar há meses e não consegue encontrar. Se esco
lher a área electrónica, encontrará telescópios e binóculos, 
MP3, OVO ou mesmo os telefones mais sofisticados. Ao optar 
pelo lazer, entre muitas outras categorias, encontrará equipa
mento de fitness, ténis, futebol ou até instrumentos musicais. 
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VINHOS 
Prazeres inigualáveis 

O desafio superado 
No Fortaleza do Guincho é possível conjugar o degustar de 
grandes refeições, preparadas com todo o cuidado e rigor, com a 
apreciação de vinhos de qualidade verdadeiramente superior. 

S
aber conjugar um prato com 
um vinho ou cozinhar para 
conseguir o casamento perfei
to com determinado néctar, 

são desafios que permanentemente se 
colocam a quem cultiva a mesa. Sol
tar os cordões à bolsa para comprar 
duas garrafas especiais de vinho para 
um jantar especial e depois bebê-las 
apesar dos pratos que se prepararam, 
pode levar a um sentimento de frus
tração difícil de superar. Para não fa
lar de uma opinião inferior à esperada 
do rendimento do pesado investimen
to na componente líquida da refeição. 
É verdade que um grande vinho 
acompanha qualquer prato - dentro 
da razoabilidade, naturalmente- mas 
é facto assente que o esforço de com
binação é largamente recompensado. 
Pode tornar um jantar num acon
tecimento memorável. 

Sempre num caminho as
cendente, é interessante 
acumular experiências, e 
deixar-se levar por uma 
certa auto-aprendiza
gem, se possível li
vre de preconcei
tos. Procurar no
vos caminhos, 
entre os nossos 
produtos, os que 
nos chegam de fora e 
os que temos oportunidade de sabo
rear no estrangeiro. E se experiências 
domésticas podem ser interessantes, 
uma descoberta de um restaurante 
onde se pratica o culto da combina
ção é, à partida, mais de metade do 
caminho percorrido. 

Fortaleza da gastronomia 

Antoine Westermann, grande cozi-

nheiro de Estrasburgo - um dos pou
cos estáveis nas três estrelas Michelin 
-foi desafiado por Stanley Ho para re
vitalizar o restaurante do seu Hotel do 
Guincho. O francês da Alsácia acedeu 
ao convite e estruturou toda uma 
equipa no Fortaleza do Guincho, o 
restaurante do referido hotel. José Li
ma é o maitre e Nuno Viana o som
melier. Este último teve algum traba
lho para dominar a carta de vinhos, 
francamente ecléctica, com França a 
vencer por esmagadora maioria . O 
responsável foi o coleccionador Alan 

Ho, do Hotel Lisboa, em Ma
Notado pela Wine Spec-

..-..6.'+->+ ...... como uma das cartas e 
caves de vinhos mais bem 

fornecidas do mundo, com ên
fase especial nos bordéus e nal-

gumas relíquias de outras partes 
do mundo - como o espanhol Ri
bera dei Duero Vega Sicília Único, 
por exemplo -, fez chegar algumas 
das suas relíquias ao Guincho, para 
que Westermann pudesse mostrar 

com maior clareza a cozinha que que-
ria montar. 

Nem tudo foi, contudo, importado. 
O sentido de "terroir" que em França 
se respira em toda a parte - até as ba
tatas têm indicação de proveniência -
fez com que o mestre passasse tem
poradas em Portugal. O seu objectivo 
era colher sabores, aromas e especifi
cidades do gosto e das preferências 
dos portugueses. Esse empenho re
flecte-se na carta, onde não existe um 
único prato que se não consiga imagi
nar, na difícil altura de escolher. Mais 
tarde, na mesa, notamos duas coisas: 
as doses são bem servidas, talvez até 
em demasia para quem está a degus
tar, mais do que a alimentar-se; e os 
sabores são familiares para quem está 
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habituado a uma cozinha mais elabo
rada . É notável o quanto os elementos 
preservam os seus sabores, que adivi
nhamos como naturais. No livro "A 
cozinha caseira de um grande chefe", 
à venda no Hotel do Guincho por 
9.000$00, está bem patente a pre
ocupação em preservar até ao mo
mento em que se serve todas as ca
racterísticas de um produto. 

Assim, temos, nas entradas - e fa
lando apenas de pratos que tivemos 
oportunidade de provar -, um "foie 
gras d~ pato salteado com maçã, mo
lho de vinho do Porto e trufa" 
(5.900$00), "gambas com molho de 
ervas, batata palha e legumes estufa
dos" (4.500$00) e "strudel de mexi
lhões com especiarias e cogumelos 
dos bosques". Para acompanhar, na 
nossa fantasia, e porque se trata de 
um vinho branco estruturado e com
plexo, pensámos no Redoma Reserva 
97 branco, da Niepoort, para acom
panhar as entradas, que nesta jorna
da foram as duas últimas acima men
cionadas. Mas o Fortaleza não tem. 
Aliás, os portugueses não estão repre
sentados condignamente naquela car
ta de vinhos, por razões de montagem 
de contactos no mercado nacional. 
"Queremos estabelecer relações cor
diais com todos os bons produtores 
nacionais de vinhos. Temos consciên
cia da lacuna na nossa carta, bem co
mo da nossa obrigação em oferecer 
micro wines, vinhos de pequena pro
dução, mas de grande gabarito, aos 
nossos clientes" , explica Nuno Viana. 
O flute de Taittinger que bebemos no 
início podia ter sido bem substituído 
pelo novo espumante Quinta da Ro
meira Bruto, feito a partir da casta 
Arinto em Bucelas, casta e região de 
que o enólogo Nuno Cancella de 



Abreu é mestre, ou ainda pelo novo 
espumante Rosé Bruto 94 de Luís Pa
to, feito a partir da casta baga, mais 
uma criação do já internacional bair
radino. 

As escolhas possíveis 

Não existindo o branco que poderia 
acompanhar as referidas entradas, fo
mos encaminhados para o Chassagne 
Montrachet ler crú Les Morgeots 94. 
Pedimos que não fosse refrigerado em 
demasia, para não inibir o desenvolvi
mento do vinho no copo e na garrafa. 
Os barganhas brancos, sendo tradicio
nais, constituem, em casos como es
te, exemplo de objectivo a perseguir 
pelos produtores de vinho. A comple
xidade aromática, acompanhada de 
um sentir untuoso, um fluir aveludado 
e cheio na boca, terminando numa 
persistência surpreendente para um 
branco, rapidamente transformaram a 
bebida no princípio de uma jornada 
de degustação. Uma prova posterior 
de Redoma Reserva 97 branco reve
lou notas semelhantes, especialmente 
no capítulo da estrutura. Talvez traços 
de estudo aturado, ou de prova siste
mática do que se faz lá fora, para ta-

zer melhor cá dentro. Seguramente, 
caminho a seguir por todos os produ
tores nacionais, no que é um dos con
selhos do crítico internacional Robert 
Parker Jr. e que se traduz nos "dispa
ros" de prova. Segundo o norte-ameri
cano, não deve haver produtor, nem 
jornalista, nem amador sério, que 
possa passar ao lado dos vinhos que 
recebem as pontuações mais eleva
das. "Só assim se conseguirá ter o 
sentido crítico e as 
balizas de prova 
necessárias a um 
entendimento pro
fundo do mundo dos vi
nhos", afirma. 

Nos tintos, demos de no
vo com ausências notáveis 
na carta, no capítulo dos por
tugueses, mas cuja explicação 
já foi dada e voltar ao assunto é, 
no mínimo, dispensável. Mas a 
expectativa era grande em relação 
ao "pombo assado com batata dar
phin, alho francês com natas e puré 
de salsa" (5.100$00). Tendo em con
ta a força de um prato de caça, ape
sar da brandura do acompanhamento, 
optaríamos, por exemplo, pelo Dão 
Quinta dos Roques Reserva 97 tinto 

I 

ou, para continuarmos no Douro, pelo 
Redoma Reserva 95 tinto. Pelo entu
siasmo e alguma curiosidade em pro
var um vinho sério de Bordéus, optá
mos pelo Château L'Évangile 94 tinto, 
da região de Pomerol, uma das excep
ções ao castigo que aquele ano infligiu 
aos produtores daquelas bandas. 
Mais um "disparo", a prova memorá
vel do L'Évangile, cuja cor granada 
com reflexos violeta e espessura den
sa podiam levar a julgar tratar-se de 
um vinho novo. O aroma, pleno de 
nuances de frutos vermelhos frescos, 
parecia levar-nos a renunciar aos seis 
anos de idade do vinho. A boca cheia, 
o ataque forte à entrada, para logo 

depois envolver tudo, quase não 
se dava pelos taninos, presen

tes em grande escala. Um 
néctar que pode bem fi

car numa cave pelo 
menos mais cinco 

anos até atingir o 
seu apogeu, 
obra do enólo

go do momento 
em Bordéus, Mi

chel Rolland . A exigen
te revista francesa Gault Millau 
atribuiu ao tinto que acompanhou 
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magistralmente o 
pombo 18 valores 
em 20, classificação 
reservada apenas aos exce-
lentes. Confirmámos-lhe 
humildade tais atributos. 

Experimentar a inovação 

Antes da sobremesa, foram provadas 
amostras ricas de queijo de Serpa e 
de Nisa. Ainda com copos do branco 
Montrachet e do tinto L'Évangile, ex
perimentámos a novidade que hoje se 
está a promover muito, de comer 

Néctares sublimes servidos com todo 
o requinte ________ __j 

queijo com um vinho branco. Até fun
ciona, pois existe uma competição 
mais justa entre sabores do que quan
do se coloca o vinho tinto no jogo. 
Mas este último deu muito mais a vol
ta ao palato, envolveu de longe mais 
o queijo. A tradição de o comer 
com um bom tinto ou com 
um Porto Vintage continua 
a fazer todo o sentido. 
Talvez por isso mesmo 
se tivesse justificado 
abrir um Quinta do 
Nova! Vintage 
97, só que isso 
teria de ter 
sido feito 
de véspe
ra, tal é a 
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complexidade e força do vinho 
feito por António Agrel

los. Juntamente 

Vintage 
97, poderemos 
estar perante os gran
des Vintage do século. Será 
preciso força de vontade para resistir 
a beber qualquer um deles, depois de 
se ter na garrafeira. 

A "gauffrette com mousse de casta
nhas, sorvete de queijo fresco e casta
nha assada" (2.400$00) e o "gratina
do morno de clementina e sorvete 
de clementina" (2.400$00) foram 
acompanhados com outro vinho que 
faz falta provar, para quem gosta de 
apreciar: um Gewürztraminer Kientz
ler Vendanges Tardives, da Alsácia . 
Fazendo lembrar um Sauternes - o 
grande vinho branco doce de Bordéus 
-este vindima tardia mostrou-se mui
tas vezes mais fresco. Um tratado de 
enologia, especialmente quando se 
sabe que se trata de um vinho que 
vem de cepas plantadas em solos nos 
quais é difícil caminhar, tal é a sua in
clinação; quando se espera paciente
mente que os bagos atinjam um pon
to de maturação a que se dá o nome 
de podridão nobre; e, acima de tudo, 
quando se corre o risco de que, já a 
bater no Outono, uma intempérie leve 
a fruta consigo, ou lhe retire concen

tração. Mas é esse o jo
go, afinal, da produção 

dos grandes vinhos. 
Aos, portugueses bateu 

violentamente à porta, com 
as chuvas do fim do Verão de 

99. 
A refeição no Fortaleza do 

Guincho viria a terminar com 
uma Calvados, gentileza de José 

Lima e a fantasia de regressar. 
F.M. 

Nota: Todas as despesas efectuadas 
no âmbito desta secção são exclusiva
mente custeadas pela redacção, pelo 
que assumimos inteira responsabili
dade pelas opiniões expressas. 

Os - citados 

Luís Pato Bairrada Espumante 
Rosé Bruto 94 - Muito 
aromático, bolha fina e 
persistente, com um cordão 
bem ligado. Obtido totalmente 
da casta Baga. $$ 
Niepoort Porto Vintage 97 - Um 
marco na história dos Vintage. 
Notas vegetais pronunciadas, 
aroma muito fechado. Após 
aberta a garrafa, consegue 
evoluir, fazendo-se ao gosto 
e tornando-se bebível, apesar de 
estar ainda na infância. $$$ 
Niepoort Douro Redoma Reserva 
97 branco - Um vinho diferente 
que, de olhos vendados, podia 
passar por tinto. $$ 
Niepoort Douro Redoma Reserva 
95 tinto - Um vinho com 
características notáveis. 
Chamamos a atenção para 
a forma como evolui depois 
de aberto. $$$ 
Quinta da Romeira Bucelas 
Espumante Bruto branco -
O primeiro espumante da casa 
de Bucelas. Notas típicas 
da casta Arinto. $$ 

· Quinta do Noval Porto Vintage 
97 - Um monumento. No dizer 
da própria Quinta do Nova!, 
um dos seus melhores Vintage 
de sempre. $$$$ 
Quinta dos Roques Dão Reserva 
97 tinto - Produção melhorada, 
graças ao empenho de Virgílio 
Loureiro, adepto incondicional 
da região e do seu potencial. 
Um bom embaixador. $$$ 
Chassagne Montrachet Borgonha 
ler crú Les Morgeots 94 branco 
- O vinho proposto por Nuno 
Viana, de entrada de gama no 
panorama dos grandes borgonhas 
brancos mas já uma impressão 
diferente, quebrando muitos 
preconceitos em relação aos 
vinhos estrangeiros. $$$$ 
Château L'Évangile Pomerol ler 
crú 94 tinto - Fruta fresca, 
explosão de aromas e sabores e 
autêntico "disparo" nos critérios 
de avaliação. $$$$$ 
Kientzler Alsácia Gewürztraminer 
Vendanges Tardives 92 branco. 



FÓRUM 

Legislação da 
actividade médica 
Continuamos a publicar a legislação ligada à actividade 
médica com interesse para os membros da Ordem. 
Neste número, é abrangida a legislação publicada em Agosto, 
Setembro e Outubro de 99. 

Legislação publicada em 
Agosto de 1999 

la Série - Aditamento 

Lei n.0 117/99, de 11 de Agosto: 
Primeira alteração, por apreciação 
parlamentar, do Decreto-Lei n.0 100/ 
99, de 31 de Março, que estabelece 
o regime de férias, faltas e licenças 
dos funcionários e agentes da admi
nistração central, regional e local, in
cluindo os institutos públicos que re
vistam a natureza de serviços perso
nalizados ou de fundos públicos. 
Lei n.0 119/99, de 11 de Agosto: 
Assistência médico-desportiva. 
Lei n.0 120/99, de 11 de Agosto: 
Reforça as garantias do direito à saú
de reprodutiva. 
Decreto-Lei n.0 319/99, de 11 de 
Agosto: 
Novas regras para a obtenção do ates
tado de robustez física e psíquica. 
Decreto-Lei n.0 320/99,de 11 de 
Agosto: 
Definição dos princípios gerais em 
matéria de exercício das profissões de 
diagnóstico e terapêutica e sua regu
lamentação. 

Legislação publicada 
em Setembro de 1999 

I Série 

Portaria n.0 782/99, de 1 de Setem
bro: 
Cria o Grupo dos Hospitais Psiquiátri
cos da Região de Lisboa e Vale do Te
jo, integrando o Hospital de Júlio de 
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Matos e o Hospital de Miguel Bom
barda. 
Portaria n.0 787/99, de 2 de Setembro: 
Estabelece a verba a atribuir aos esta
belecimentos de saúde abrangidos 
pelo Prógrama para a Promoção do 
Acesso e a fracção da mesma afecta 
ao pagamento de suplementos remu
neratórios aos profissionais directa
mente envolvidos na sua execução. 
Lei n.0 151/99, de 14 de Setembro: 
Actualiza o regime de regalias e isen
ções fiscais das pessoas colectivas de 
utilidade pública. 
Lei n.0 152/99, de 14 de Setembro: 
Primeira alteração do Decreto-Lei n.0 

183/97, de 26 de Julho (combate à 
dopagem no desporto). 
Lei n.0 170/99, de 18 de Setembro: 
Adopta medidas de combate à propa
gação de doenças infecto-contagiosas 
em meio prisional. 
Decreto-Lei n.0 370/99, de 18 de 
Setembro: 
Aprova o regime jurídico da instala
ção dos estabelecimentos que ven
dem produtos alimentares e de al
guns estabelecimentos de comércio 
não alimentar e de serviços que po
dem envolver riscos para a saúde e 
segurança das pessoas. 
Decreto-Lei n.0 374/99, de 18 de 
Setembro: 
Cria os centros de responsabilidade 
integrados nos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde. 
Decreto-Lei n.0 375/99, de 18 de 
Setembro: 
Estabelece a equiparação entre a fac-

tura emitida em suporte de papel e a 
factura electrónica. 
Portaria n.0 809/99, de 21 de Se
tembro: 
Lança em circulação, cumulativa
mente com as que estão em vigor, 
uma emissão de selos alusiva aos 
"Vultps da Medicina Portuguesa" . 
Portaria n.0 810/99, de 21 de Se
tembro: 
Fixa o número de médicos do Gabine
te Médico-Legal ·de Leiria. 
Portaria n.0 811/99, de 21 de Se
tembro: 
Declara instalado o Gabinete Médico
Legal de Leiria a partir de 1 de 
Setembro de 1999. 
Portaria n.0 818/99, de 25 de Se
tembro: 
Determina que o suplemento remu
neratório que cabe a cada profissio
nal, a atribuir pela verba global desti
nada à equipa, fixada pela Portaria 
n.0 787/99, de 2 de Setembro, seja 
estabelecido pelo órgão dirigente má
ximo do estabelecimento de saúde, 
mediante negociação com os referi
dos profissionais, tendo em conta a 
respectiva carreira e função. 
Decreto Regulamentar Regional n. 0 

13/99/M, de 29 de Setembro: 
Cria o cartão de identificação do 
utente dos serviços de saúde na Re
gião Autónoma da Madeira. 
Decreto-Lei n.0 388/99, de 30 de 
Setembro: 
Define as regras a aplicar aos corpos 
especiais do Instituto Nacional do 
Desporto. 



Legislação publicada 
em Setembro de 1999 

11 Série 

Despacho n.0 17 205/99, de 2 de 
Setembro: 
Cria a Comissão Nacional de Controlo 
de Infecção (nosocomial) 
Despacho n.0 18 490/99, de 23 de 
Setembro: 
Aprova as cláusulas gerais do sistema 
de pagamento às misericórdias 
Despacho conjunto n.0 829/99,de 
27 de Setembro: 
Aprova os programas de provas de 
conhecimentos específicos para os 
concursos de ingresso nas carreiras 
de especialista superior de medicina 
legal (áreas de biologia forense e toxi
cologia forense) e de técnico ajudante 
de medicina legal. 
Aviso n.0 14 506/99, de 29 de Se
tembro: 
Alteração dos anexos I (mapa de ido
neidades e capacidades formativas) e 
li (mapa de vagas por especialidade e 
a preencher ao abrigo de protocolos 
celebrados com as regiões autóno
mas dos Açores e da Madeira) ao avi
so de abertura do concurso de ingres
so nos internatos médicos comple
mentares, publicado no Diário da Re
pública, 2a Série, n.0 198 de 25 de 
Agosto de 1999. 
Despacho n.0 18 892/99, de 30 de 
Setembro: 
Identifica os estabelecimentos consi
derados carenciados para efeitos de 
prorrogação do contrato administrati
vo de provimento dos internos que, à 
data da entrada em vigor do Decreto
Lei n.0 112/98, de 24 de Abril, se 
encontravam a frequentar o internato 
complementar e requeiram colocação 
em estabelecimentos considerados 
carenciados na respectiva especiali
dade médica 

Legislação publicada 
em Outubro de 1999 

I Série 

Decreto-Lei n.0 395/99, de 13 de 
Outubro: 
Estabelece o regime jurídico dos fichei
ros informáticos dos Institutos de Medi
cina Legal de Lisboa, Porto e Coimbra. 

Decreto-Lei n.0 396/99, de 13 de 
Outubro: 
Altera o Decreto-Lei n.0 289/91, de 
10 de Agosto, que transpõe para a or
dem jurídica interna a Directiva do 
Conselho n.0 89/48/CEE, de 21 de 
Dezembro de 1988, relativa a um 
sistema geral de reconhecimento dos 
diplomas de ensino superior que san
cionam formações profissionais com 
uma duração mínima de três anos. 
Decreto-Lei n.0 397/99, de 13 de 
Outubro: 
Altera o Decreto-Lei n.0 328/93, de 
25 de Setembro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.0 240/96, de 14 
de Dezembro, que regula o regime de 
segurança social dos trabalhadores 
independentes. 
Decreto-Lei n.0 411/99, de 15 de 
Outubro: 
Procede à alteração do Estatuto da 
Carreira de Enfermagem, constante 
do Decreto-Lei n. o 43 7/91 , de 8 de 
Novembro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.0 412/98, de 30 de De
zembro. 
Decreto-Lei n.0 412/99, de 15 de 
Outubro: 
Introduz alterações aos regimes de 
trabalho das carreiras médicas e do 
internato complementar. 
Decreto-Lei n.0 429/99, de 21 de 
Outubro: 
Cria o Programa Trabalho Seguro e 
regula os termos da redução da taxa 
contributiva a aplicar às pequenas e 
médias empresas, face às boas práti
cas prosseguidas pelas mesmas, em 
matéria de segurança, higiene e saú
de no trabalho. 
Portaria n.0 936-A/99, de 22 de Ou
tubro: 
Estabelece as regras e condições de 
instalação de novas farmácias, bem 
como as aplicáveis à transferência de 
farmácias. Revoga as Portarias n.os 
806/87, de 22 de Setembro, 513/ 
92, de 22 de Junho, e 325/97, de 
13 de Maio. 
Portaria n.0 936-8/99, de 22 de Ou
tubro: 
Cria um programa especial de trans
ferência de farmácias instaladas no 
concelho de Lisboa para outros con
celhos dos distritos de Lisboa e Setú
bal. 

Portaria n.0 936-C/99, de 22 de Ou
tubro: 
Cria um programa especial de trans
ferência de farmácias instaladas no 
concelho do Porto para outros conce
lhos do distrito do Porto. 
Portaria n.0 981/99, de 30 de Outubro: 
Regula as condições de celebração 
dos protocolos previstos no n.0 6 do 
artigo 25.0 do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde e fixa os montan
tes da referida comparticipação. 
Portaria n.0 982/99, de 30 de Outubro: 
Altera a Portaria n.0 743/93, de 16 
de Agosto (aprova os grupos e sub
grupos fármaco-terapêuticos que in
tegram os escalões de comparticipa
ção do Estado no preço dos medica
mentos) 

Legislação publicada 
em Outubro de 1999 

11 Série 

Despacho da Ministra da Saúde n.0 

19097-C/99, de 6 de Outubro: 
Revoga o Despacho n.0 18892/99, 
de 30 de Setembro, relativo à identi
ficação dos estabelecimentos caren
ciados para efeitos de colocação dos 
internos do internato complementar 
cujo contrato administrativo de provi
mento seja prorrogado ao abrigo da 
alínea b) do n.0 1 do artigo 9.0 do De
creto-Lei n.0 112/98, de 24 de Abril , 
introduzindo alterações ao seu regime. 
Portaria n.0 1079/99, de 18 de Ou
tubro: 
Aprova o programa de formação do 
internato complementar da especiali
dade médica de otorrinolaringologia. 
Despacho do Secretário de Estado 
da Saúde n.0 19761/99, de 18 de 
Outubro: 
Cria uma equipa de projecto que tem 
por objectivo estudar e propor o tipo 
de parceria (público/privado) a efec
tuar no Hospital de Loures. 
Despacho conjunto dos Ministérios 
da Educação, da Saúde e do Traba
lho e da Solidariedade n.0 891/99, 
de 19 de Outubro: 
Aprova as orientações reguladoras da 
intervenção precoce para crianças 
com deficiência ou em risco de atra
so grave do desenvolvimento e suas 
famílias . 
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FÓRUM FISCAL 

Consultaria fiscal 
IRS 

I 
nformação sobre uniões de facto, PPE, PPR, recibos 
verdes e todos os assuntos que interessam aos médi
cos que estão a preparar as suas declarações de ren
dimentos. 

- Às pessoas de sexo diferente que vivam em união de 
facto há mais de dois anos, é aplicável o regime do IRS 
nas mesmas condições dos sujeitos passivos casados e 
não separados judicialmente de pessoas e bens. 

- Foram criados os planos poupança - educação (PPE), 
que se destinam a fazer face às despesas com educa
ção em cursos do ensino profissional ou do ensino su
perior do participante e de membros do agregado fami
liar. 
O respectivo reembolso somente poderá ocorrer cinco 
anos após o ano da respectiva entrega, será etectuado 
uma vez em cada ano e está sujeito a IRS de acordo 
com as regras que regulam os Planos de Poupança -
Reforma (PPR). 
Não são passíveis de dedução em IRS as despesas de 
educação do sujeito passivo ou do agregado familiar, 
até ao montante do reembolso do PPE obtido nesse 
ano. 

- Os médicos que exerçam a actividade independente (re
cibos verdes), são obrigados a possuir contabilidade or
ganizada (livros selados e técnico oficia l de contas), 
quando o rendimento dessa actividade, na média dos 
últimos três anos, ultrapassa um volume de negócios 
superior a 17 164 contos, isto é, vinte vezes o valor do 
sa lário mínimo anual mais elevado. 

- Na declaração modelo 3 de IRS a apresentar no ano de 
2000, relativamente aos rendimentos de 1999, deve 
ser mencionada a alienação onerosa das acções ainda 
que detidas durante mais de 12 meses, bem como as 
datas das respectivas aquisições. 

- As eventuais mais-valias ou menos-valias resultantes 
da alienação dessas acções mantidas durante mais de 
12 meses não são tributadas, muito embora a sua alie
nação onerosa deva ser declarada, nos termos aludi 
dos. 

Pagamento com Cheque 
É obrigatório o uso de cheque visado pela instituição de 
crédito sacada nos seguintes pagamentos: 
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- processos de execução fiscal (re laxes); 

- pagamentos de valores selados e impressos; 

- dívidas aduaneiras; 

- imposto automóvel (IA). 

Declarações de rendimentos - 1999 
Os prazos de entrega das declarações de rendimentos 
modelo 3 e respectivos anexos são os seguintes: 

De 1 de Fevereiro a 15 de Março 
- Sujeitos passivos que tenham auferido exclusivamente 

rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões. 

De 16 de Março a 28 de Abril 
- Os restantes casos. 

Tal como em anos ante'riores, funcionará, em princípio, 
um posto de recepção das aludidas declarações, na Av. 
Almirante Gago Coutinho, 151, nos prazos e nos horários 
a seguir mencionados: 
1 - Sujeitos passivos com rendimentos de trabalho depen
dente e/ou pensões: 

De 8 A 15 de Março - das 18,30 às 20,20 horas 
2 - Nos restantes casos: 
De 17 a 28 de Abril -das 18,30 às 20,30 horas, excepto 
dias 20, 21 e 25 (Semana Santa e Feriado Nacional). 

Os interessados que assim o entenderem poderão tam
bém proceder à entrega do modelo três a partir do próxi
mo dia 22 de Fevereiro, às terças e quintas-feiras, das 1 O 
às 13 horas. 

No acto da entrega das declarações devem ser exibidos 
os cartões de identificação fiscal dos sujeitos passivos e 
os bilhetes de identidade ou célu las pessoais dos depen
dentes que integrem o respectivo agregado familiar. 

Quaisquer assuntos de natureza fiscal poderão ser es
clarecidos no Gabinete de Consultaria Fiscal, todas as ter
ças-feiras, das 10 às 13 horas e às quintas-feiras, das 
18,30 às 20,30 horas, na Avenida Almirante Gago Couti
nho, 151, em Lisboa . 

A partir de 1 de Janeiro a Consultaria Fiscal funcionará 
às terças e quintas-feiras, das 10 às 13 horas no mesmo 
local, e às quintas-feiras, das 15 às 17,30 horas pelo te
lefone 21 84 27 100. 


