
A in ervenção fei no Hospital de Évora 
f ez de creditar a I pecção Geral de Saúde. 
A ausên · de metodo ia sistemática e a 
ambiguida de critérios p entes no 
do inspector jus · icam reflexão 
o que pode significar úde a 
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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

·.Respeitar 
os médicos 

Adefesa da qualidade dos servi
ços de saúde e os direitos dos 
doentes devem ser objectivos 
prioritários de todos os agen

tes envolvidos na prestação de cuida
dos de saúde. 

Controlar essa qualidade e assegurar 
os recursos necessários - instalações, 
meios humanos - para que o pessoal 
méd ico e demais profissionais envolvi
dos no processo desempenhem a sua 
missão de forma eficaz é responsabili
dade do Ministério da Saúde, dos ges
tores e dos responsáveis das respecti 
vas unidades hospitalares. 

Quando há suspeita de falha , além 
dos órgãos próprios, como os Conse
lhos Disciplinares e 
de Ética e 'Deontolo
gia Médicas, ca be 
também ao Ministé
rio da Saúde a res
ponsabilidade de apu
rar os factos e res
ponsabili za r os even
tuais culpados. 

O principal instru
mento da Tutela é, 
nesses casos, a Ins
pecção Geral de Saú
de (IGS). É da sua 
co mpetênc ia averi
gua r os factos que 
envolvam alegadas 
irregularidades e ou
vir o testemunho de todos os profis
sionais que possam contribuir para o 
esc larecimento dos factos. 

Nos últimos anos, com o crescente 
apetite dos media pelos casos que en
volvem alegados escânda los na área 
da saúde, a IGS ganhou inesperado 
protagonismo. 

Infelizmente nem sempre pelas me
lhores razões. 

Não faltam exemplos de situações 
em que os jornais e os restantes órgãos 
de comunicação social são notifi cados 
primeiro do que os próprios sujeitos da 
investigação e em que são revelados os 
nomes sob investigação, muitas vezes 
já "com culpa formada" ou "condena
dos" pela opinião publi ca, com claro 
prejuízo dos visados. 

Poderá dizer-se que acontece o mes
mo com outras áreas da sociedade 
portuguesa e há até quem argumente 
com a "inevitabilidade" própria dos 
tempos que vivemos. 

É tese que não colhe entre os diri
gentes da Ordem dos Médicos nem en
tre os profissionais por ela representa
dos. 

Para nós a defesa do bom nome de 
todos os profissionais é indispensável e 
um princípio fundamental para presti 
giar a medicina portuguesa e assegurar 
a qualidade dos serviços. 

Por isso é de lamentar que seja uma 
instituição com as responsabilidades 
da Inspecção Geral de Saúde a contri

buir para a degrada
ção da imagem dos 
hospitais e dos médi
cos portugueses. 

O caso do triste
mente célebre relató
rio do Hospital de 
Évora é uma demons
tração dos prejuízos 
que um trabalho mal 
feito pode trazer à 
classe médica, com o 
consequente prejuízo 
para a imagem de al
guns colegas e para a 
relação médico/doente. 

É por isso urgente 
que o Ministério da 

Saúde tome as medidas necessárias 
para assegurar que a confidencialidade 
e a qual idade sejam atributos da Ins
pecção Geral de Saúde. 

De outra forma ninguém entenderá 
que seja um serviço dependente do 
Ministério da Saúde a contribu ir para a 
degradação da imagem do Serviço Na
cional de Saúde e de todos os profis
sionais que aí prestam serviço. 
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CAPA 
Debaixo de fogo 

O relatório que 
nunca o foi 
A Inspecção Geral de Saúde pôs em causa injustamente, 

· através de um relatório, a imagem de todos os profissionais 
d saúde do Hospital Distrital de Évora. A Seccção Regional do Sul 
da Ordem, após ouvir os directores de serviço visados, reage. 

desacreditação da Inspecção 
Gera l de Saúde é um facto ir
reversível, após uma acção 

análise como a qUe foi 
executada no Hospita l Distrita l de 
Évora, pautada pela incorrecção de 
método, pelo pressuposto da perfídia . 
dos profissiona is de saúde que ali 
traba lham e pela quebra do sigi lo a 
que um trabalho destes necessaria
mente obriga. 

Mereceu, contudo, a reflexão da 
Secção Regional do Su l que elaborou 
um relatório exaustivo, entretanto dis
tribuído à comunicação social em 
conferência de imprensa, tendo sido 
ouvidos os directores de serviços do 
hospita l visado pela inspecção. A gra
vidade da situação justifica que esta 
edição da revista da Ordem dos Médi
cos lhe dedique o seu tema de capa. 

Transcreve-se de segu ida a primei
ra parte da "Análise na genera lidade" 
do documento de aná li se elaborado 
pela SRS e aprovado em Conselho 
Regional. 

Análi e na en ralidad -
xcert 

"O relatório aspira a passar em revis
ta a organização e funcionamento do 
Hospital do Espírito Santo de Évora 
numa perspectiva compreensiva e 
aprofundada e, como é próprio das 
auditorias, experimenta dar contri
buições positivas para a correcção de 
eventuais disfunções encontradas. 
Para atingir esse desiderato socorre-
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-se de uma metodologia que consiste 
em apontar a classe méd ica como a 
responsável por aquelas disfunções 
mediante a utilização de uma fraseo
logia exuberante e ind icadora de in
correcções, de que é exemplo a as
serção de que "as consu ltas hospita
lares de especial idade servem a acti
vidade privada dos próprios médicos 
hospitalares", ou a de que "as subes
pecialidades são apenas justificadas 
para os médicos fazerem currícu lo e 
desligadas portanto das necessida
des dos cidadãos", ou a da própria 
"exiguidade da produção médica ou 
do eventua l excesso em alguns casos 
de prescrições de elementos comple
mentares de diagnóstico" . 

As respostas dos Directores de Ser
viço trazidas ao conhecimento do 

nessa med ida recomenda-as à consi
deração min isterial por forma a asse
gurar um amplo princípio do contra
ditório. 

Relatório mal concebido 
fundamentado 

Naturalmente que o relatório contém 
intenções e aspectos positivos, que não 
se põem em causa, duvida-se contudo 
dos métodos e das capacidades. 

Por outro lado é sempre possível 
aperfeiçoar a organ ização e funciona
mento do Hospita l e a sua articula
ção com os Centros de Saúde, mas o 
que se verbera mais no presente rela
tório é a tentativa de atribuir aos mé
dicos hospita lares todos os defeitos 
encontrados, com inteiro alheamento 

O relatóno procura atribuir ao . médi o 
todo o defeitos enc ntrados, m 
con id raro outros pr fi ionais da sa 'd 

Conselho Regiona l do Sul são demo
lidoras para o re latório e esclarecem 
o essencial das questões abordadas 
pelo mesmo relator. A audição atem
pada e não preconceituosa dessas 
mesmas explicações e seus autores 
ev itaria ao relator o dissabor de agora 
ver tão claramente exposta a sua in
capac idade. 

Este Conselho, depois de atenta 
ponderação, aceita-as como boas e 

dos outros profissionais de saúde e 
dos órgãos polít icos e de gestão, a di
ferentes níveis. A forma reiterada co
mo tal é feito torna-o, em si mesmo, 
um objectivo. 

O Conselho Regional do Sul aceita 
no presente caso desenvolver uma in i
ciativa tendente a indagar sobre o 
exercício das boas práticas, com o in
tuito de verificar se algum profissio
nal médico merece ser censurado de 



um ponto de vista qualitativo, afas
tando-se, assim, a suspeição não fun
damentada sobre a actividade dita 
prescricional de alguns médicos. 

Mas a Ordem também exige que 
este tipo de processo de inspecção 
seja alterado por forma a integrar os 
aspectos relativos à avaliação de 
qualidade, bem como, a proporcio
nar a audição de todos os responsá
veis pelos serviços, além de promo
ver contactos mais consistentes com 
os serviços objecto de vistoria e as 
suas práticas médicas e mesmo con
templar a enunciação de parâmetros 
do trabalho de inspecção numa ópti
ca funcional e não puramente nor
mativa, já que se sabe que a legisla
ção nesta matéria exige flexibilidade 
na sua aplicação, podendo nuns ca
sos ser antiga e noutros ter sido 
enunciada num enquadramento polí
tico diferente do actual, ou mesmo 
encontrar-se em início de implemen
tação. 

Atribuir aos médicos 
todos os defeitos 

Pensa ainda a Ordem que se afirma 
preferível para garantir meios de de
fesa aos médicos, instaurar de ime
diato processos de averiguações 
sempre que exista alguma matéria 
relevante, em alternativa a serem 
sistematicamente acusados da práti
ca de actos irregulares, pretensa
mente envolvendo-os num "manto 
diáfano de suspeição" a que dificil
mente se pode pôr termo, "máxime", 
com as fugas de informação para a 
imprensa, circunstância que já foi 
objecto de nota de imprensa por par
te do Conselho Regional do Sul da 
Ordem. 

Concretizando: Conforme se deduz 
dos comentá rios produzidos pelos 
Directores de Serviço do Hospital do 
Espírito Santo de Évora e do conhe
cimento colhido no local, o relatório 
elaborado pela Inspecção Geral de 
Saúde acusa vários "pecados" que 
dizem respeito, designadamente: 

- À não audição de todos os Directo
res de Serviço, por forma a pode-

Resumo das caracteristicas do medicamento 

1.DENOMINAÇÃO DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Debridat • 200. 2. DENOMINAÇÃO 
DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Cada comprimido contém 200 mg de maleato de 
trimebutina. 3. FORMA FARMACÊUTICA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Comprimidos para 
administração oral 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tracto 
Digestivo Superior: · ReAuxo gastro·esofágico: 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 
pasologia habitual é de 1 comprimido 3 X dia. O tratamento deve ser mantido enquanto 
persistirem as razões da sua utilização. 4.3. CONTRA-INDICAÇÕES: Debridct • 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 lactação. 4.5. INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não foram 
descritas. 4.6. UTILIZAÇÃO EM CASO DE GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: Gravidez: no animal, a 
trimebutina não teve efeito teratogénico. O seu efeito 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 evitar-se o seu uso durante o aleitamento. 4.1. EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE 

-

Nas per.tubações 
funcionais digestivas ... 

... a Acção Completa!! 

DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS: Não foram descritos. 4.1. EFEITOS 
INDESEJÁ VEIS: Nos ensaios clínicos efectuados, Debridat • demonstrou ser bem tolerado na 
pasologia recomendada, verificando-se uma baixa incidência de efeitos indesejáveis, sendo em 
número e em natureza similares aos observados nos doentes medicados com placebo. Foram 
descritos raros casos de reacções cutâneas e sonolência. Outros efeitos mínimos têm sido 
referidos, ta is como: cefaleias, secura de boca, diarreia, epigastralgias, náuseas, soluços, 
vertigens e astenia. Recentemente, foi referido um caso de eritema 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 
FARMACODINÃMICAS: A trimebutina é o primeiro agonista encefalinérgico periférico, com 
actividade moduladora da motricidade digestiva. Este efeito modulador está melhor 
documentado 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 ligação aos receptores opióides endógenos. 5.2. PROPRIEDADES 
FARMACOCINÉTICAS: Após administração oral, a absorção gastrintestinal é rápida e quase 
total (94%). O pico plasmático é atingido ao ~m de 1 hora após a administração. A ligação às 
proteínas plasmáticas é pequena(< a 5%). A trimebutina atinge concentrações elevadas no tubo 
digestivo. A metabalização do produto é na sua maioria feita no fígado par hidrólise ou N
demetilação. O principal metabolito circulante é a N-mono-desmetil-trimebutina, o qual possui 
também actividade farmacológica, particularmente ao nível do cólon. A excreção de 
metabolitos livres ou conjugados é feita essencialmente par via urinária. 6. INFORMAÇÕES 
FARMACÊUTICAS: 6.1. LISTA DE EXCIPIENTES: lactose (0,043g), manitol, amido de trigo, 
sacarosé (0,025g), palietilenoglicol 6000, gelatina em pó e estearato de magnésio. Dota da 
última revisão: Janeiro 1998. 



CAPA 
Debaixo de fogo 

rem ser melhor esclarecidos pelo 
menos os aspectos objecto de 
apreciação negativa por parte do 
relator já que no total ouviu 8 mé
dicos dos 147 o que corresponde a 
cerca de 6% dos médicos. Por ou
tro lado, daqueles que ouviu, o re
lator fez tábua rasa das explica
ções técnicas e factuais dadas, co
mo designadamente as que dizem 
respeito ao eventual excesso pres
cricional de 2 médicos. A sua obri
gação era naturalmente mencioná
las e sugerir outras diligências se 
quisesse e tivesse interesse na ho
nesta clarificação do assunto, tendo 
optado, em vez disso, pela denúncia 
bombástica no mesmo relatório. 

- À não fidedignidade da recolha dos 
elementos estatísticos utilizados no 
relatório , a diferentes títulos: 
-elaboração das próprias estatísticas, 
- o tratamento estatístico, 
-as fontes utilizadas, 
-o manuseamento dos elementos 

estatísticos sem a sua conjuga
ção com as alterações do pessoal 

rurgia, por exemplo), apesar do re
gulamento interno da Unidade de 
Saúde não ter sido publicado. 

- À imputação ao corpo médico do 
Hospital de todos os aspectos or
ganizacionais e de funcionamento, 
com quase alheamento do . Conse
lho de Administração e, bem as
sim, dos Órgãos Regional e Sub-re
gional aos quais compe-te de ma
neira incontroversa o maior qui
nhão de responsabilidade na admi
nistração de saúde. 

- À relevância dada a elementos de 
produção, de resto com muitas im
precisões, com inteira obnubilação 
dos aspectos qualitativos da activi
dade médica, sem prejuízo de se 
reconhecer a incompetência do re
lator nesta matéria. Este facto am
puta como é manifesto os relató
rios dos aspectos mais relevantes 
por virtude de se prenderem com a 
avaliação da qualidade do acto 
médico, Sem esta perspectiva o re
latório, como não pode deixar de 
ser, configura-se como um arrazoa-

A inspecção omitiu acções desencadeadas 
pelo hospital para melhorar a articulação 
entre os serviços existentes 

habituais em qualquer serviço, 
exiguidade do quadro médico ou 
seu não preenchimento, períodos 
de encerramento dos blocos ope
ratórios, 

-a natureza do "case-mix" respec
tivo, que expressa o grau de dife
renciação das patologias, 

-as condições de trabalho em geral, 
os equipamentos existentes e o ti 
po de produção por eles induzida , 

- o número dos restantes profissio
nais de saúde que apoiam os 
serviços e que têm naturalmente 
os seus constrangimentos. 

- À omissão das acções desenca-dea
das por alguns Directores de Servi
ço por forma a haver uma melhor 
articulação entre os Centros de 
Saúde e as consultas de especiali
dade e de subespecialidade (caso 
de pediatria e de cardiologia e ci-
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do de considerações que descre
vem pretensamente a organização 
e funcionamento dos serviços. Não 
é mais que um conjunto de indi
cadores de produção, maltratados, 
à margem de qualquer análise 
compa rativa com a produção de 
outros hospitais equivalentes (ben
chmarking), o que poderia ter al
gum valor em termos de produção 
médica. No caso vertente é uma pe
ça inutilmente onerosa do erário pú
blico porque sem valor intrínseco. 

- À suposição do relator de que a 
mera implementação da Unidade 
de Saúde criada em 1995 é só por 
si uma medida que resolverá as 
questões que se prendem com a 
acessibilidade dos doentes, daí o 
cavalo de batalha que faz desta 
questão. Percebe-se, em todo o 
caso, a dificuldade do relator já 

que os Sistemas Locais de Saúae 
que sucedem às Unidades de Saú
de não estão implementados e es
tas são naturalmente virtuais por 
esse facto. O acesso aos cuidados 
de saúde é incontroversamente, 
um conceito complexo e dinâmico 
que para ser levado à prática mexe 
afinal em muitas áreas da saúde, 
pelo efeito multiplicador que tem 
sobre toda a administração da saú
de (modo de financiamento, mo
dalidade de gestão, introdução de 
regras de conveniência, instalação 
de equipamentos, estatuto jurídico 
dos hospitais, modelo de centros 
de saúde, regime de trabalho dos 
profissionais e sua remuneração, 
sistemas de informação ... ). 

- À convicção do relator subentendi
da nos termos do relatório que não 
existem em Portugal Subsistemas 
de Saúde já que julga que todos os 
utilizadores dos serviços hospitala
res sãÇJ beneficiários do SNS e nes
sa medida recorrem aos Centros de 
Saúde e só podem aceder aos hos
pitais uma vez referenciados por 
estes. Os subsistemas abrangem 
cerca de 30% dos portugueses (C. 
Campos- 1996), sendo 14% da 
ADSE, 5% empregados bancários, 
5% empregados das companhias 
de seguros, 2,5% militares, e fi 
nanciam a prestação pública de 
cuidados de saúde de que estes 
carecem . A este assunto se refere o 
Dec.-Lei n. 0 401/98, de 17 de De
zembro que admite a transferência 
para os subsistemas de saúde da 
responsabilidade pelos encargos 
relativos a prestações de saúde, 
mediante uma comparticipação fi 
nanceira do SNS. 

- À consideração de que existe um 
mau aproveitamento dos recursos 
disponíveis por falta de disciplina e 
controle sobre a actividade médi
ca, sem estes factos estarem sufi
cientemente demonstrados no rela
tório, sem embargo de se reconhe
cer que podem ser sempre alcan
çados ganhos de eficiência, o que 
significa fazer mais com idênticos 
constrangimentos financeiros, uma 
qualidade equiva lente e uma alta 
satisfação dos doentes." 



.. 

CAPA 
Intenções persecutórias 

Inspeccionar 
sem método 
A informação, divulgada publicamente através de vário órgaos 
de comunicação social apesar de se tratar de um rela 6 io 
confidencial, comprometeu o trabalho de todos os profissionais 
de saúde, segundo a Dr.a Fátima Rosado da onseca. 

~
r.' Fátima Rosado da Fonse
a é directora do serviço de pa
ologia clínica do Ho,spital dp 
spírito Santo, em Evora. E, 

ainda, a Presidente do Conselho Distri
tal de Évora da Ordem dos Médicos, 
estando, por isso, particularmente bem 
posicionada para fazer um. balanço da 
situação. 

Esta inspecção surge na sequência de 
alguma questão particular que se tor
nasse necessário resolver? 
Não. Penso que se tratou de uma ins
pecção temática, rotineira e já efectua
da noutras situações. Vem no decurso 
de uma iniciativa normal da Inspecção 
Geral de Saúde. Pelo menos foi assim 
que a encarámos, pois nunca julgámos 
que acabasse numa quase "repreensão 
por escrito". Deveria ter sido mais uma 
informação do que uma aná lise tirâni
ca. 

A inspecção, em si, não inspirava 
qualquer receio? 
De forma alguma. As inspecções cons
tituem um mecanismo importante para 
a aferição dos serviços e das institui
ções. 

Como directora de um serviço, foi in
terpelada pelo inspector? 
Não. A metodologia de análise não foi 
correcta, mas não estranho totalmente 
essa atitude. A inspecção era temática 
e destinava-se mais à consulta externa 
e ao bloco operatório. Não visava, por 
isso, directamente o serviço que dirijo. 
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Contribuimos para a consulta externa 
como serviço de apoio ao diagnóstico 
clínico. A Consulta Externa que efectua
mos no serviço destina-se exclusiva
mente a doentes hipocoagulados. 
Atendemos ainda os utentes referencia
dos pela consulta externa e do Serviço 
de Urgência bem como todos os doen
tes do internamento hospitalar. 

Mas houve muitos directores de servi
ço que não foram ouvidos ... 
O que estranhamos, pois há um núme
ro grande de serviços com consulta ex
terna e com volume considerável de 
marcações. Depois, muitos inquiridos 
não viram respeitadas as informações 
que forneceram . Depois do inspector 
ouvir oito directores de serviço, parece 
ter decidido ignorar a informação. Até o 
director clínico foi alvo dessa atitude. 

Existe no relatório uma preocupação 
expressa com as listas de espera. Pa
rece-lhe que o assunto foi bem trata
do? 
Também aí a matéria foi muito mal tra
balhada . Para já, o critério de avaliação 
nem sequer seguiu qualquer lógica, co
mo por exemplo a do volume das listas 
de espera. Depois, os directores de ser
viço foram muito esclarecedores nas 
suas informações, mas não mereceram 
mais que o desdém do inspector. Ba
seou a análise das listas de espera em 
dados provenientes, ou da avaliação 
estatística do hospital , ou da consulta 
que ele próprio fez ao programa infor
mático das consu ltas externas. 

Consequências da ignorância 

O manuseamento da informática foi 
assistido por responsáveis? 
Não. Segundo fui informada foi o pró
prio inspector que manuseou o progra
ma. Tanto, que refere situações absur
das e revela mesmo ignorância em ma
téria de <Saúde, sem sequer se aperce
ber do erro. Aliás, a prévia análise do 
sistema informático que ele faz no rela
tório é deficiente. Não se explica que, 
logo a seguir, se sirva dele como funda
mento da análise! 

Como avalia as consequências desta 
inspecção, do ponto de vista humano? 
São variadas e, infelizmente, todas ne
gativas. O facto de ter sido passado 
directamente para a imprensa com er
ros e ilações erradas no texto final leva 
a uma degradação .da relação entre 
médicos e doentes. A informação vei
culada é enganosa e compromete mui
to o nosso quotidiano, por estimular 
uma certa agressividade no relaciona
mento mesmo pessoal. Além disso, ge
ra uma desconfiança das pessoas em 
relação a nós todos, ao nosso trabalho 
e de todos os profissionais de saúde 
que aqui trabalham! 

Profissionalismo sem igual 
diga-se o que se disser 

Como se restaura a situação? 
Em primeiro lugar, é preciso reconhe
cer que a instituição funciona graças a 
uma dedicação em que se excedem lar-



gamente os limites do horário normal 
de trabalho e as obrigações de cada 
um. Todos, sem excepção, mantêm es
ta casa a funcionar com uma atitude 
profissional notável, com carências 
muito grandes de pessoal e recursos. 
Trabalhamos em condições de atendi
mento que, muitas vezes, não são as 
melhores, justamente para não inviabi
lizar o seu funcionamento. Quando 
somos sujeitos a inspecções como a 
que foi feita, naturalmente interroga
mo-nos sobre se devemos prosseguir 
na mesma linha ou não. 

Qual é o sentimento aqui no hospital? 
É de profundo desagrado, mas todos 
desacreditámos a inspecção. Até a po
pulação que assistimos percebeu que 
aquelas acusações são infundadas. De 
certa forma, regressámos à nossa vida 
normal, tal foi a excentricidade de ava
liações. Verificámos que a inspecção 
revelou um desconhecimento do que é 
um serviço de saúde e a clínica na peri
feria . 

O inspector devia ter formação mé
dica? 
Não é necessário que o inspector seja 
médico, mas é imprescindível que te
nha conhecimento vasto do que é um 
serviço de saúde. Se não os possui, de
ve rodear-se de uma equipa qualificada 
para o efeito e recorrer à informação 
colatera I certa. 

Como representante distrital de Évora, 
tem conhecimento de outras inspec
ções deste género, que tenham tido 
desfechos semelhantes? 
Esta é a única instalação hospitalar no 
distrito. Como tal, foi , necessariamen
te, o único hospital visado. Noutros dis
tritos, foram, depois desta , realizadas 
mais inspecções, com igual incorrec
ção. Beja, por exemplo, foi sujeita a 
uma verificação igual. Em Faro, tam
bém aconteceu . 

Não lhe parece estranho que os relató
rios, supostamente confidenciais, vão 
parar aos órgãos de comunicação so
cial? 
Isso é o que mais nos choca. Os objec
tivos não parecem ter sido aqueles a 
que, em princípio, se destinaria uma 

inspecção: de informar a tutela acerca 
de carências e ou de deficiências de 
funcionamento. Em vez disso, houve a 
preocupação de difundir para o grande 
público alguns aspectos apenas. Prefe
rimos pensar que se trata de uma fuga 
de informação .. . 

Acredita na qualidade como garante 
da defesa dos direitos dos médicos e 
dos doentes? 
Tem, pelo menos, um valor fundamen
tal, por obrigar a definir objectivos, es
tratégias e procedimentos muito con
cretos. Hoje em dia, já se olha para a 
actuação médica com a preocupação 
de referenciar a critérios de qualidade e 
isso vai, a médio prazo, fazer reconhe
cer a autoridade técnica do médico. É 
na capacidade técnica de cada um, afi
nal , que recai o créd ito. O critério de 
discernimento deve ser esse. 

Podemos ter a ambição de um conjun
to de procedimentos que se apliquem 
a todas as instituições? 
Até certo ponto, sim. Mas julgo que te
rá que haver um estudo e adequação 
sempre muito local. Cada hospital deve 
desenvolver os seus próprios progra
mas e introduzir neles critérios de quali
dade, naturalmente sempre baseado 
em situações concretas e exequíveis. 

Que papel pode caber à Ordem dos 
Médicos? 
A Ordem tem de saber avaliar e trans
mitir com verdade este tipo de críticas, 
às tutelas. Fazer saber que a Ordem 
pugna pela reposição da verdade, e, 
em situações que não correspondam à 
verdade, denuncia-as. Garantir a quali 
dade da prestação de cuidados médi
cos, e a dignidade profissional dos mé
dicos. 
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CAPA 
Outra vez Evora 

Os suspeitos do costume 

Não se pode esperar que a Ordem perca tempo e dinheiro para 
corrigir os erros dos funcionários do Ministério da Saúde, afirma 
o Dr. Pedro Nunes, ao comentar a inspecção ao Hospital Distrital 
de Évora 

O 
Presidente da Secção Regia- · 
nal do Sul da Ordem dos 
Médicos, Dr. Pedro Nunes, 
foi um dos elementos da OM 

que se dedicou, juntamente com a 
Ora . Fátima Rosado da Fonseca (ver 
entrevista neste edição), ao apura
mento da verdade, no rescaldo do re
latório da Inspecção Geral de Saúde 
sobre o Hospital do Espírito Santo, 
em Évora. Embora a posição já tenha 
sido tornada pública, na forma de 
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um relatório extenso e bem elabora
do, com depoimentos de todos os di
rectores de serviços do hospital visa
do, o Dr. Pedro Nunes explica alguns 
pormenores de índole processual e 
tenta tirar algumas ilações dos pro
cessos. 

Parece- lh~ que o inspector que 
executou o trabalho tinha o conheci
mento necessário do sector da saú
de para o fazer? 

Estou certo que não. 
Para avaliar o desem
penho, é preciso um 
conhecimento que é 
fruto, tanto da for
mação como da expe
riência. Os elementos 
que constituem a Ins
pecção Geral de Saú
de não têm, normal
mente, conhecimen
tos do sector suficien
tes para poder avaliar 
as situações. Para 
além de uma forma
ção de base que geral
mente não é de medi
cina. 

Qual a matéria de ba
se para o protesto da 
Ordem dos Médicos? 
É muito grave a pre
sunção de culpabili 
dade, o partir do prin
cípio que há perfídia 
no acto por parte dos 
médicos. Existe um 
preconceito claro em 

---1 relação aos médicos, 

que não é tolerável em nenhum ins
pector ou funcionário superior de 
Saúde. 

A OM já, por diversas vezes, mani
festou a sua disponibilidade para co
laborar na avaliação dos serviços pú
blicos de saúde. Não aceitará nunca 
que tal seja feito com o fim prévio de 
atribuir culpas aos médicos. 

A necessidade 
de acusar alguém 

Consegue dar um exemplo? 
Há muitas situações que poderiam 
servir para exemplificar, mas há uma 
que ilustra particularmente bem a in
tencionalidade do inspector. É sabi
do que o sistema informático para 
marcação de consultas está ainda 
em fase de instalação. Aliás, a infor
mática na saúde está muito longe da 
fiabilidade mínima. No software, a 
marcação deve ser feita com um cer
to número de dias de antecedência, 
mas sempre surgem imprevistos, 
doentes que se apresentam sem 
marcação prévia. Como resultado, os 
seus nomes são acrescentados à 
mão, sobre as próprias listas tiradas 
do computador. A conclusão a que o 
inspector chegou foi a de que essas 
consultas eram feitas no hospital pa
ra benefício da actividade privada do 
médico! 

No entanto, essa acusação, em vá
rios casos atinge médicos que traba
lham em dedicação exclusiva não 
possuindo sequer consultório privado. 

Como foi obtida a informação pelo 
inspector? 



De forma totalmente enviesada, co
mo num processo kafkiano, indo à 
procura de dados que potencialmen
te incriminassem os profissionais, 
culpando todos, à partida, em vez de 
interpelar directamente as pessoas, 
com o intuito de identificar os proble
mas a resolver. 

Em vez de utilizar os dados dispo
níveis nas direcções dos serviços par
tiu do princípio que eram falsos e foi 
obter números a partir de registos de 
enfermagem, informática hospita lar, 
etc .. Ao ignorar os Directores de Ser
viço o inspector expôs o que pensa 
da hierarquia hospitalar. 

Mas o relatório foi aprovado pelo 
sub-inspector geral e pelo inspector 
geral... 
O que, em minha opinião, aumenta a 
gravidade. Não consigo aceitar que 
um relatório com tão fraca qua lidade 
seja aprovado em tais instâncias. A 
menos que o não tenham lido, o que 
não posso acreditar. É óbvio que o si
lêncio após ter sido demonstrada a 
pouca qualidade do documento é em 
si mesmo significativo. 

Além disso, não devia ter sido res
peitada a confidencialidade? 
Absolutamente. Para além de outra 
natureza há aqui uma responsabili
dade de natureza política . O Sr. Ins
pector-Geral utilizou uma metodolo
gia processual que levou ao docu
mento ter (com distribuição por oito 
sítios diferentes) chegado à Comun i
cação Social ainda antes de ter che
gado aos visados. Nem sei mesmo se 
a Sr.' Ministra estaria informada de 
todas as implicações. 

Terá havido alguma razão ou proble
ma que levou a que a inspecção ao 
Hospital de Évora se realizasse? 
Aparentemente tratou-se de uma ins
pecção realizada ao acaso, mas de 
facto é estranho que seja sempre 
Évora o hospital visado . 

Aliás é notável e deveria ser levado 
em linha de conta que em Évora se 
comete há alguns anos uma das 
maiores injustiças em que um médi
co foi vitima. 

No caso da hemodiálise, o relatá-

rio feito então pelo conselho Discipli
nar Regional do Sul demonstrou cla
ramente os vários níveis de culpabi li
dade e as circunstâncias que tinham 
levado a um caso primeiro e único à 
esca la mundial. 

Nesse caso, foi o responsável médi
co pelo serviço o único sacrificado ... 
E isso não é justo! Foi um exemplo 
lamentável de como a Comunicação 
Socia l criou um culpado para além 
de toda a possibilidade de defesa. 

Analisar com preconceito 

Não será essa "mancha no passado" 
que anima o inspector, ao examinar 
a instituição que foi palco de toda 
essa cena no passado? 
Seria lamentável se fosse esse o mo
tivo. Mas deveria ser ana lisada a in
fluência que o caso ainda hoje tem 
sobre os profissionais que trabalham 
no hospital. Após a maceração do 
tempo no caso da hemodiálise, ao 
ver-se perante injustiças semelhan
tes, a situação arrisca-se a ser de 
ruptura. Havia intenção de demissão 
em inúmeros colegas. 

Mesmo perante um relatório que é 
frágil na sua estrutura? 
Esse argumento é válido, mas não 
retira que os profissionais se sintam 
magoados e feridos no seu orgulho 
profissional. 

Para demonstrar que o relatório 
mais que frágil é totalmente inconsis
tente e mesmo ridícu lo foi necessário 
um imenso trabalho. 

O MS tem que cuidar da qualidade 
do produto dos seus vários serviços. 
Não pode estar à espera que a OM 
venha perder tempo e gastar dinheiro 
das cotizações dos médicos a corrigir 
as asneiras dos seus funcionários. 

O que devia então fazer o Ministério 
da Saúde? 
Deve criar directivas, ou balizas, por 
onde se pudesse orientar na activida
de inspectiva. Mas sem uma meto
dologia, não é possível executar ne
nhum tipo de relatório, pois não se 
sabe o que se busca . Ficou patente, 
aos olhos de todos, a falta de créd ito 

da Inspecção Geral de Saúde. Há 
que repensá-la, relançá-la, no fundo 
há que não esconder a cabeça debai
xo da areia. 

A ninguém interessa uma Inspec
ção Geral descredibilizada e fragili za
da. 

Pensa que se podem evitar estes 
ataques sistemáticos aos médicos? 
É imprescindível consegui-lo. 

É muito importante que o cidadão 
tenha confiança no médico. Sem es
se tipo de relação, as pessoas vão 
aproximar-se, por sistema, dos cen
tros de saúde e dos hospitais sem 
acreditar - ou esperar - qualida
de. Ninguém quer ter um sistema as
sim. 

Para gerar confiança no sistema é 
necessária uma Inspecção que se as
suma de qualidade, pedagógica eco
laborante. 

A OM já há vários anos que se vem 
disponibilizando para assessorar 
uma entidade bem intencionada des
sa área. · 

Esperanças na 
nova ministra 

E no Ministério da Saúde sente algu
ma mudança positiva? 
A capacidade de trabalho que todos 
reconhecem na actua l Ministra da 
Saúde e que é óbvia só de entrar no 
seu gabinete dá-nos esperança. 

O MS necessita há muito de quem 
seja capaz de decidir, de trabalhar, 
sem ideias pré-concebidas e com 
vontade de fazer a necessária refor
ma. 

Tanto a Sr. a Ministra como os seus 
Secretários de Estado, um dos quais, 
como médico, conheço bem, e posso 
afirmar as suas capacidades, são 
pessoas capazes de levar a cabo es
se trabalho urgente. 

Assim lhes sejam dadas condições 
para o fazer. 

Acima de tudo é necessário fazer 
os médicos acreditar que é possível 
melhorar o seu dia-a-dia de trabalho, 
que a sua iniciativa é bem vinda e 
que o sistema existe para tratar 
doentes e é por estes que todos tra
balham .... 
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CAPA 
Sistema injusto 

. . I ' I 

~ 

O que há a corrigir 
Há hospitais e centros de saúde que trabalham bem, 
com ganhos mensuráveis de eficiência, mas à custa de 
um grande esforço humano dos seus quadros. Deviam ser 
compensados, defende o Dr. José uís Biscaia .. 

esde 1987, o Dr. José Luís 
Bisca ia está colocado no Cen
tro de Saúde da Figueira da Foz, 
embora com alguns hiatos. O 

mais reçente foi o que correspondeu ao 
período de dois anos e meio em que foi 
subdirector geral de saúde e que termi
nou no final de Novembro de 1999. 

Parece-lhe justo que uma inspecção 
acabe com resultados como o que se 
lê no relatório sobre o Hospital Distri
tal de Évora? 
A questão não é de justiça. É que há 
um conjunto de pontos que precisa de 
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clarificação. Qual a filosofia que enqua
dra a actividade de inspecção, que me
todologias, que procedimentos são uti
lizados? 

Falta regulamentação? 
Não é bem isso. A relação entre médi
co e doente alterou-se, evoluiu para um 
regime de maior parceria. Por um la
do, o médico viu alterar-se, "perder
se", parte do seu estatuto, por outro o 
doente tem uma expectativa diferente, 
olhando para a saúde de outra forma . 
A medicina está mais mediatizada, ele
vando muito a fasquia do que o doente 

espera do médico e dos serviços de 
saúde. 

Em que medida? 
A história dos cuidados de saúde, ao 
longo dos últimos anos, tem sido mar
cada por um franco sucesso; têm vindo 
a operar-se avanços notáveis na medi
cina. Esse facto, bem como a integra
ção do direito à saúde como um bem 
socia l alterou definitivamente a forma 
como o doente olha para o sistema. 

O que obriga a esforços complemen
tares ... 
Sim, e essencialmente a noção que já 
não basta dizer que se fez o melhor; é 
preciso prová-lo. Não está já tanto em 
causa se os profissionais de saúde, in
dividualmente, são bons ou não, im
porta, sim, saber se uma organização 
se comporta , no seu todo, de forma or
denada e como é esperado. Há todo 
um conjunto de procedimentos que im
porta estabelecer e ava liar, de forma 
racional e reflectida . 

De forma a conferir aos profissionais 
de saúde até a capacidade de se auto
avaliarem? 
Exactamente. Nós, médicos, temos de 
ter a capacidade de definir e dizer o 
que é esperado que aconteça, se esta
mos a corresponder ou não ao que es
tava estabelecido como procedimentos 
aconselhados e boas práticas. 

Isso é suficiente para consolidar a 
qualidade? 
Os profissionais deverão, todos eles, 
ser chamados a definir as práticas e a 
olhar para a sua actividade como um 
conjunto de processos. Estes, por sua 
vez, devem ser equacionados à luz de 
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uma lógica global. Ao fim e ao cabo, 
não se pode exigir nem avaliar, sem se 
definir objectivos e metas com clareza, 
critérios e padrões de execução, e 
identificar os respectivos recursos, tan
to humanos como materiais, para os 
fins que se estabeleceram como estra
tégicos. 

Não o fazer implica, necessariamente, 
que toda e qualquer inspecção seja, a 
priori, injusta? 
Pode não existir uma relação directa 
causa-efeito. Mas podem surgir situa
ções bizarras, tais como hospitais ou 
centros de saúde que trabalhem bem, 
com ganhos concretos e mensuráveis 
de eficiência e produtividade, serem 
normalmente penal izados, em termos 
humanos. Demonstra-se que isso 
acontece à custa de um grande esforço 
colectivo dos quadros, mas sempre 
sem qualquer diferenciação pela positi
va. O que se verifica é, sistematicamen
te, uma discriminação pela negativa. 

No futuro terá que haver 
mais rigor 

Poderá a pedra de toque ser a quali
dade? 
Sem dúvida. Se por um lado importa 
que se definam critérios e padrões da 
qua lidade, nas suas diferentes dimen
sões, bem como processos para a sua 
melhoria continua, há que igualmente 
disponibilizar os meios para se poder 
fazer o seu desenvolvimento sustenta
do, bem como para o seu reconheci
mento formal. No âmbito do sistema 
da qualidade na saúde, a primeira ac
tividade é a missão do Instituto da 
Qua lidade na Saúde, e para as outras 
está em fase de concepção uma estru
tura fundamental, a Agência Nacional 
de Acreditação na Saúde. 

A validade do sistema passará por 
torná-lo consequente. Boas práticas, 
bons desempenhos organizacionais e 
individuais, melhores resultados, impli
cam recursos, remunerações e finan
ciamentos diferentes, ou seja uma dis
criminação positiva. 

Qual a finalidade dessa agência de 
acreditação? 
Trata-se de uma estrutura cuja missão 

é gerir o reconhecimento formal da 
qualidade. Isso não quer dizer que não 
haja uma actividade inspectiva da IGS. 
Mas a perspectiva será sempre a da 
promoção da qualidade, a identificação 
dos erros como oportunidade de uma 
melhoria continua, como valor orienta
dor das práticas, e não meramente o seu 
controlo, ou a procura dos "cu lpados". 

Como já esteve, até há bem pouco, no 
cargo de subdirector geral de saúde, 
como vê a questão? 
Vejo a definição de uma política da 
qualidade como peça indissociável da 
política de saúde, tal como ficou con
substanciado na "Saúde, um Com
promisso - Estratégia de saúde para o 
virar do século (1998-2002)". 

Nunca se sentiu preso pelo aparelho 
administrativo? 
Senti alguma impotência em certas si
tuações. No entanto o grau de concreti
zação, a aprendizagem com os erros ou 
projectos menos conseguidos, a identi
ficação dos obstáculos e dos caminhos 
a segu ir na gestão do processo de mu
dança do nosso sistema de saúde, es
tão bem descritos no Relatório do Direc
tor Geral da Saúde de Novembro de 99. 

É fundamental saber qual o caminho a 
trilhar ... 
Na saúde há uma grande lacuna de 
pensamento estratégico e um excesso 
de comportamentos tácticos. Embora 
todos aceitem sem oposição que é im
possível modificar a prestação de servi
ços de cuidados de saúde se a quali
dade não for a pedra de toque. 

E fazê-la chegar aos utentes. 
Sim, sem isso é inútil pugnar pela qua
lidade. 

Aprender com 
os bons exemplos 

Estamos bem posicionados, em ter
mos europeus, em matéria de qualida
de? 
Estamos na primeira linha da definição 
da qualidade e respectivas metodolo
gias. · 

Portugal tem um sistema da qualida
de na saúde que está ao nível do que 

de melhor e mais correcto se faz na Eu
ropa. 

Inspirámo-nos nalgum caso particu
lar? 
Mais do que inspiração ou segu idismo, 
neste momento há um caminhar no 
mesmo sentido em diferentes estádios 
de desenvolvimento. 

Em Inglaterra, após diversos siste
mas e programas avulsos, trabalhou-se 
no sentido de um sistema único, e há 
cerca de um ano, foi criado o National 
lnstitute for Clinical Evaluation (NICE). 
A Holanda, o país europeu que mais li
nhas de orientação clínica (''guideli
nes") desenvolveu, bem como as me
todologias de ava liação inter-pares 
("peer-review"), também serviu como 
referência. Em França, a ANAES, estru
tura parecida com o NICE, tem duas 
missões distintas: a acreditação e a 
ava liação dos cuidados de saúde. 

Na Suécia o SBU, agência de ava lia
ção de tecnologias da saúde sueca, é 
uma referência nessa área. Espanha 
tem cinco agências regionais e uma na
ciona l de tecnologias. 

Em Portugal, fizemos uma opção 
clara no sistema da qual idade, que es
tá consagrada no III Quadro Comunitá
rio de Apoio (QCA), com cerca de 6 mi
lhões de contos para a qualidade na 
saúde. Pretende-se medir estados de 
saúde, fazer inquéritos de satisfação 
aos profissionais e cidadãos, progra
mas de melhoria contínua da qualida
de e programas de gestão de qualidade 
total, entre outras iniciativas. 

Qual o papel do Instituto Português da 
Qualidade (IPQ)? 
Temos uma boa articulação com o IPQ. 

O sistema da qualidade da saúde é 
um sistema autónomo, integrado no 
sistema português da qualidade. Está 
conceptualmente bem integrado, em
bora haja ainda algumas lacunas a pre
encher. 

Tais como? 
A principal prende-se com a disponibi
lização da informação. Qua lidade im
plica, de forma directa, bons sistemas 
de informação, a ligar serviços, institui
ções e organismos entre si, garantindo 
a centralidade do cidadão. 
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CAPA 
Conceitos e métodos 

A Qualidade na medicina 

Não existe uma definição clara pela administração ou pela tutela 
da cadeia de responsabilidades na medicina, levando a que 
os responsáveis não sintam qualquer controlo nos seus actos. 
A qualidade defendida e explicada pela Dr.a Suzana Parente. 
Há que complementá-la com a articulação entre os agentes. 

A
qualidade tem corpo especí
fico na Ordem dos Médicos, 
no Conselho Nacional da 
Qualidade. A Dr. a Suzana 

Parente é a coordenadora, já com al
guns anos de dedicação a esta temá
tica. É anestesista no Hospital S 
Francisco Xavier e passou alguns 
anos na periferia. "De Portalegre aos 
Açores (Pico), passando por Beja e 
Abrantes, já percorri bastantes hospi
tais e centros de saúde", afirma. A fi
xação em Lisboa dá-se quando faz a 
especialidade nos Hospitais Civis e 
recebe o convite para trabalhar no S 
Francisco Xavier. A sua actividade, 
enquanto anestesista, desenvolve-se 
ainda, concomitantementé, nos cui
dados intensivos. "A experiência de 
ambientes que não são puramente 
urbanos é muito importante, para 
balizar melhor o significado do termo 
qualidade". Segundo a especialista, 
"a província tem diferenças muito 
marcadas, quando comparada com 
os grandes centros urbanos". 

O seu contacto explícito com a 
qualidade na saúde iniciou-se há seis 
anos, quando coordenou a comissão 
da qualidade do hospital onde hoje 
trabalha. Depois, seguiu um cami
nho mais individualizado, embora 
muitas vezes integrada em grupos, 
dando formação e prestando apoio à 
implementação de projectos de qua
lidade. Instada sobre se a procura é 
grande no domínio da formação em 
qualidade para os profissionais de 
saúde, responde prontamente: "ao 
longo dos últimos quatro anos, teve 
muita procura, principalmente fo-
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menta da pelos fundos europeus". 
Neste momento, tem a percepção de 
que vai ser diferente. É preciso pas
sar da teoria à prática . "Os que foram 
motivados, não vão deixar de o estar, 
mas falta ainda afectar muitos profis
sionais de saúde e sensibilizá-los no 
sentido da qualidade". 

O que é a qualidade 

"Há UJ11a qualidade que diz respeito 
ao plano pessoal, embora seja ape
nas um dos vectores", explica a Dr.a 
Suzana Parente, acrescentando que 
"a qualidade só o é plenamente 
quando integra um conjunto de fac
tores e agentes relac ionados entre 
si" . Explica que a qualidade deve ser 
entendida numa rede sinérgica de 
competências e não como um acto 
individual, "embora a relação indivi
dual com o doente e as competên
cias próprias tenham importância 
primordial", explica. Há, pois, que 
passar dos indivíduos para as organi
zações. O simples atendimento tele
fónico pode ser um entrave ao bom e 
fluído funcionamento de uma unida
de de saúde, se demorar demasiado 
tempo. "É bom ter, como princípio 
orientador geral, que toda e qualquer 
pessoa que recorra a uma unidade 
de saúde deve ser tratada como 
'cliente', numa perspectiva da sua 
satisfação plena" . 

Vivemos na "terceira vaga" da qua
lidade, segundo a qual não há princí
pio nem fim, no circuito da satisfa
ção do 'cliente' . O doente, o seu 
familia r ou amigo e os restantes 

utentes, ocupam, respectivamente, 
três níveis diferentes, "mas que se re
sumem à mesma categoria, de clien
te" . Por outro lado, como explica esta 
anestesista empenhada na qualida
de, "os profissionais de saúde tam
bém estão, eles próprios, integrados 
numa rede cliente-fornecedor". No 
exemplo da Dr.a Suzana Parente, um 
anestesista é cliente do laboratório e 
da imagiologia , ao passo que é forne
cedor do cirurgião. A cadeia de res
ponsabilidades e da qualidade deve 
estar sempre no plano consciente 
dos profissionais de saúde. 

Fundamentais para a qualidade, 
entendida enquanto sistema, são os 
processos e os resultados. Na saúde, 
contudo, assumem características 
ímpares. O saber-fazer é muito im
portante, e não se reporta a nenhum 
sistema particular de qualidade, nem 
a qualquer definição estática. Com
pete aos pares, e organizações suas 
representantes, definir como a práti
ca pode ser melhorada. "É isso que, 
doravante, é necessário salvaguardar 
e implementar", afirma a Dr.a Suza
na Parente. Isto porque hoje parece 
não existir uma definição clara de 
competências e responsabilidades 
por parte da tutela, "levando a que 
os responsáveis não sintam qualquer 
controlo dos seus actos, tornando to
do o sistema frouxo na sua opera
ção". 

Cita o exemplo do Ministério da 
Saúde e do buraco orçamental deixa
do pelas anteriores administrações, 
afirmando que "no fim, é como se 
não houvesse responsáveis". Como 



PAXETIL 
Composição (por comprimido revestido): Ctoridrato de paroxetina equivalente a 
20 mg de paroxetina. 
Indicações: Depressão: Depressão de todos os tipos, incluindo depressão reacti
va grave e depressão acompanhada de ansiedade. Paro)(etina possui uma eficácia 
comparável à dos antidepressores convencionais, no tratamento de perturbações 
depressivas. Dados sugemm que a paroxetina poderá ter indicação terapêutica em 
doentes que não responderam a outms terapêuticas convencionais. Geralmente, 
observa-se uma melhoria do estado ctinico dos doentes uma semana após o ini
cio da terapêutica que não é superior à observada com placebo senão após a 
segunda semana de tratamento. A administração de paroxelina pela manhã não 
tem qualquer eleito prejudicial sobre a qualidade ou duração do sono. Ê provável 
que os doentes sintam uma melhoria do sono à medida que vão respondendo ao 
tratamento com paroxetina. Não se registaram efeitos adversos adicionais nos 
casos em que se prescreveram concomitantemente antidepressores com hipnóli
cos de curta duração. A paroxetina é eficaz na depressão com ideação suicida 
associada, logo no decurso das primeiras semanas semanas de tratamento. 
Estudos em doentes a Jazerem paroxelina durante o perlodo de um ano. revelam 
que a paroxetina é eficaz na prevenção da recidiva e da reconência dos sintomas 
depressivos. Perturbação Obsessivo-Compulsiva: A paroxetina provou ser eficaz 
no tratamento da Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC). Num ensaio clínico 
controlado com placebo. a eficácia da paroxetina no tratamento da POC loi manti· 
da durante pelo menos I ano. A paroxetina foi eficaz na prevenção de recidivas da 
POC. Perturbação de Pânico: A paroxetina demonstrou ser eficaz no tratamento de 
Perturbação de Pânico com e sem agorafob ia. A paroxetina administrada em com· 
binação com a tera-pãutica cognitiva-comportamental, demonstrou ser significati· 
vamente mais eficaz do que esta úllima isoladamente. no tratamento de da 
Perturbação de Pânico. Num ensaio clínico controlado com placebo a efiCácia da 
paroxetina no lfatamento de Perturbação de Pânico foi mantida durante o período 
de um ano. A paroxetina também demonstrou ser elicaz na prevenção da recor
rência da perturbação de Pânico. Perturbação de Ansiedade SociaVFobia Social: A 
paroxetina demonstrou ser eficaz no tratamento da Perturbação de Ansiedade 
SociaVFobia Social. 
Posotogla e Modo de Administração: Depressão: A dose diária recomendada é 
de 20 mg. Em alguns doentes que não respondem à dose de 20 mg, poderá ser 
necessário aumentar a dose em 1 O mg/dia {l té ao máximo de 50 mgldia, em 
função da resposta do doente. Tal como acontece em todos os lármacos antide· 
pressores, a dose poderá ser vista e ajustada, caso seja necessário, 2 a 3 sem· 
anas após o inicio da terapêutica, ou posteriormente consoante seja considerado 
clinicamente conveniente. Perturbação Obsessivo-Compulsiva: A dose diária 
recomendada é de 40 mg. Os doentes deverão iniciar a terapeutica com uma dose 
de 20 mg, que poderá ser aumentada semanalmente em 10 mg. Alguns doentes 
poderão ter necessidade de aumentar a dosagem até ao mãximo de 60 mg/dia. 
Perturbação de Pânico: A dose diária recomendada é de 40 mg. Os doentes dev· 
erão iniciar a terapêut ica com uma dose de 10 mg/dia , aumentando-a semanal· 
mente em 10 mg, de acordo com a resposta do doente. Alguns doentes poderão 
ter a necessidade de aumentar a dose até ao máximo de 60 mgldia. Recomenda· 
se uma dose inicial baixa, para minimizar a possibilidade de piorar a sintomatolo· 
gia, o que acontece normalmente na fase inicial do !latamento de deste tipo de 
perturbações. Perturbação de Ansiedade/Fobia Social: A dose diária recomendada 
é de 20 mg . Alguns doentes que não apresentem resposta a uma dose de 20 mg 
poderão beneliciar com aumentos de dose de 10 mg atê ao mâximo de 50 mg/dia, 
de acordo com a resposta obttda . lnformações Gerais: Recomenda-se que a parox· 
etina seja admi-nistrada uma vez ao dia, de manhã, com os alimentos. O com· 
primido deverá ser deglutido de preferência, em vez de mastigado. O tratamento 
de doentes com depressão ou POC deverá ser mantido durante um certo período 
de tempo, de modo a erradicar completamente a sintomatologia. Este período dev· 
erá ser de vários meses para a depressão, enquanto que para a POC e para a 
Perturbação de Pânico, este perlodo deverá ser ainda mais prolongado. Idosos: 
Há um aumento das concentrações plasmáticas de paroxetina nos Idosos, mas o 
intervalo de concentrações sobrepõe-se aos observados nos individuas mais 
jovens. A posologia inicial deverá ser igual à posotogia inicial para os adullos, que 
poderá ser aumentada até 40 mgldia. Crianças: Não se recomenda a utilização de 
paroxetina em crianças. dado que o seu perfil de segurança e eficácia neste grupo 
etário ainda não foi estabelecido. Insuficiência RensVApátlca: Há um aumento 
das concentrações plasmáticas de paroxetina em doentes com insuficiência renal 
grave (clearance da creatinina inferior a 30 mllmin) ou com insuficiência hepática. 
Deste modo, deve manter-se a posologia no limite inlerior da dosagem recomen
dada. 
Contralndlcações: Hipersensibilidade conhecida à paroxetina elou excipientes. 
Advertências e Precauções Particulares de Utilização: Inibidores da MAO: Tal 
como a maioria dos antidepressores. a paroxetina não deverá ser usada em com· 
binação com os inibidores da MAO, ou durante o período de duas semanas após 
a suspensão do tratamento com estes tármacos. Posteriormente, o tratamento de· 
verá ser iniciado cuidadosamente, e a dosagem aumentada gradualmente até se 
obter a resposta Ideal. Os inibidores da MAO não deverão ser administrados antes 
de decorridas 2 semanas após a cessação do tratamento com paroxelina . Tal 
como os outros inibidores da recaptação da serotonina, a paroxetina deve ser uti
lizada com precaução em doentes que já estejam a fazer neurolépticos, uma vez 

. que com esta combinação foram relatados sintomas sugeslivos de síndroma 
maligno de neurolépticos. Mania: Tal como sucede em todos os antidepressmes. 
a paroxetina deverá ser cuidadosamente utilizada em doentes com história de 
mania. Triplofano: Como foram repor tados eleitos adversos quando o triptotano 
foi administrado com outro inibidor selectivo da recaptação 5-HT. a paroxetina não 
deverá ser utilizada em associação com o triptofaoo. Patologia Cardíaca: Devem 
ser tomadas as precauções habituais nos doentes cardíacos. Epilepsia: Tal como 
outros antidepressores, a paroxetina deverá ser utilizada com precaução em 
doentes com epilepsia. Convulsões: A incidência global de convulsões é inferior 
a O, 1% em doentes tra tados com paroxetina. O fármaco deverá ser descontinuado 
em qualquer doente que desenvolva coovutsões. ECT: Existe pouca experiência 
cllnlca re-lativa à administração concomitante de paroxetina com ECT 
(ElectrOChoque Te-rapêutico). Glaucoma: Tal como com outros inibidores selec
tivos da recaptação da serotonina, a paroxetina pode raramente causar midriase, 
e deve ser usada com cautela em doentes com glaucoma de ângulo techado. 
Interacções Medicamentosas e Outras Formas de Interacção: Efeitos de inte· 
racção sobre a paroxetina: a absorção e larmacocinética da paroxetina não são 
afectadas ou apenas marginalmente afectadas (isto ê, a um nível que não requer 
~Iteração do regime posológico) por: alimentos, antiácidos. digoxina, propanolol; 
álcool: a paroxetina não aumenta o eleito causado pelo álcool sobre as capaci· 
dades mentais e motoras. contudo o uso concomitante de álcool e paroxetina não 
é reoomeodàdo. lítio: embora não existam interacções farmacocinéticas, dado que 
existe uma experiência limitada a doentes, a administração concomitante de parox
etina e lítio deve ser feita com precaução. Enzimas metabolizantes de fármacos: o 
metabolismo e larmacocinética da paroxetina podem ser alectados pela indução 
ou Inibição de enzimas metabolizantes de fármacos. Por exemplo. a cimetidina, 
que é um fármaco ini'?ldor de enz1mas metai>OIIzantes de tármacos. pode aumen
tar a blodispooibilidade da paroxetina. Oemonstrou·se que a fenitoina, um indutor 
das enzimas metabolizantes de fármacos, diminui os níveis de pa10xetina em vol
untários saudáveis. Nos casos em que a paroxetina seja co·administrada com um 
inibidor das enzimas metabolizantes de fármacos. deve considerar-se a utilização 
das doses Inferiores de do intervalo de doses recomendado. Quando a paroxetina 
lor co·administrada com indutores das enzimas metabotizantes de fármacos 
(exemplo: carbazepina, fenitolna, valproato de sódio) não é considerado 
necessário ajuste inicial de dose. Qualquer ajuste de dose subconsequente deve 
ser orientado por eleito clinico (tolerância e elicácla). Elei tos de interacção da 
paroxetina sobre outros lármacos: a administração diária de paroxetina aumenta 
significativamente os niveis plasmáticos de prociclidina: outros fármacos anticol· 
lnérgicos podem ser afectados de forma semelhante. Caso su~am eleitos anticol· 
inérgicos. a dose de prociclidina deve ser reduzida ; anliconvulsionantes (car
bazepina, fenitofna, valproato de sódio): a administração concomi tante não 
demonstrou qualquer eleito sobre o perfil larmacocinéticoldinâmico em doentes 
epilópticos; lsoenzimas P450: tal como outros antidepressores, incluindo outros 
inibidores selectivos da receptação da serotonina, a paroxetina inibe a enzima 
CVP206 do citocromo P450 he-pático. A inibição da CYP206 pode conduzir a con· 
centrações plasmáticas aumentadas de fármacos co·adminis trados que sejam 
metabolizados por esta enzima. Estes incluem alguns anlidepressores tr iclclicos 
(por exemplo: amilriptilina, nortriptil ina. imipramlna e desipramina) , neurolépticos 
do grupo de feootiazina (por exemplo: perfenazina e lioridazina) e antiarritmicos 
Tipo t e {por exemplo: propafenona e llecainida). Um estudo de interacção in vivo 
envolvendo a cc-adminis tração da paroxetina e terfenadina, um substracto de 
citocromo CYP3A4, revelou a inexistência de efeitos de paroxetina sobre a !arma· 
cocinética da terfenadina. Não é de esperar que a administração simultânea de 
paroxetina com terfenadina e outros fármacos que sejam substractos do CYP3A4 
seja prejudicial. Interacções da classe dos inibidores selectivos da receptação da 
serotonina: Tal como com outros inibidores selectivos da recaptação da serotoni· 
na, a co-administração com fármacos serotoninérgicos {por exemplo: Inibidores da 
MAO, L-triptolano) pode levar à incidência de elei tos associados â 5-htdroxitrip· 
lamina (Síndrome Serotoninérgico). O risco de uso de paroxetina em combinação 
com outros fármacos com actividade sobre o Sistema Nervoso Central não loi 

avaliado sistematicamente: recomenda-se cautela quando é necessária a adminis
tração concomitante. 
Utilização na Gravidez e na l actação: Embora estudos em animais não tenham 
demonstrado qualquer eleito teratogénico ou outros efeitos embriotóxicos selec· 
tivos, a segurança da paroxetina na mulher grávida não foi ainda estabelecida e, 
portanto. não deverei ser adminisllada durante a gravidez, ou a mães em fase de 
amamentação. a menos que o benelicio potencial exceda o possível risco. 
Efeitos sobre a Capacidade de Condução de Veiculas e de Utilização de 
Máquinas: A experiência clinica demonstrou que a terapêutica com paroxetina 
não estâ associada a uma redução de das funções cognitiva e psicomotora. 
Todavia, tal como acontece com todos os fãrmacos psicoactivos, os doentes 
devem ser alertados para a sua capacidade para conuzir velcutos automóveis ou 
operar com máquinas. Embora a paroxetina não potencie a diminuição das capaci
dades motora e mental provocadas pelo ãtcool, a utilização concomitante de 
paroxetina e álcool não é aconselhada. 
Eleitos lndesejâveis: São geralmente de natureza ligeira e não atectam o estilo 
de vida do doente. Poderão diminuir de intensidade e de frequência com a contin
uação do tratamento e não conduzem. geralmente. à suspensão da terapéutica. 
Os eleitos adversos mais vulgarmente observados foram: náuseas. sonolência, 
suores, tremores, astenia, boca seca, insOOias, disJunção sexual, tonturas, obsti· 
pação. diarreia e perda de apetite. Ê provável que a paroxetina esteja menos asso
ciada à secura da boca. obstipação e sonolência do que os antidepressores tr iclcli· 
cos. Foram reportados raramente os seguintes elei tos secundârios: tonturas, 
erupção cutânea, glaucoma agudo, retenção urinária, edema facial e periférico, 
taquicardia, trombocitopenia, síndroma serotoninérgico (os sintomas podem incluir 
agitação. confusão, diaforese. alucinações. hiper-rellexia, mioclonias, arrepios. 
taquicardias e tremores) e sintomas sugestivos de hiperprolactinemia/galactorreia . 
Também foi reportada, raramente, hiponatremia, essencialmente nos Idosos, que 
poderá estar associada à síndrome de secreção inapropriada da hormona 
antiduirética (SStADH). A hiponatremia reverte geralmente com a descontinuação 
da terapêutica com paroxetina. Elevações de enzimas hepáticas foram igualmente 
reportadas. Anomalias hepáticas graves !oram raramente reportadas. Deverá ser 
considerada a descontinuação da paroxetina caso exista uma elevação prolonga· 
da dos resultados dos testes da função hepática. Casos raros de discrasia san· 
gulnea (sobretudo equimoses e púrpura). Ocasionalmente, perturbações extrapi
ramidais, incluindo distonia oro-facial, em doentes por vezes com peilurbações 
motoras e subjacentes ou a fazer terapeutica com neurolépticos. Tal como acon
tece com muitos fármacos psicoaclivos. a descontinuação abrupta do Jármaco 
poderá conduzir a sintomas como tonturas, perturbações sensmiais, perturbações 
do sono, agitação ou ansiedade, náuseas e sudação. Tal como com outros 
inibidores selectivos da recaptação da serotonia, !oram reportados raramente: con· 
fusão, convulsões e reacções de fotosse'nsibiltdade. 
Sobredosagem: Os sintomas de sobredosagem com paroxetina incluem: náuse
as, vómitos, tremores, pupilas dilatadas, secura da boca e irritabilidade. 
Desconhece-se qualquer antidoto especifico. Não existem registos de coma ou 
convulsões após sobredosagem exclusivamente de pa10xetina. Foram reportados 
casos de sobredosagem com paroxetina (até 2.000 mg) administrada isolada· 
mente ou em combinação com outros fármacos. Foram relatados incluindo 
sedação. tonturas. sudação, rubor facial e náuseas. A recuperação ocorreu geral· 
mente sem problemas. Casos fatais foram reportados muito raramente e geral· 
mente quando a paroxetina foi tomada em combinação com outros fármacos. O 
tratamento deverá consistir das medidas geralmente utilizadas em situações de 
sobredosagem com qualquer outro antideptessor. Esvaziamento gástrico por 
indução de emese. lavagem gâstrica ou ambos. a que pode seguir-se a adminis· 
!ração de 20 a 30 mg de carvão activado de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. 
durante as primeiras 24 horas após ingestão. Estão indicadas as medidas de 
suporte. nomeadamente monitorização frequente dos sinais vitais e observação 
clínica rigorosa. 
Propriedades Farmacodlnãmlcas: A par1p:etina é um inibidor potente e selectivo 
de recaptação de 5-hidroxitriptamina (S·HT, serotonina), e considera-se que a sua 
acção antidepressora e e ficácia no tratamento da POC e da Perturbação de 
Pânico está relacionada com a inibição especifica da recaptação da S·HT nos 
neurónios cerebrais. Quimicamente, a paroxetina não está relacionada com os 
antidepressores triciclicos. tetraciclicos ou com outros antidepressores comercial· 
01ente disponíveis. Os principais metabolitos da paroxetina são produtos polares e 
conjugados da oxidação e da metilação, que são prontamente eliminados. Face à 
sua relativa !alta de actividade farmacológica, é pouco provável que contribuam 
para os eleitos terapêuticos da paroxetina. O metabolismo não compromete a 
acção selectiva da paroxetina na recaptação do s:HT neuronal. A paroxetina pos· 
sul lraca afinidade para os receptores colinérgicos muscarinicos e estudos animais 
indicaram apenas fracas propriedades anticolinérgicas. Estudos in vitro indicaram 
que, contrariamente aos antidepressores triciclicos, a paroxetina possui fraca 
afinidade para os receptores alfa I , alla2 e beta·adrenérgicos, para os receptores 
da dopamina (D2). para os receptores tipo 5-HTt , 5-HT2 e receptores da histami· 
na (H 1). Esta falta de interacção com os receptores pós-sinápticos in wtro que de
monstram a ausência de propriedades deptessoras do SNC e hipotensoras. A 
paroxetina não reduz a função psicomotora nem potencia os efeitos depressores 
do etanol. Tal como acontece com outros inibidores selectivos da recaptação da 5· 
HT, a paroxetina causa sintomas resultantes .da excessiva estimulação dos recep· 
tores da 5-HT, quando administrada a animais, aos quais foram previamente 
administrados inibidores da monoamino-oxidase (MAO) ou triptolano. Estudos 
sobre o comportamento e sobre EEG revelam que a pa10xelina é ligei1amente acti· 
vante em doses geralmente acima da das necessárias para inibil a recap!ação da 
S·HT. As propriedades activantes não são do "tipo anletamina·. Estudos animais 
revelam que a paroxetina é bem tolerada pelo sistema cardiovascular. A paroxeli· 
na não provoca alterações clinicamente significativas na pressão arterial. na Ire· 
quéncia cardlaca e no EEG após administração a individuas saudáveis. 
Contrariamente aos antidepressores que inibem a recaptação da norad~enalina , a 
paroxetina possui uma aptência muito menor para inibir os efeitos anti-hiperten
sores da guanetidina. 
Propriedades Farmacoclnéllcas: A paroxetina é bem absorvida após adminis
tração oral e solre metabolismo de primeira passagem. A excreção urinâria da 
paroxetina inalterada é geralmente inferior a 2%, enquanto que cerca de 64% da 
dose é eliminada sob a forma de metabolilos. Cerca de 36% da dose é excretada 
nas fezes. provavelmente por via biHar, da qual a paroxetina representa menos de 
1% da dose. Consequentemente, a paroxetina é quase que in!eiramente eliminada 
por metabolismo. A excreção do metabolito é bilásica, sendo inicialmente resulta
do de metabolismo de primeira passagem, e posteriormente cootrolada por elimi· 
nação sistémica da paroxetina. A semivida da eliminação é variável, contudo, é 
geralmente de cerca de I dia. Os niveis sistémicos em condições de estabilidade 
são atingidos 7-14 dias após inicio da terapêutica e a farmacociné!ica parece não 
sofrer alleração durante a terapêutica a longo p1azo. Não se verificou qualquer cor
relação entre as concentrações plasmáticas da paroxetina e o efeito clinico (efe1tos 
adversos e elicácia). Devido ao metabolismo da primeira passagem, a quantidade 
de paroxetina disponível na circulação sistémica é inferior à absorvida no tracto 
gastrointestinal. Com doses únicas mais elevadas oo com doses múltiplas, ocorre 
saturação parcial do cfcilo de primeira passagem e redução da depuração pia!~· 
málica. Dai que haja um aumento desproporcionado das concentrações plasmáti
cas da paroxetina e. consequentemente, os parâmetros larmacocinéticos não são 
constantes, resullando numa cinética não linear. Esta não linearidade é geralmente 
pequena e está confinada aos indivíduos que atingem níveis plasmáticos baixos 
com doses baixas. A paroxetina é extensivamente dist1ibuida pelos tecidos e ape· 
nas 1% da paroxetina existente no sistema permanece na plasma. Em concen
trações terapêuticas. apro-ximadamente 95% da paroxetina presente no plasma 
liga-se às proteínas. A passagem para o leite materoo e para os fetos de animais 
de laboratório ocorre em pequenas quantidades. Há um aumento das concen· 
\rações plasmáticas da paro-xetina nos idosos e em indwiduos com insufiCiência 
renal e hepática graves, porém, as variações das concentrações ptasmâticas 
justapõem-se às de adultos saudáveis. 
Dados de Segurança Pré-Clínica: Foram conduzidos estudos toxicológicos em 
macacos rhesus e ratos albinos. Verificou-se que em ambas as espécies a via 
metabólica é a mesma descrita oo Homem. Conforme previsto para os compostos 
amino-!ipolilicos. incluindo od antidepressores triclclicos, no rato foi detectada los· 
folipidose. Tal não aconteceu nos estudos efectuados com primatas co uma 
duração de um aoo e nos quais se utilizaram doses de 6 vezes supe•iores às dos· 
es clínicas recomendadas. Carcinógenese: oos estudos com uma duração de dois 
anos, electuados em ratinhos e ratos, a paroxetina não teve efeito carcioógénico. 
Genotoxidade: não se observou geootoxicidade nos múltiplos testes realizados m 
vit1oe in vivo. 
Lista de exciplentes: Fosfato de cãtcio dibásico (dihidrato), G!icotato de amido 
sódico. Estereato de Magnésio, Hidroxipropilmeli!celulose ', Dióxido de Titânio 
(CEE n9 171)". Polietilnoglicol400'. Polisorbato ao·.(' presente apenas no revesti· 
menlo). 
Apresentação e N'l de Registo: PAXETIL ex. 30 comp. (2313088) 
Oata da Revisão (Parcial) do Texto: Se\.195 

Sob l icença SmithKiine, pie, UK. 

se não tivesse havido objectivos a partir 
dos quais se pudesse aprovar ou repro
var determinado comportamento de ges
tão. 

"Se o ministério nomeia uma adminis
tração hospita lar, tem de ser responsa
bilizado, no sentido de avaliar a tempo 
se determinada missão vai chega r ao fim 
com sucesso ou se é preciso alguma 
mudança de rumo". A Dr.a Suzana Pa
rente aponta: "é importante que seja de
finido com rigor o papel de cada actor 
em toda a cadeia" . Será esse o factor de
terminante para a inflexão da situação. 
"Cada ind ivíduo tem de ser va lorizado 
nas suas potências próprias e, acima de 
tudo, sa ber o que dele se espera na es
trutura onde se insere", conclui. 

Quando se fala da qua lidade na indús
tria e nas empresas de serviços, de uma 
forma global, diz-se que tem andado a 
par com o aumento considerável de bu
rocracia . Se for esse o caminho, o factor 
"Q" pode tornar-se indesejável. Mas a 
anestesista do Hospital S Francisco Xa
vier chama a atenção para uma certa 
tendência: "a metodologia da qualidade, 
se fosse aplicada com rigor aos actuais 
processos clínicos, provavelmente iria 
reduzir em mais de metade o volume de 
papel produzido". A vantagem parece 
estar na triagem das informações, antes 
de as passar para papel. "Há muitos da
dos e pouca informação e repete-se mui
ta informação, num mesmo processo", 
aponta. 

Modelos de gestão 
da qualidade 

Dentro de menos de um mês, vai ser 
conferida Acreditação ao Hospital de 
Maastricht, na Holanda. "Trata-se de um 
momento importante, ao qual vou ter o 
prazer de assisti r". Mas este é apenas 
um dos exemplos entre outros, já con
cretizados em diferentes regiões geo-po
líticas dos cinco continentes. 

As entidades que conferem Acred ita
ção podem ser, elas próprias, acredita
das para esse fim, segundo determina
dos sistemas de qualidade. No caso ho
landês, é o NIAZ o organismo responsá
vel pela atribuição da Acred itação. A In
glaterra tem um sistema específico para 
a sa úde no King's Fund, existindo, con
tudo, experiências com outros modelos. 



Dr. ' Suzana Parente: "Sem participação do Estado, não será possível fazer vingar a qualidade" 

"Em Portugal há serviços de hospitais 
que já obtiveram certificação ISO". A 
Dr.a Suzana Parente cita o exemplo 
do Serviço de lmunohemoterapia do 
Hospital de São João, no Porto; o 
mesmo serviço no Hospital de Leiria; 
e o Serviço de lmagiologia do Hospi
tal da CUF, em Lisboa . A aplicação 
dum sistema de qualidade a uma or
ganização de saúde reflecte-se em 
diferentes aspectos, não só a nível da 
satisfação e bem estar das pessoas 
mas também numa postura que per
mite "fazer bem à primeira", o que 
inevitavelmente se reflecte em ga
nhos económico-financeiros. 

A percepção 
da qualidade 

As rec lamações dos utentes, em ma
téria da qua lidade, não focam, na 
sua maioria, questões relativas à 
prestação directa de serviços de cu i
dados de saúde. "Normalmente, as 
pessoas olham para os aspectos do
mésticos, quase hoteleiros". Para di
zer que mais depressa se repara num 
chão menos limpo do que em deter
minada actuação técnica . "É por isso 
que é essencial a definição dos pro-

cessas na perspectiva da qualidade, 
para que os profi ssionais de saúde 
possam assegurar, uns aos outros, e 
todos à sociedade, o seu melhor" . 

O processo de mudança para a 
melhoria contínua da qua lidade no 
nosso país é irreversível, segundo a 
Dr.a Suzana Parente, afirmando que 
"dentro de cerca de três anos, já es
taremos com outra atitude perante a 
qua lidade". Já há, segundo a coorde
nadora da Conse lho Nacional para a 
Qualidade, massa críti ca para avan
ça r, "embora seja fundamental o en
volvimento das administrações hos
pita lares e da tutela". Considera 
mesmo que "sem essa participação 
do Estado, não será possível fazer 
vingar a qua lidade como valor funda
menta l e como orientação para as 
mel h ores práticas" . 

A qualidade na Ordem 

O Conselho Nacional para a Qualida
de é um órgão consu ltivo do Conse
lho Nacional Executivo, integrando, 
além da sua coordenadora, dois re
presentantes de cada uma das três 
regiões nacionais. Dr. A. Araújo 
(SRN); Dr. J. Torres (SRN); Dr. C. 

Andrade (SRC); Dr. J. Jordão (SRC); 
Dr. G. Carneiro (SRS) ; Dr. A. Natário 
(SRS). A sua primeira reunião de tra
balho data apenas de Dezembro de 
1999. 

Há dois objectivos concretos em 
vista . O primeiro consiste em corres
ponder às solicitações do CNE, sem
pre que este as coloque. O segundo 
pretende implementar no âmbito da 
Ordem um conjunto de acções con
ducentes a uma maior explicitação 
da qual idade na prestação de cu ida
dos de saúde. Nos próximos dias 20 
e 30 de Março (ver "Notícias", nesta 
ed ição), ocorrerão em Lisboa dois 
eventos que a Dr ." Suzana Parente 
destaca, respectivamente, "Análise e 
Gestão do Risco no Exercício da Prá
tica Profissional" e "Workshop sobre 
Sistemas da Qualidade na Europa". 
Este último será também realizado 
no Porto no próximo dia 28 de Mar
ço. 

"Estamos a trabalhar num glossá
rio da qualidade na saúde", explica a 
anestesista , acrescentando que "há 
outras iniciativas em curso, mas de 
que prefiro dar conta noutras oportu
nidades, pois não se materializa ram 
ainda" . 
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NOTÍCIAS 

Eleições - IS Maio 2000 
Colégios das Especialidades 
Conselho Nacional 
do Médico Interno 

Por deliberação do Conselho Na
ciona l Executivo (CNE) do pas
sado dia 23 de Novembro de 

1999, faz-se saber o seguinte: 
1. Os Colégios das Especialidades de 

Oncologia Médica, Medicina do 
Trabalho e Medicina Lega l não farão 
parte deste Calendário Eleitoral. 

2. Foi ainda decid ido que os médicos 

que não satisfi zerem as suas obri
gações do ano de 1999 não serão 
incluídos nos cadernos eleitorais 
nem poderão ser eleitos. 

3. Os médicos inscritos em mais do 
que uma especia lidade, a partir de 
1997, se não fizerem opção, serão 
incluídos na especial idade onde 
foram inscritos em primeiro lugar. 

Qualidade em Cuidados 
de Saúde - ·Sistemas e 
Experiências 

30 Março 2000 
18:00-20:00 

Introdução: Dr. Germano de Sousa, 
Bastonário da Ordem dos Médicos 

Frank Verheggen MHSc PhD, Board 
for the Qual ity, University Hospital of 
Maastricht - azM 

Sistemas de Gestão 
da Qua lidade em Cuidados 

de Saúde 

ISO 9000, lnternational 
Organization for Standardization 

ALPHA, Agenda for Leadership in 
Programs for Healthcare 

Accreditation 
EFQM, European Foundation for 

Quality Management 
JCAHO, Joint Commission on 
Accreditation of Hea lthcare 

Organ izations 
JCIA, Joint Commission 

lnternational Accreditation 
KFOA, King's Fund Organ isationa l 

Audit 

Qualidade em Cuidados de Saúde 
na Europa Central; Holanda, Bélgi-
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ca e Alemanha 
CBO, Dutch lnstitute for Healthcare 
lmprovement 

Os elementos fulcrais 
de sucesso em programas 
da Qualidade em Cuidados 

de Saúde 

O futuro da Qualidade em Cuidados 
de Saúde 
Mesa: Dr. Frank Verheggen, Dr. Pe
dro Nunes (Presidente Secção Regio
nal do Sul) e Dr.' Suzana Parente 

Conclusões: Dr.' Suzana Parente 
(Conselho Nacional para a Qualida
de) . 

Local: Auditório da Ordem dos Médi
cos 
Av. Alm. Gago Coutinho, 151, Lis
boa . 

(Traba lhos em língua Inglesa). 

Informações e inscrições: Maria Ro
sa Soares/Maria Alves 
Tel.: 21 842 71 00, 
Fax: 21 842 71 99 

----------------------------------------------

Workshop 
Análise e Gestão 
do Risco 
Profissional 
do Médico 

20 Março 2000 
18 horas 

Sessão de Abertura 
Dr. J. Germano de Sousa, Bastoná
rio da Ordem dos Médicos 
Intervenções 
Eng. A. Ramos Pires, Presidente do 
Instituto Português da Qua lidade 
Doutor J. Miguel Júdice, Jurista 
Dr. A. Sousa Uva, Medici na do Tra
balho 
Conclusões 
Dr.' Suzana Parente, Coordenadora 
do Conselho Nacional da Qua lidade 
da OM 
Sessão de Encerramento 
Dr. Pedro Nunes, Presidente do Con
selho Regiona l do Su l da OM 
Local: Auditório da Ordem dos Mé
dicos, Av. Alm. Gago Coutinho, 151, 
Lisboa. 
Informações e inscrições: Maria Ro
sa Soares/Maria Alves 
Tel.: 21 842 71 00, Fax: 21 842 71 99 

Seguro de 
Acidentes de 
Trabalho por 
Conta Própria 

A
Sanoseguros está a elabo
rar uma proposta em con
dições preferenciais en

quadrada no protocolo com a 
Ordem dos Médicos, no sentido 
de propor condições vantajosas 
para realização do Seguro de 
Acidentes de Traba lho por Con
ta Própria, obrigatório desde 1 
de Janeiro de 2000. 

A partir desta data estará a 
Ordem dos Médicos em condi
ções de esclarecer devidamente 
os colegas. 



Educação Médica 
Contínua Desenvolvimento 
Profissional Contínuo 

Desde a sua fundação em 1976, o Permanent 
Working Group of European Junior Doctors 
(PWG) tem procurado liderar a discussão de ma

térias importantes para a profissão, incluindo o conceito 
de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC). Este 
conceito tem estado na agenda de alguns governos eu
ropeus, devido ao interesse crescente da opinião públi
ca por processos que permitam verificar a actualização 
dos conhecimentos e competência dos médicos. Inclui, 
não apenas o processo de educação contínua no âmbito 
das áreas do conhecimento médico - Educação Médica 
Contínua (EMC) - , mas também o desenvolvimento de 
competências não médicas, nomeadamente em áreas 
de liderança, aptidões pessoais e sociais ou outras. 

Nos últimos dois anos, o PWG dedicou-se à elabora
ção de uma Declaração de Princípios sobre EMC/DPC, 
que será publicamente apresentada a 11 de Maio em 
Lisboa numa Conferência Internacional. Pretendemos 
apresentar propostas concretas que reflectem as ideias 
dos jovens médicos de 24 países europeus sobre assun
tos tão importantes como a política europeia de educa
ção médica contínua e a sua formalização; a definição 
das actividades de EMC/DPC; os direitos e deveres dos 
médicos; o tempo e recursos dedicados a estas activi
dades; ou a recertificação, assunto controverso a ga
nhar a atenção dos media. 

Contamos com a presença de autoridades nacionais 
e europeias na área da saúde, peritos europeus de edu
cação médica, líderes de opinião e dirigentes das orga
nizações médicas internacionais relevantes. Esperamos 
uma audiência representativa da profissão médica na 
Europa, contando com o interesse de todos os médicos 
portugueses que queiram participar. 

Eduardo Ferreira Marques 
Presidente do PWG 

PWG 
PERMANENT WOII.KING GllOUP OF 

EUROPEAN JUNIOR DOCTORS 

CME I CPD 
Conference on Continuing Medical Education 

Continuous Professional Development 

Lisbon I The Ritz 111 May 2000 I 09:00am to 05 :00pm 

Reg istration 

1 1 ' Welcome 

1' 

I ' 

Germano de Sousa, President, Ordem dos Médicos 
Eduardo F. Marques, President, PWG 

Th~ tt~m~ ~t tM~ tM) in 'ú\ q\làli · ~t t.~~t.~~~ 
Chai rperson: Grethe Aasved, PWG . 

Manuela Arcanjo, Minister of Health 
Portugal (speaker to be confirmed) 

David Byrne, Commissioner 
Health Et Consumer Protection, European Commission 

Hans Asbj0rn Holm, Vice-President 
European Union of Medical Specialists (UEMS) 

Coffee 

Jens Winther Jensen, Chairman 
Subcommittee on Postgraduate Medical Training, PWG 

Lunch 

Th~ M«<i~l ~ft\'Si~n ànd tM ~ 
Chairperson: Eva Nilsson Bageholm, PWG 

Katti Myllymi:iki, Chairperson 
Advisory Committee on Medical Training (ACMT) 

Markku Aarimaa, President 
Standing Committee of European Doctors (CP) 

Claudio Cricelli, President 
European Union of General Practitioners (UEMO) 

Raymond Lies, President 
European Association of Senior Hospital Physicians (AEMH) 

Dealon Human, Secretary General 
World Medical Association (WMA) 

Coffee 

1)1 ~~il)n ""d ~" hi i M 
Chairperson: Andrew Carney, PWG 

Panei discussion (ali speakers) 

Review of the day 
Eduardo F. Marques, President, PWG 

Secretariat: Aven ida Gago Coutinho 151, 1749-084 Li sboa, Portuga l 
Tel. +351 21 8427154, Fa x +351 21 84271 99, pwg@ordemmedicos.pt 



NOTÍCIAS 

III Jornadas de Medicina Interna 
do Centro Hospitalar de Cointbra 

O Serviço de Medicina Interna do 
Centro Hospitalar de Coim
bra · (CHC) vai levar a efeito, 

nos dias 20 e 21 de Outubro de 
2000, as Terceiras Jornadas de Medi
cina Interna do Centro Hospitalar de 
Coimbra. 

O êxito das anteriores edições, 
atestado pela elevada craveira dos 
prelectores e pela empenhada parti
cipação do grande número de con
gressistas presentes, permite classi
ficar este novo encontro científico co
mo do maior interesse não apenas 
na região centro mas, também, a ní
vel nacional. 

São presidentes de honra o Dr. 
Santana Maia e o Dr. Mário Rui Fer
re ira, cabendo ao Dr. Manuel Mirai
do, ao Dr. Ricardo Conceição e ao 
Dr. Álvaro Coelho os cargos, respec
tivamente, de presidente, vice-presi
dente e secretário geral da Comissão 
Organizadora. 

O pré-programa é, resumidamen
te, o seguinte: 

Diabetes 
- Actualização na Terapêutica da 

Diabetes tipo 2; Diabetes e Cora
ção; Neuropatia Diabética; O Hos
pital Diá de Diabetes 

Doenças Autoimunes e Reumatismais 
- Compromisso Sistémico das Doen

ças Reumatismais; Aspectos Ge
rais; Coração; Pulmão; Rim 

HTA, Dislipidemias, Anti TNF- Apli
cações Terapêuticas, Oncologia, No
vos Anti-inflamatórios, Obesidade, 
Doenças da Tiróide 

Os temas serão abordados na for
ma de mesas redondas, conferên
cias, simpósios e comunicações livres. 

Para mais informações, contactar 
o secretariado, tel./fax: 21 239 43 
71 87, telemóvel : 93 459 6 7 02. 

Prémio Fernando Vale 
Regulamento 

- O "Prémio Fernando Vale" foi ins
tituído pelo Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos 
em 18.09.89. 

- O Prémio tem uma periodicidade 
bienal e foi entregue pela primei
ra vez em 1992. 

- No valor de 500.000$00 (qui
nhentos mil escudos), destina-se 
ao melhor trabalho português de 
investigação em Medicina Geral e 
Familiar apresentado ao concurso 
por um médico de Medicina Geral 
e Familiar. 

- Os trabalhos devem ser inéditos e 
não poderão ser publicados antes 
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da data da sua apreciação pelo 
júri. 

- O júri pode deliberar não atribuir o 
prémio se não reconhecer mérito a 
nenhum dos trabalhos concorren
tes. 

-O júri poderá a vir a conceder 
uma (1) menção honrosa caso 
não atribua o prémio. 

- Os originais dos trabalhos devem 
ser entregues na Sede da Ordem 
dos Médicos (CNE)- Av. Almiran
te Gago Coutinho, no 151, 1700 
Lisboa, ou em qualquer das suas 
Secções, sob a forma de três 
exemplares dactilografados a dois 

espaços, de um só lado, sem 
emendas, com folhas numeradas. 

- A entrega dos trabalhos para o 
concurso de 2000 termina no dia 
15 de Maio de 2000, sendo tor
nado público o seu resu ltado no X 
Congresso Nacional de Medicina, 
a realizar em Coimbra nos dias 
22 a 24 de Junho de 2000. 

O júri é presidido pelo Dr. Germa
no de Sousa e composto pelos mé
dicos Dr. Álvaro José Alves Pereira , 
Prof. Dr. Alexandre Sousa Pinto, Dr. 
José Domingos de Ascenção Cabe
ças e Dr. António Pinto Almeida 

.. 
I 

..__ _________________________________________________ _ 



ESPEC l 
Juramento de Hipócrates 

., ·. ... . . I 

Juramento de 
Hipócrates em Coimbra 
Os novos desafios qu se colocam aos médico e a necessfdad 
constante de a tua~ização da ética foua afgun dos temas maLs 
referidos na c rimónta do Juuamento de H~pócrates da egtão 
Centro. A intervenção de fundo coube ao Drr. António Donato. 

ealizou-se no passado dia 
29 de Janeiro, pelas 15 ho
ras, na Sala Miguel Torga 
da Sede da Secção Regional 

do Centro da Ordem dos Médicos, o 
Juramento de Hipócrates dos novos 
licenciados em Medicina pela Facul
dade de Medicina de Coimbra. 

Estiveram presentes o Senhor Bas
tonário, Dr. Germano de Sousa, os 
Presidentes dos Conselhos Regionais 
do Centro e do Norte, o Dr. António 
Donato do Conselho Nacional de Éti
ca e Deontologia Médicas, vários 
membros dos Conselhos Regionais 
do Norte e Centro e o Presidente do 
Conselho Distrital de Coimbra, Dr. 
Frederico Valido. 

A abrir a sessão falou o Presidente 
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do Conselho Regional do Centro, Dr. 
Reis Marques, que se congratulou 
com a chegada à Ordem dos Médi
cos de mais um conjunto de médicos 
que irão continuar, pelo seu esforço e 
trabalho, a dignificação da classe a 
que a partir deste momento passam 
a pertencer. 

Chamou a atenção para a necessi
dade do empen ho de todos na pres
tação de cuidados de saúde com 
qualidade, dando resposta técnica e 
humanizada ao sofrimento dos doen
tes. 

Lembrou que a acção dos médicos 
deve ser eficiente, de qualidade e 
discreta, servindo os objectivos sa- . 
grados da Medicina, elegendo o 
doente como primeira prioridade da 

sua acção e, ao mesmo tempo, fu
gindo dos holofotes da publicidade e 
dos media. 

Justificando a necessidade da dis
crição, lembrou os perigos que resul
tam. da pressão da comunicação so
cial que constantemente elege a me
dicina e os médicos como notícia de 
primeira página, aproveitando algu
mas falhas ou negligências nos cui
dados de saúde. Realçou também a 
urgência em investir na relação mé
dico-doente, como suporte fundamen
tal para a prática clínica, e ultrapas
sar assim a desconfiança criada nos 
últimos anos, fruto de uma ofensiva 
conhecida contra a classe médica, 
mas em que os únicos prejudicados 
foram os doentes. 

Numa sociedade em que ocorrem 
centenas de milhares de actos médi
cos diários, feitos por milhares de 
médicos, é possível que aconteçam 
falhas ou erros em alguns casos. São 
estes que depois são explorados, e 
ninguém explica que o médico não é 
obrigado a acertar continuamente na 
sua acção. O erro é humano e logo 
que não seja fruto de negligência, ig
norância ou acção eticamente repro
vável, é compreensível e justificado. 

O importante é agir dentro das nor
mas da ética e da deontologia, estar 
actua lizado com os avanços das 
ciências médicas, ser diligente e hu
mano no exercício da profissão. 

Finalizou a intervenção exprimindo 



a conv1cçao de que o futuro será 
concerteza melhor para os que agora 
começam, já que terão melhores 
condições de exercício, haverá maio
res capacidades de intervenção e a 
qualidade de vida das pessoas ditará 
igua lmente melhores indícios de saú
de para as populações. O médico 
continuará, apesar de tudo, a ser o 
elemento que aglutinará os meios 
para combater a doença e o sofri
mento, realidade que inexoravelmen
te surgirá sempre, enquanto houver 
vida humana. 

O discurso 
do Dr. Ant6n1o Donato 

De seguida falou o Dr. António Dona
to que fez a intervenção de fundo em 
relação ao Juramento de Hipócrates, 
que a seguir se transcreve. 

. É para mim extremamente gratifi
cante estar convosco, Jovens Médi
cos, e particularmente nesta ceri
mónia. 

Mas, antes de mais, eu desejaria 
agradecer ao Conselho Regional do 
Centro, na pessoa do seu presidente 
Dr. Reis Marques, a gentileza de me 
convidarem para vos dirigir umas 
breves palavras referentes a este ac
to que hoje celebrais, o Juramento 
de Hipócrates. 

Em toda a história da humanidade 
a ética da profissão médica revelou
se sempre de enorme importância e 
encontra-se bem documentada des
de eras remotas em conselhos, ora-_ ___. 
ções, juramentos e códigos que re-
flectem a preocupação da resolução 
de problemas de grande complexi
dade e com interrogações apreciá
veis de ordem moral. 

Mais de 1000 anos a. C., o Rei 
Hamurabi da Babilónia foi respon
sável pelo código com o seu nome e 
que se encontra gravado num enor
me bloco de pedra negra, com mais 
de 2 metros de altura, exposto no 
Museu do Louvre, em Paris. 

À Divindade de Esculápio, expo
ente da cultura médico-religiosa da 
Grécia do Século VI a.C. foram atri
buídos famosos conselhos. 

Em 460 a.C., nasce Hipócrates, 

que elaborou o seu juramento, for
mulando regras de moralidade 
adoptadas na Escola de Cós. O Jura
mento e os escritos deontológicos da 
colectânea hipociática criaram os 
fundamentos de um dos mais anti
gos códigos de ética da história do 
homem. 

Foi, sem dúvida, este remoto có
digo de ética que marcou uma etapa 
na história da Medicina, e o docu
mento que mais veio a contribuir 
para tornar a nossa a ·mais nobre 
profissão. 

O Juramento que prestais hoje 
simboliza o dever de cumprir escru
pulosamente a ética e as regras 
deontológicas para uma boa prática 
médica. 

Na verdade, nunca como hoje se 
falou tanto de ética e deontologia 
das diversas actividades profissio
nais, mas n? realidade enquanto ou
tras profissões se esforçam por bem 
servir o Homem respeitante, a Medi
cina ocupa-se do próprio Homem 
em sua unidade psicossomática. 

Na nossa profissão de médicos to
das as atitudes e gestos têm uma 
particularidade muitíssimo especial 
pois visam tratar o nosso semelhan
te, dedicando-lhe todo o nosso saber 
e o maior esforço para o ajudar 
quando mais precisa, isto é, na 
doença. 

Não poderemos esquecer que li
damos com o doente particularmen
te fragilizado e que vem até nós soli
citando ajuda numa situação de 
grande desigualdade. 

A ética médica é, pois, fundamen
tal porque a nossa responsabilidade 
moral transcende a de qualquer ou
tro profissional em virtude de termos 
em nossas mãos a vida e a honra do 
nosso próximo. 

Durante séculos foi suficiente ao 
profissional de medicina respeitar o 
juramento de Hipócrates, e atender 
ao testemunho e exemplo de condu
tas reconhecidamente dignas e jus
tas de médicos mais velhos, para 
responder às mais variadas questões 
deontológicas. 

Com a evolução da sociedade dos 
conhecimentos médicos, esta res
posta foi-se evidenciando insufi-

ciente e um dos primeiros actos da 
Associação Médica Mundial, quando 
foi formada em 1947, foi elaborar 
uma versão moderna do juramento 
de Hipócrates conhecida como De
claração de Genebra e, com base 
nela, estabelecer um código de ética 
médica que se aplicasse tanto em 
tempo de guerra como na paz. Esta 
declaração de Genebra foi corrigida 
pela 22a Assembleia Médica Mun
dial, realizada na cidade australiana 
de Sidney em Agosto de 1968 e pe
la 35a Assembleia Médica Mundial, 
realizada na cidade italiana de Ve
neza em Outubro de 1983. 

A British Medical Association fez 
em Março de 1997 uma proposta à 
Associação Médica Mundial para re
visão do juramento de Hipócrates e 
adaptação aos tempos de hoje. 

Em Portugal, a organização do 
exercício da medicina teve inicio em 
1898, com a criação da Associação 
dos Médicos Portugueses, e foi con
tinuada em 1938 com a Ordem dos 
Médicos. 

Os deveres dos Médicos estão 
consagrados nos Estatutos da Ordem 
e noutros regulamentos, como o Có
digo de Ética e Deontologia, que 
considera o médico como profissio
nal perante o doente, colegas e a so
ciedade. 

Este Código está dividido em dis
posições gerais; o médico ao serviço 
do doente, o médico ao serviço da 
comunidade, relações entre médi
cos, relações dos médicos com ter
ceiros e ainda em disposições finais 
e transitórias. 

Nas ultimas décadas, foram tan
tos e tão diversificados os progressos 
no conhecimento médico-biológico, 
suscitando problemas de elevadíssi
ma importância ética e de que são 
exemplos: a investigação nos seres 
humanos, os transplantes de órgãos, 
a manipulação do código genético, a 
fecundação in vitro, o prolongamen
to da vida e outras mais possibilida
des da técnica actual; havendo ne
cessidade de explicá-los adequada
mente e resolvê-los de forma lúcida. 
Neste âmbito surgiu uma disciplina 
nova, a Bioética, mas esta necessita 
de uma ética actualizada para o 
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nosso tempo, para que os progressos 
científicos e técnicos não modifi
quem nem possam subverter os va
lores éticos exigíveis para a continu
ação da dignificação da nossa pro
fissão. 

Esta autêntica revolução técnico
científica que se evidencia princi
palmente nas últimas duas décadas 
não significa que poderemos estar a 
entrar numa era pós-hipocrática 
mas antes numa era de maior res
ponsabilidade, mais adulta, mais 
aberta e moralmente mais sensível 
às relações entre o doente e aqueles 
que se propõem com o seu saber e 
com toda a tecnologia em ajudá-los 
e curá- los. É necessário procurar sa
ber se o desenvolvimento e avanço 
tecnológico invalidam e superam a 
ética tradicional e se, na actualida
de, os conhecimentos científicos da 
saúde originam novos princípios éti
cos mais apropriados e progressis
tas. 

Em Portugal, à semelhança de ou
tros países, foi criado o Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida que analisa e faz doutrina 
sobre esta importantíssima temática, 
que ultrapassa mesmo as fronte iras 
de pura actividade médica, interes
sando tanto a nós médicos como a 
biólogos, teólogos, sociólogos, filó
sofos, juristas e políticos. 
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Bastonário encerra 
a sessão 

Encerrou a sessão o Se
nhor Bastonário, que sau
dou os novos médicos, cha
mando-lhes irmãos. 

Enalteceu a história da 
medicina e da organ ização 
dos Médicos - a Ordem -
lembrando que só com 
união à volta da Ordem se 
podem sa lvaguardar alguns 
valores perenes. 

Enumerou, seguidamente, 
um conjunto de princípios 
éticos que devem balizar o 
exercício dos médicos, histo
riou a evolução dos últimos 
tempos na ciência médica e 

;-;-====~~====~~~~~~ levantou alguns problemas na 

Jovens Médicos: 

- A Ética Médica deve assentar no 
pressuposto do valor fundamental 
da vida humana. 

- Todo o médico tradicionalmente 
vinculado à doutrina hipocrática 
tem por missão proteger o doente, 
ponderando bem até onde poderá 
chegar o interesse cientifico, sem 
se opor à liberdade e dignidade do 
homem são ou doente. 

- A constante necessidade de solu
ções éticas na boa prática clíni
ca decorre naturalmente do con
ceito moral do que está certo e er
rado, do que é bom e do que é 
mau. 

- Deveis estar atentos a todas as re
percussões do progresso científico 
e à transformação da sociedade, 
mas nunca devereis permitir que 
a tecnologia da medicina perturbe 
e subverta o tradicional tipo de re 
lação médico-doente e o respeito 
por todos aqueles valores que tan
to nos honram. 

Com esta mensagem destinada a 
vós, colegas mais jovens, que hoje 
prestam o juramento de Hipócrates, 
simbolizando estes deveres, termino 
as minhas considerações, agrade
cendo a atenção que me dispensa
ram. 

adaptação das normas da 
ética médica a essa evolução. 

Falou igua lmente na necessidade 
de formação contínua nos médicos, 
pois a sociedade actual questiona 
com fre~wência as posturas e proce
dimentos perante o homem doente. 
Referiu as novas questões que se 
põem em relação ao acompanha
mento dos doentes moribundos e as 
formas de lidar com a morte. Finali
zou a sua intervenção fa lando no 
consentimento informado e na ne
cessidade de uma boa relação médi
co-doente, para cimentar esse mesmo 
consentimento. Disse mesmo, a cer
ta altura, que muitas das interven
ções que hoje são bada ladas como . 
"medicinas para lelas", são formas de 
aproveitamento do sofrimento e do 
desespero dos doentes portadores de 
patologias crónicas ou malignas, 
com as estruturas da saúde a descu
rarem o acompanhamento e conforto 
necessário a estes doentes. Exortou 
os jovens médicos a que olhem para 
os doentes não só como portadores 
de uma determinada doença, mas 
sim como pessoas que necessitam 
de carinho, afectividade e conforto, 
tanto como das terapêuticas cientifi
camente comprovadas. 

Sejamos capazes de aliar o saber 
científico a uma grande dose de hu
manidade e solidariedade, alicerçan
do aí o prestígio da nossa classe. 
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Juramento de 
Hipócrates em Lisboa 
As dificuldades que povoarão o caminho dos futuros médicos, 
e a incompreensão de que serão alvo ao longo da sua vida, 
foram as principais questões referidas pelo Dr. Pedro Nunes 
durante a cerimónia do Juramento de Hipócrates da Região Sul. 

A
ossa presença, neste dia e 
esta hora não é um facto vul
ar. Algo aparentemente sim
les, como receber um peda

ço de cartão que ateste um direito pro
fissional, reveste-se, seguramente, de 
um sign ificado especia l. 

Estar aqui , perante colegas mais ve
lhos, perante o Bastonário, da que a 
partir de agora e por toda a vida será a 
vossa Ordem, representa um fim e um 
começo. 

Representa o fim de um período difí
ci l de trabalho e de luta, que vos per
mitiu primeiro ascender aos poucos lu
gares das Faculdades de Medicina e 
de Ciências Médicas, e em segu ida ul
trapassar as dificuldades que os pro
fessores vos colocaram no caminho. 

Hoje, quando as dificuldades pare
ciam acabadas, quando realizaram o 
último exame da última disciplina, eis 
que vos venho dizer que afinal tudo es
tá a começar. 

Hoje, aqui e agora, a Escola acaba . 
Mas quando esta acaba começa a vi
da. Hoje estamos todos aqui para ser 
testemunhas da vossa entrada num 
clube restrito. O clube dos homens e 
das mulheres que dedicam a vida ao 
lado menos bonito do seu semelhante. 

Se ao entrarem neste clube julgam 
que estão a receber um prémio pelo 
caminho percorrido e pelas vitórias do 
passado, desiludam-se. 

Estão simplesmente a comprome
ter-se a trabalhar, trabalhar muito, ro
deados de dificuldades e incompreen
são. 

Nem sabem em que se estão a meter. 
Quando julgarem que vos vão agra

decer as muitas horas de trabalho, as 
muitas horas de dedicação, possivel
mente ouvirão dizer que não fizeram 
mais que a vossa obrigação. 

Quando julgarem que vão reconhe
cer o vosso esforço e retribuir-vos com 
justiça, provavelmente serão ignorados 
e seguramente retribuir-vos-ão o pior 
possível . 

Quando julgarem que para todos é 
evidente que nem sempre podem sair 
vencedores, que a doença e a morte 
em última aná lise vencem sempre, 
nessa altura irão investigar o vosso tra
ba lho, irão lançar a suspeita de negli
gência. 

Quando julgarem que vos vão pre
miar pelas difíceis cond ições de traba
lho, pelas carências de toda a ordem 
das quais não são responsáveis e vos 
forem impostas, nessa altura dir-vos
-ão que era vosso dever recusar, era 
vosso dever em nome dos doentes de
nunciar. 

E quando fartos de toda essa incom
preensão se virarem para nós, os vos
sos Colegas mais velhos, para esta ca
sa que hoje vos recebe, o único estí
mulo, a única palavra de conforto que 
ouvirão é que "Já sabiam ao que vi
nham quando bateram à porta" 

Este clube que hoje vos acolhe, esta 
Ordem em que entraram para não 
mais saírem, não é um sítio fácil. Ser 
médico não é um privilégio, é um tri
buto. 

Para entrar vão ter que jurar. Jurar 
da vida escolher o caminho mais difí
ci l, o caminho dos va lores, o caminho 
da defesa do homem. 

Para que mereçam cá estar terão de 
crescer. Esta é uma casa de gente 
adulta. É uma casa de homens e mu
lheres livres e de parte inteira que 
afrontam, que lutam, que decidem, 
que não vergam. 

Oxalá mereçam cá estar. 
Mas já que vieram, obrigado por nos 

trazerem a força da vossa juventude. 
Sejam bem vindos .. . 
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J. Manaças* 

Uma estratégia 
para o Século XXI 

O Sistema de Saúde, nos moldes em que foi concebido e tal 
como existe, não é reformável. É o próprio sistema que está 
em causa, é a própria concepção da Organização que tem que 
ser equacionada. O Estado não é a cura, mas a fonte de todos 
os males que atingem hoje a saúde em Portugal. 

A
o longo destes últimos anos, poderá inverter o rumo dos aconteci-
a análise da evolução dos mentos, "antes pelo contrário, a de-
acontecimentos no sector da gradação irá continuar e o direito à 
saúde tem demonstrado que prestação de cu idados de saúde a 

não é com o actua l modelo que se todos os cidadãos, no âmbito de 
===-. uma medicina evolu ída , -------1 será cada vez mais uma 

miragem e de pouco servi-
~-""""'!!"!"""1 rá a "paixão" dos nossos 

governantes por esta área 
tão sensível. 

Só será possível ultra
passar o actual impasse, 
de forma a que os portu
gueses tenham acesso a 
uma medicina digna e efi
ciente, se houver a capaci
dade de equacionar o Sis
tema de Saúde (SS) numa 
outra perspectiva e numa 
outra dimensão. 

Em Portugal, o SS tor
nou-se um sistema predo
minantemente público, su
jeito ao esparti lho duma 
admin istração inoperante 
e sem imaginação, onde 
há vários níveis de decisão 
mas onde quase nunca se 
encontram os responsá
veis, e em que a escolha 
para lugares chave depen
deu mais da cor política e 
do compadrio do que da 

--------i competência para os car-
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gos em causa, circunstâncias que 
foram tornando irreversivelmente es
ta pesada máquina numa estrutura 
cada yez mais ineficiente. 

Aproxima-se o dia em que os por
tugueses vão ter de compreender 
que, pa ra os males que se atribuem 
à saúde, o Estado não é a sua cura, 
o Estado é a própria fonte da doen
ça. 

O papel do Estado deverá ser fun 
damentalmente regulamentador e 
fiscalizador, na medida do necessá
rio financiador e cada vez menos 
executor. 

As análises que se têm feito são li
mitativas, na med ida em que as op
ções propostas têm sido equaciona
das e circunscritas ao âmbito do ac
tual SS. Não haja dúvidas, o SS, nos 
moldes em que foi concebido e ta l 
como existe, não é reformável. O 
problema não está no sistema, é o 
próprio sistema que está em causa, 
é a própria concepção da Organiza
ção que tem que ser equacionada. 

Este assunto deverá ser ana lisado 
e debatido a dois níveis, um corres
pondente à arquitectura, ao desenho 
do sistema, e o outro ao nível da or
gân ica e do funcionamento das es
truturas operativas, ou seja, dos 
hospitais e dos centros de saúde, 
nomeadamente ao nível dos seus 
serviços de acção médica. 



De facto, a discussão deste tema 
tem sido quase sempre centrada na 
composição e na competência das 
estruturas do Ministério da Saúde e 
no maior ou menor grau de inter
venção do sector privado, mas nada 
ou quase nada tem sido dito sobre a 
organização e os motivos da preocu
pante degradação dos serv iços de 
acção médica. E de pouco servirá 
modificar o sistema, se os locais on
de efectiva mente se prestam os cu i
dados médicos não funcionarem de 
forma adequada e com eficácia . 

É compreensível e explicável que 
assim tenha sido. O debate sobre a 
saúde tem sido efectuado, essencia l
mente, por políticos, gestores e ou
tras ind ividualidades sem formação 
médica, e a concepção das estrutu
ras operativas assistenciais tem de 
ter como fundamento um pressupos
to técn ico-médico que, como é ev i
dente, os ultrapassa . Mas também é 
um facto que os responsáveis médi
cos não têm mostrado, nem sensibi
lidade, nem capacidade para enten
der as mudanças radicais que estão 
a verifica r-se nas organizações. 

Num aspecto todos, ou quase to
dos, estão de acordo: a reforma da 
saúde é, não só inevitável, como ur
gente. 

Chega de análises, inquéritos, co
missões, livros brancos ... É tempo 
de decidir e avançar com uma alter
nativa estratégica consistente , e é 
também necessário que os gover
nantes demonstrem coragem políti
ca, por forma a que o interesse gera l 
se sobreponha às pressões das co
lectividades locais ou aos interesses 
corporativistas. 

Para uma estratégia para o Séc. 
XXI, proponho, em termos gera is e 
de maneira sucinta, entre outras, as 
seguintes medidas: 
1) Em relação à Estrutura do Siste
ma: 
- Desenvolvimento progressivo de 

um sistema de Seguros de Saúde 
de forma a que as entidades segu
radoras (companhias de seguros, 
mutua lidades, etc.) assumam, no 
todo ou em parte, a responsabili
dade pela prestação de cuidados 
de saúde aos benefi ciários do Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS), 
que assim o desejarem. 
Quem optar por sair do sistema 
público, deverá possuir obrigato
riamente um seguro de saúde, 
obedecendo a um modelo estan
dardizado, que será incentivado 
pela via fiscal. 
O SNS terá, necessariamente, de 
conti nuar a assumir a responsabi
lidade pela saúde pública e, evi
dentemente, por quem pretenda 
manter-se no serviço público. 

- Incentivo e apoio à implementa
ção de institu ições privadas de 
saúde (hospitais, clínicas, institui
ções de solidariedade social, etc.) 
estabelecendo o SNS contratos de 
prestação de serviços de saúde a 
custos controlados com estas or
gan izações. Assim, poder-se-ão 
reunir num todo coordenado os re
cursos públicos e privados. 

- Modificação da estrutura do Minis
tério da Saúde de forma a permitir 
que os organismos centrais da tu
tela assumam, de forma nítida e 
sem ambiguidades, as suas com
petências de direcção estratégica, 
planeamento e contro lo, ao mes
mo tempo que deverá ser atribuí
da uma maior autonomia admi
nistrativa aos hospitais e centros 
de saúde, com o objectivo de os 
tornar mais operativos. 

2) Ao nível dos Hospitais Públicos 
preconizo: 
- Reestruturação dos serviços de ac

ção médica de forma a introduzir 
critérios de racionalidade opera
cional e económica . Para isso, te
rão de definir-se as "unidades fun
ciona is", isto é, de acordo com 
uma concepção de funcionamento 
actualizada, os serviços corres
pondentes às diferentes especiali
dades, deverão ser dimensionados 
e caracterizados, quer em termos 
de recursos humanos, quer em 
termos de instalações e equipa
mentos. 

- Especificação, para cada hospital, 
das especia I idades e actividades 
que aí deverão ser desenvolvidas. 

- Encerramento, de uma forma pro
gress iva , dos Serviços e activ ida-

des que, em cada hospital, não 
têm cond ições de êxito e rentabili
dade assistencial. 

- Maior aproveitamento dos hospi
tais, pondo-os a funcionar de for
ma integral e a tempo inteiro. 

- Desenvolvimento de uma rede 
hospitalar integrada, funcionando 
de forma articulada e actuando 
em complemento. 

- Revisão das carreiras médicas, 
tendo como objectivo tornar possí
vel a organ ização dos serviços em 
função de uma medicina moderna 
e permitir um pleno funcionamen
to dos diversos estabelecimentos 
hospitalares. 

3) Ao nível da pesada estrutura pú
blica dos Cuidados Ambulatórios, 
nomeadamente os de Clínica Geral, 
sou a favor da sua substituição pau
latina, através do estabelecimento 
de contratos do SNS com médicos, 
quer ind ividualmente quer com gru
pos de médicos, no contexto de uma 
Rede Nacional de Assistência. 

Este sistema convencionado, por 
um lado, vai permitir urna importan
te redução de custos comparativa
mente ao actua l serviço público, que 
tem custos administrativos e de fun 
cionamento proibitivas, não justifi 
cando de forma alguma os serv iços 
prestados, por outro lado e igual
mente relevante, vai permitir uma li
berdade de escolha por parte dos 
utentes. 

Qualquer que seja a mudança no 
sector da Saúde irá provocar reac
ções, em alguns por incapacidade 
de a interiorizarem, noutros pelo re
ce io de perda de privilégios. 

É precisamente em nome do direi
to à protecção da Saúde que se 
torna necessá rio encontrar uma al
ternativa vál ida ao actual SS , caso 
contrário, a qualidade de serviços 
prestados aos portugueses ficará 
sem dúvida comprometida, nomea
damente aos que por motivos econó
micos não podem recorrer à medici
na privada. 

*Médico 
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Um português que 
mudou a medicina 
A vida de Ribeiro Sanches, fascinante e determinante para o 
desenvolvimento da medicina no século XVIII, referida numa 
conferência proferida pelo Dr. Joaquim Barradas na sessão de 
inauguração da Sede Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos, 
em 27-11-99. 

E
m 7 de Março de 1999 
completaram-se trezentos 
anos sobre o nascimento do 
médico português António 

Nunes Ribeiro Sanches. 
Ribeiro Sanches teve uma vida es

tranha e fora do vulgar, mesmo para 
os padrões do seu tempo. Enfrentou 
inúmeras dificuldades que o comum 
dos mortais não saberia ultrapassar. 
A sua figura franzina iludia uma com
pleição que resistiu a tudo com uma 
serena coragem, e acabou por se no
tabilizar no seu tempo. 

Rancho do Carqueja, a que se referiu 
várias vezes na sua obra . A par de 
uma certa cujtura da ociosidade, 
existiam bandos de estudantes que 
ganharam notoriedade pelas arrua
ças e crimes que praticaram. Espan
cavam funcionários da Universidade 
e levaram as suas intimidações à úl
tima consequência, acabando por 
matar algumas pessoas. A pedido 
das gentes de Coimbra, o governo 
enviou tropas que prenderam os es
tudantes e os trouxeram para Li sboa. 
O chefe do bando foi degolado no pe-

Apesar do seu grande valor técnico 
e científico, Ribeiro Sanches foi perseguido 
portersanguejudeu 

Fez alguns estudos em Penama
cor, onde nasceu, e recebeu ainda 
ensinamentos de familiares que tinha 
na Guarda. Os pais pretendiam que 
estudasse leis, mas as sua .incl i
nações não passavam por aí. Aos 18 
anos já frequentava a Faculdade de 
Medicina de Coimbra . Os métodos 
de estudo e, talvez mais do que tu
do, o meio estudanti l, não lhe agra
daram. Ao fim de alguns meses já ti
nha decidido ir para outra Universi
dade. 

Uma das causas da saída de 
Coimbra poderá ser encontrada no 
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lourinho de Lisboa, em 1722. Alguns 
morreram na cadeia e outros foram 
degredados. 

Ribeiro Sanches opta pela Facul
dade de Medicina de Sa lamanca, on
de estuda Filosofia durante dois 
anos. Frequenta em seguida o Curso 
de Medicina, que termina quando 
completa os 23 anos. 

Exerce clínica em Salvaterra de 
Magos e depois torna-se médico do 
partido de Benavente, onde residiam 
uns tios seus. Como médico munici
pal com salário, tinha de se subme
ter às inquirições de sangue. O lugar 

era para cristãos velhos e para aque
les considerados de sangue puro em 
matéria de fé . Assim não acontecia 
com Ribeiro Sanches que era fi lho de 
judeus. 

Um périplo internacional 

Em 1726 é denunciado por um pri
mo que o acusou de incorrer no cri
me de judaizar. A perspectiva de ser 
interrogado e eventua lmente incrimi
nado pelo Tribunal do Santo Ofício 
obrigou-o a fugir. Tinha 27 anos e 
ainda viveria até aos 84. Nunca mais 
voltou a Portugal. 

Aparentemente, partiu sem desti
no. Visita Génova, Pádua e depois 
vai para Londres, onde priva de perto 
com a comunidade judaica aí resi
dente, muitos deles também exi la
dos. Frequenta a sinagoga e faz-se 
circuncidar em provável cerimónia 
religiosa, pois nessa altura as circun
cisões não eram feitas nos hospitais. 

Antes de abandonar Londres já es
tá disposto a abandonar as orienta
ções e ensinamentos do talmude. 
Adquire uma postura mais ecléctica , 
deísta, considerando que o bem é 
inerente à natureza humana e que é 
legítimo que cada ser humano e cada 
religião eleja o seu próprio Deus. 

Não permanece mais de dois anos 
em Londres. Em 1728 visita Bor
déus, Montpellier e Paris. Aí toma 
conhecimento dos métodos de ensi-
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no de Herman Boerhaave, professor 
da Faculdade de medicina na cidade 
de Leyden. 

Ao contrário do que era habitual 
em toda a Europa, os estudantes de 
medicina em Leyden aprendiam clí
nica em meio hospitalar, junto dos 
doentes. Era um ensino com uma 
acentuada propensão prática, e aber
to em relação ao desenvolvimento 
das outras ciências, a que hoje cha
mamos básicas. Procuravam-se na 
aná lise química e nas leis da física os 
novos caminhos para a compreensão 
da natureza dos estados mórbidos, 
que até então eram encarados como 
provenientes de um vago e inexplicá
vel desequilíbrio ou alteração da qua
lidade dos humores. 

Nessa altura, os meios de diagnós
tico existentes- além do saborear da 
urina - tinham suporte exc lusivo no 
exame clínico. O mesmo era grande
mente descurado, pois os médicos 
não chegavam a examinar os doen-

tes senão para lhes tomar o pulso. 
Na maior parte das vezes medica
vam de acordo com as informações 
que lhes eram dadas pelos enfermei
ros no hospital, ou pelos familiares 
em casa. 

Os novos métodos de ensino de 
Boerhaave e a atitude crítica em re
lação às práticas médicas da época 
cativaram Ribeiro Sanches. Embora 
já tivesse obtido a formatura pela Fa
cu ldade de Medicina de Sa lamanca, 
frequenta as aulas como aluno ordi
nário e paga propina. Ao longo de to
da a sua vida, que se prolongou até 
mais de trinta anos depois da morte 
de Boerhaave, nunca mais Ribeiro 
Sanches deixou de se referir ao seu 
Mestre como um homem ilustre, sa
bedor e com grandes dotes oratórios. 

Em 1731, a imperatriz Ana lvano
va, da Rússia, escreve uma missiva 
dirigida a Boerhaave, já famoso e re
putado, pedindo-lhe a indicação de 
três clínicos para servirem no seu im-

pério. Ribeiro Sanches é uma das es
colhas do velho professor. 

Durante três anos é médico em 
Moscovo, ficando também com a in
cumbência de ensinar barbeiros e ci
rurgiões. Em 1734 já está em S. Pe
tersburgo como médico do exército 
para, logo de seguida, partir para as 
estepes geladas da Crimeia , onde se 
defrontam os exércitos russos e os da 
Turquia. 

Em 1737, finda a campanha na 
Crimeia, torna-se médico da escola 
de Cadetes, novamente em S. Pe
tersburgo. A notoriedade e o prestígio 
de Ribeiro Sanches são crescentes, a 
ponto de receber um convite para se 
tornar médico da corte imperial. Nes
sa altura tem oportunidade de tratar 
uma jovem que viria a ser a impera
triz Catarina 11, a Grande. Até ao fim 
do seu longo reinado de trinta e cinco 
anos não mais viria a esquecer o mé
dico português, pois considerava que 
lhe salvara a vida . Sofria de um mal 
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pulmonar e foi tratada - como, na 
época, não poderia deixar de ser -
com duas sangrias diárias durante 
três semanas. 

Em 1747, mais uma vez penaliza
do pelas suas origens, vê-se obrigado 
a abandonar a Rússia . Há lutas pelo 
poder e Ribeiro Sanches, íntimo da 
corte, não escapa ao envolvimento 
numa das partes, pois mantém a 
lealdade aos que serv ira. Ao fim de 
dezasseis anos de trabalho dedicado, 
é acusado de judaizar. 

Vai então para Paris. Tem 48 
anos, e aí vai permanecer até ao fim 
da vida. É em Paris que produz a 
maior parte da sua obra literária . 

O movimen'\:o enciclopedista 

Neste sécu lo XVII I, que a vida de Ri
beiro Sanches acompanhou a par e 
passo, o pensamento humano e as 
estruturas políticas e sociais sofre
ram profundas mudanças. 

A ciência deste tempo estava ain
da muito arreigada à escolástica, 
sempre fiel e pouco crít ica em rela
ção aos conhecimentos e concepções 
do passado. Inspirado na antiguida
de clássica e fortemente influenciado 
e conduzido pelas orientações da 
Igreja, o pensamento escolástico re
jeita a inovação e circunscreve-se 
aos princípios e postulados estabele
cidos desde longa data . São inúme
ras as obras escritas, tanto médicas 
como de outro cariz, que se limitam 
ao comentário do que já está adquiri
do, sem que algo de novo ilumine o 
universo das ideias. 

Já no século anterior havia vozes 
que começavam a pôr em causa as 
ideias estabelecidas, e pugnavam 
por uma aproximação diferente em 
relação a toda a existência. Estas vo
zes tinham suporte em obras de vul
to, que ainda hoje assumem uma re
levância marcante no pensamento 
contemporâneo. René Descartes, 
que morrera poucos anos antes do 
nascimento de Ribeiro Sanches, não 
escondia o fascínio pelo rigor na cons
trução racional dos processos men
tais. Se não era questionável a exis
tência de Deus, nem por isso se po
deria atribuir origem divina a todos 

os fenómenos da natureza que não 
eram bem compreendidos. Eles só 
teriam lugar por acção e interferência 
de espíritos de proveniência celestial. 
Para Descartes, os espíritos têm re-

• 

rentes para a explicação da realida
de. Os trabalhos centrados na redac
ção da Enciclopédia de Diderot e 
d'Aiembert, que reúne uma grande 
quantidade de colaboradores, dão 

Contribuiu par a a contestação de 
um modo de vida que findaria com a 
revolução francesa, depois da sua morte 

presentação material, são objectivos. 
A função do ser humano é a de ex
plorar e conhecer a sua intimidade e 
as suas leis. 

Até aí, toda a função orgânica cu
jos desenvolvimentos não eram en
tendidos teria origem em espíritos: o 
espírito vital, com sede no coração, 
que levava a vida, a sensib ilidade e o 
movimento a todo o corpo, o espírito 
natural, residente no fígado que era 
capaz de transformar os alimentos 
em sangue, que por sua vez dava ori
gem a todos os órgãos e tecidos, e o 
espírito animal, existente nas cavida
des cerebrais, de onde provinha o sé
men, e que era capaz de gerar novas 
vidas. 

Também Isaac Newton tinha pub
licado, em 1687, a sua principal 
obra : Principia. A atracção universal 
e as suas leis passaram a ser bem 
conhecidas. Toda a ordenada mecâ
nica celeste deixou de ser insondável 
e tornou-se previsível, em lugar de 
submetida à vontade divina. O movi
mento dos astros já não podia ser 
atribuído aos anjos ou a outros agen
tes da corte dos céus. O que provo
cava o seu movimento e as leis que 
os regiam eram as mesmas que de
terminavam os fenómenos físicos ob
servados na vida quotidiana, mesmo 
em relação aos acontecimentos mais 
simples. O movimento dos astros na
da tinha de divino e a harmonia pla
tónica entre o ser humano e o espaço 
cósmico não correspond ia à rea lida
de. 

Já em pleno sécu lo XVIII, na época 
em que Ribeiro Sanches vai para Pa
ris, o movimento encicloped ista, à 
luz destes novos conceitos materiais, 
pretende encontrar caminhos dite-

corpo a uma vasta obra que reúne 
praticamente todos os conhecimen
tos adquiridos até à época. Na Enci
clopédia estão reunidas todas as má
quinas e engenhos conhecidos, os 
tipos de casas e as arqu itecturas mas 
também os conhecimentos geográfi
cos, astronómicos, agrícolas e médi
cos. 

Ribeiro Sanches pertenceu ao mo
vimento enciclopedista, e recebeu o 
honroso convite para redigir um arti
go sobre a sífilis e outras doenças de 
transmissão sexual. Foi um humanis
ta e um livre pensador. Sempre teve, 
como os seus corre ligionários, o sen
tido utilitário das ideias e por isso se 
bateu para introduzir estes princípios 
no exercício da medicina. 

Era a contestação a um modo de 
vida que na rea lidade estava a fin
dar, o que viria a acontecer com a 
Revolução francesa de 1789, já 
depois da morte de Ribeiro Sanches. 

Uma obra que deixou marcas 

Em Paris teve oportunidade de reto
mar contactos antigos e, embora au
sente, de estreitar relações com Por
tugal. Atendia e tratava todos os por
tugueses que procuravam os seus 
cuidados. Retoma também a relação 
com D. Luís da Cunha, embaixador 
de Portugal em Paris, que conhecera 
em Leyden. Em 1759, já Ribeiro 
Sanches tinha sessenta anos, é-lhe 
atribuída uma tença de 360 mil , es
tipulada pelo Marquês de Pombal. 

Este pagamento retribuía o seu 
contributo para a reforma do ensino 
em Portugal, que na realidade o Mar
quês de Pombal veio a empreender. 
Nas Cartas Sobre a Educação da Mo-
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A recém-inaugurada Sede Distrital de Setúba l da Ordem dos Méd icos tem como 
dirigentes o Dr. Francisco Manuel Fonseca Ferreira, Presidente do Conselho Distri
tal, e o Dr. Luís Alberto Machado Luciano, Presidente da Mesa da Assembleia . A 
Sede está situada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n° 6, r/c -c, 
Setúba l. 

cidade, Ribeiro Sanches faz um his
torial da evolução do ensino na Euro
pa, acentuando a grande ligação dos 
estudos à Igreja , desde o tempo de 
Carlos Magno. Considera que a Igre
ja não deveria ter jurisd ição sobre as 
consciências e que não deveria dis
por de meios repressivos e de contro
le, po is não são conformes ao contra
to socia l que tacitamente foi firmado 
entre o rei e os seus súbditos. Para 
Ribeiro Sanches, a Igreja está a usur
par poderes que deveriam pertencer 
exclusivamente ao rei. 

Propõe que as escolas sejam lai
cas, que seja dada formação cívi ca 
em todas elas, e que se alargue a sua 
rede a todo o país, instituindo um sa
lário para os mestres. 

A sua reforma dos estudos para a 
Faculdade de Medicina de Coimbra 
contém inúmeras inovações. Até à 
data, as obras de Hipócrates, Ga leno 
e Avicena eram os livros de texto 
adoptados. Ribeiro Sanches propõe a 
introdução dos autores e das corren
tes de pensamento mais modernas, 
com o aumento do número de cadei
ras e a introdução de estudos básicos 
e preparatórios. Fiel ao seu aprend i
zado em Leyden, prevê a criação de 
um hospita l escolar e de um Jardim 
Botânico para estudo das plantas 
medicinais. 
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Por motivos que não são claros e 
aos quais Ribeiro Sanches ev ita refe
ri r-se, a tença deixa de ser paga em 
1761. Esteve interrompida durante 
oito anos. Ao conhecer as dificulda
des de Ribeiro Sanches, é a Impera
triz da Russia, Catarina, a Grande, 
que institui um estipênd io vitalício de 
mil rublos, quantia avu ltada para a 
época. 

A sua obra mais importante e de 
maior repercussão foi o Tratado da 
Conservação da Saúde dos Povos 
(1756). É um dos primeiros livros 
médicos dedicados à saúde pública e 
a conceitos de higiene gera l. Esta 
obra pioneira dá ênfase ao meio am
biente como determinante da ocor
rência de doenças, e à sua relação 
com as condições de existência . Por 
via disso, a medicina alarga o seu es
copo e ganha uma dimensão social 
que nunca mais abandonará. 

O seu interesse actual é histórico, 
pois reflecte claramente o pensamen
to médico da época. 

Eram diminutos os conhecimentos 
médicos sobre a fisiologia respirató
ria. Já desde o século anterior havia 
noção da perda de água durante a 
respiração pela perspiratio insensibi
lis. Por outro lado, era conhecido que 
o ar respirado havia perd ido algo que 
era vital para a manutenção da vida, 

e que esta não era possível em seme
lhante meio. 

É evidente o conceito de que um 
grande número de doenças eram 
atribuídas a alterações do ar ambien
te. Ribeiro Sanches chega a afirmar 
que "toda a superfície da terra é cons
tituída por matéria podre". Os corpos 
exa lavam vapores capazes de cor
romper o ar e dar origem ao apodre
cimento dos humores, ca usando gra
ves doenças. 

Segu indo a trad ição médica ances
tral , não deixou de preconizar o uso 
do fogo para purificar o ar, e também 
o emprego amiudado da pólvora co
mo forma de o ventilar. As velas ace
sas e os círios das igrejas e das pro
cissões teriam um valioso contributo 
para a purificação do ar. O barulho 
provocado pelo rodado dos coches e 
seges teria efeitos igua lmente benéfi
cos, pois aumentava a elasticidade 
do ar. O badalar dos sinos, os sons 
dos órgãos das igrejas e, mais do que 
tudo, o troar dos can hões, serviriam 
para ágitar o ar, aumentando a sua 
elasticidade, contribuindo decisiva
mente para a diminuição da peste. 

Não deixou de engrandecer as vir
tudes anti-ssépticas da aguardente. 
Nisto não foi original. Era comum o 
conceito de que a aguardente e o vi
nho eram tónicos e preveni.am doen
ças, principalmente entre os solda
dos deprimidos, a quem chamavam 
bisonhos. 

Na morte de Ribeiro Sanches é 
ainda a .eternamente grata Catarina 
11, a Grande que manda cunhar uma 
medalha com a sua efígie. A modo 
de epitáfio, nela inscreveu algo que 
nada tinha de pomposo ou grandilo
quente, mas que acrescentava, com 
a maior simplicidade, aquilo que ti
nha sido a grande verdade da vida do 
médico português. Dizia que Ribeiro 
Sanches acred itava, tal como se es
pera de todos os médicos, ter nasci
do par a ser úti I 

Non sibi, sed to ti gentium . 
Não para si próprio, mas para todo o 
mundo 



MESAS 
Restaurante da Ordem 

O tesouro escondido 
O restaurante da Ordem dos Médicos proporciona, a todos os 
profissionais liberais, o sabor da gastronomia tradicional por
tuguesa, servida com equilíbrio e gosto pelo chefe José Coelho. 
Além das refeições habituais também se efectuam casamentos e. 
baptizados. 

A
lguém deve ter escrito que é 
nos sítios que melhor se co
nhece que estão guardadas 
as maiores surpresas. Se is

so ainda não aconteceu, chegou ago
ra o momento. 

Falamos da sede da Ordem dos 
Médicos e do seu restaurante, um 
valor bem guardado e trabalhado. O 
chefe José Coelho gere-o com afinco, 
trabalhando a gastronomia tradicio-

nal portuguesa de forma original, 
sem esquecer a raiz histórica e popu
lar dos pratos que oferece diariamen
te a todos os que da sua casa se 
aproximam. Este pormenor é particu
larmente importante, já que o restau
rante ~stá aberto a todos os que ali 
queiram almoçar ou jantar. Quer isto 
dizer que não está reservado apenas 
aos médicos nem, como outrora, a 
mesas onde um dos comensais tenha 

de ser médico. 

Tchefe José Coelho: Um saber de experiências feito 

O restaurante da Or
dem dos Médicos está 
aberto de segunda a sá
bado, para almoço entre 
as 12HOO e as 15H30 e 
para jantar entre as 
19HOO e as 22H30. O 
bar, também a cargo de 
José Coelho, abre nos 
mesmos dias, sem inter
rupções, entre as 9HOO 
e as 24HOO. "Para fes
tas, o domingo também 
é uma possibilidade e 
temos feito casamentos, 
baptizados e jantares de 
curso", explica o chefe, 
para tornar bem clara a 
sua apetência pelas ex
cepções. Natural de Mér
tola, não se lhe nota, 
contudo, qualquer fac
ciosismo alentejano nos 
pratos que confecciona. 
Prefere pesquisar e le
vantar receitas tradicio
nais das diversas partes 
do país. Oferece algu
mas vezes morcela com 
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ananás, uma entrada que se come 
nos Açores e que aterrou na Ordem 
dos Médicos pela mão de José Coe
lho. De Setúbal, outro exemplo, vem
lhe a massada de garoupa. Mas é da 
sua inspiração que nasce a conjuga
ção de iguarias que executa, concen
trado nos clientes exigentes e tradi
cionalistas que povoam o seu restau
rante. Com 45 anos, considera im
portante estar sempre a evoluir. Co
meçou aos 12 e nunca parou de 
aprender. Agora, está a tirar o curso 
de pasteleiro de primeira . 

A casa está bem arranjada e aco
lhedora, indo já longe o tempo das 
obras na sede da Ordem. Altura, 
pois, para uma refeição na casa dos 
médicos e apreciar a arte de José 
Coelho. 

A com ida na Ordem 

Na mesa são postos um queijinho de 
Azeitão, um prato de presunto em fa
tias finas e azeitonas temperadas, 
além dos proverbiais pão e manteiga . 
O queijo está cortado em quartos e é 
cremoso, com consistência homogé
nea. As natas estão talvez demasia
do pronunciadas, mas há um gosto 
posterior, mais salgado, que salva 
bem o conjunto. Liga particularmen
te com o presunto, de fatiado fino 
mas sem exagero. Abre-se uma gar
rafa de Casa Cadaval Trincadeira das 
Pratas branco 96, apresentada com 
a volumetria de meio litro. Amarelo 
palha aloirado, mostra-se limpo e 
cristalino. No nariz, frescura ligeira
mente citrina a sugerir casca de li-



mão, e ligeiros toques minerais. A 
boca confirma esta última nota, exis
tindo sugestões de frutos secos. É 
um vinho muito ligeiro, onde tudo es
tá em pequenas proporções. Talvez o 
branco escolhido devesse ter mais 
estrutura, para fazer frente à cabeça 
de xara que é servida como primeiro 
prato, mas esta, em si mesma, tem 
já novidade suficiente. A inclusão de 
cogumelos, por exemplo, sai do que 
se esperaria neste prato, mas não faz 
má companhia aos pedacinhos da 
cabeça de porco. A fatia mostra-se 
aberta, com os bocados de carne li
gados por uma gelatina com fundo 
de carne. Talvez o conjunto não ti
vesse perdido com uma prensagem 
mais pesada. 

Vem depois o cabrito assado à pa
deiro, a insistência bem conseguida 
de José Coelho, de colocar pratos 
tradicionais, com sabores bem ilus
trados, da gastronomia portuguesa. 
Escolheu-se o Champalimaud Quinta 
do Côtto tinto 97 para regar a carne. 
Cor vermelho granada e bem limpo 
no copo, apresenta no início mais 
aromas secundários do que seria de
sejável. Algumas notas iniciais de 

couro que, depois de adormecidas, 
dão o lugar a fruta escura madura. A 
madeira insiste, contudo, em pro
nunciar-se. Estes aromas viriam a 
modificar-se, bem como o paladar, 
cerca de meia hora mais tarde, para 
a zona das compotas escuras, fican
do bem mais agradáveis. Aconselha
-se, assim, que se abra pelo menos 
uma hora antes de o consumir. Na 
boca, taninos com aresta um pouco 
dura. Juntamente com a evolução 
aromática, faz pensar se as massas 
não terão estado tempo demais em 
contacto com o vinho, na altura da 
sua produção. A sua acidez fixa vai, 
de qualquer forma, encontrar parcei
ro valente na gordura e fibra do ca
brito, assado à padeiro como man
dam as regras, trazido para a mesa 
num arranjo suculento. Consigo traz 
um esparregado espesso, servido nu
ma cestinha de tiras de batata e as 
inevitáveis batatas assadas. 

A refeição termina com um pudim 
Abade de Priscos. José Coelho fá-lo 
sobre o seco, mas nota-se bem a 
gordura animal que lhe fez o fundo. 
A consistência está correcta, tocando 
no clássico desta nossa sobremesa. 

Muitos caminhos a desbravar no 
restaurante da Ordem dos Médicos. 
Destino obrigatório para quem apre
cia a cozinha tradicional. 

Restaurante da Ordem dos Médicos 
Av. Alm . Gago Coutinho 151 
1700 Lisboa 
Tel.: 21 842 71 53 
Aberto de segunda a sábado. 
Almoço: 12H00-15H30. 
Jantar: 19H00-22H30. 
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VINHOS 
Rogenda Tinto 95 

Este vinho é do Norte 
É necessário ter coragem para fazer vinhos diferentes. 
Os Rogenda não nasceram para marcar contra-correntes 
nem escandalizar. Surgiram para cumprir um desígnio. 
Expressão da terra, luta com o clima e técnica para o saber fazer. 

P
. ortugal tem características 

únicas no cenário vitivinícola 
mundial. Devido, por um la
do, ao longo isolamento a que 

esteve sujeito, levando a que as castas 
estrangeiras tivessem muito pouca pe
netração no nosso território e, por ou
tro, à elevada qualidade das nacio
nais, trata-se de um país que não pára 
de dar boas provas da sua competên
cia para fazer surgir os melhores néc
tares. As Beiras constituem uma das 
regiões onde se pode afirmar que não 
aplicou ainda o homem tudo o que po
de para tirar o maior proveito do que a 
terra tem para lhe dar. 

As excepções são poucas mas, 
quando existem, fazem, pelo menos, 
esperar o melhor. É caso do Rogenda, 
um vinho regional das Beiras que os
tenta o nome do terroir que lhe serviu 
de berço, em Pinhel. Ainda numa 
quantidade pequena, é vinho que se 
está a ver nascer e para o qual é fácil 
adivinhar o melhor. Ciência na prova 
não há-de ter faltado a João Afonso, 
jornalista de vinhos viajado, experi
mentado e apreciador exigente. O irre
verente e provocador bailarino das 
"Danças de Nina Hagen", já lá vão 
mais de quinze anos, enquanto mem
bro do Ballet Gulbenkian, chegou, com 
insistência talvez inspirada na persis
tência com que ajeitava o blusão de 
cabedal e provocava o seu rival no pal
co - para terminar a alegoria cénica -
a um vinho, nas cores tinto e branco, 
de excepção. 

As vinhas foram plantadas pelo pai 
de João Afonso e pela sua avó materna, 
há cerca de 30 anos. Os solos, de ori
gem granítica, apresentam manchas 
de argila e algum quartzo, são permeá-
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veis e, nas palavras do produtor, áci
dos. As castas aí plantadas formam 
uma manta complexa, mas, pela ida
de das vinhas, constituem riquezas a 
desenterrar. São elas, nas tintas, Rufe
te - o "sinal" da região -, Marufo, Ba
ga, Tourigo do Douro e Folha de Fi
gueira. Nas brancas, o jogo é mais 
simples, distribuindo-se pela Fonte Cal 
e pela Malvasia. Nas vinhas novas, fo
ram postas a Tinta Roriz e a Touriga 
Nacional, ambas tintas, e Malvasia Fi
na, Viosinho e Chardonnay, brancas. 
Neste capítulo, há-de ser ainda posta 
na terra a Verdelho. 

Como nasce o Rogenda 

O frio visita cedo as terras de Rogen
da, o que, associado à variabilidade de 
maturação das castas, obriga a uma 
vindima cuidada. As uvas brancas, 
mais precoces e mais amigas da aci
dez do solo, estão aí mais à vontade. 

Quanto às tintas, a vindima é resulta
do de grande dedicação, obrigando à 
prova e escolha prévia das uvas antes 
da poda. 

A prova do branco traz muita novi
dade, tanto no nariz como na boca. A 
imagem nítida de líchias, sugerida pe
lo conjunto, apoiada numa excitação 
permanente do paladar no domínio 

. das polpas verdes e do mineral, de
nunciando estrutura, mostram um vi
nho,. a um tempo, fino e complexo. 
Há-de surgir no mercado, num ano 
inspirado e de produção significativa, 
este vinho branco que não tem termo 
de comparação; só podia ser Rogenda . 
O seu vizinho nas terras de Pinhel, o 
tinto, não lhe fica atrás, nem na novi
dade, nem no prazer de o beber. 

Se o fruto que se sente no vinho feito 
para os "tempos modernos", está, nor
malmente, encostado às baunilhas, 
natas e resina da madeira onde esta
giou, em doses que só o paladar - ou 
insensibilidade - de quem o produziu 
determinou, o Rogenda tinto tem o seu 
escondido numa pedra, que se parte 
caprichosamente na boca. A estrutura 
de taninos tem arestas bem angulosas 
e a acidez fixa do vinho está num bom 
ponto, tudo bem equilibrado. Os to
ques minerais conferem características 
únicas a este tinto, mais abertos adi
ante, para denunciar fruta escura, mas 
não muito madura. 

É precisa coragem para fazer vinhos 
diferentes. Os Rogenda não nasceram 
para marcar contra-correntes nem pa
ra escandalizar. Surguiram para cum
prir um desígnio que a todos os produ
tores cumpre fazer vingar: expressão 
da terra, luta com o clima e técnica 
para o saber fazer. 



FÓRUM FISCAL 

Consultaria Fiscal IRS 
Declaração de rendimentos de I 999 

T
udo o que deve saber antes 
de fazer a sua declaração de 
I RS. Deduções, regras, con
dicionamentos e daí por 

diante. 

Despesas de educação 

São consideradas despesas de edu
cação os encargos suportados com a 
frequência de estabelecimentos de 
ensino de línguas, teatro, música, 
canto e outros, desde que esses esta
belecimentos estejam integrados no 
Sistema Nacional de Educação ou re
conhecidos como tendo fins análogos 
pelos ministérios competentes. 

A declaração emitida pelas respec
tivas entidades deve obrigatoriamen
te certificar expressamente que estão 
integradas no SNE ou que estão reco
nhecidas como tendo fins aná logos. 

A autorização de func ionamento 
concedida não dispensa a existência 
do reconhecimento expresso na res
pectiva declaração. 

Despesas de saúde 

Não são dedutíveis a título de despe
sas de saúde os encargos derivados 
de bens, ainda que sob prescrição 
médica, cuja utilidade não se esgote 
na finalidade terapêutica, tais como 
os seguintes: 
- Cosméticos 
-Colchões 
- Cadeiras e almofadas 
- Desumificadores 
- Aspiradores 
-Aparelhos de ar condicionado 
- Bicicletas 
- Aparelhos de musculação 
- Banheiras de hidromassagem 

As despesas de saúde dos ascen
dentes e dos colaterais até ao 3° grau 
são também dedutíveis quando não 
possuírem rendimentos superiores ao 

ordenado mínimo nacional e vivam 
em economia comum com os sujei
tos passivos. 

Anexo Gl de IRS 
(alienação de acções) 

Este anexo à declaração de rendi
mentos modelo 3 respeitamte ao ano 
de 1999 e seguintes deve ser apre
sentado pelos sujeitos passivos que 
tenham, no ano de 1999, alienado 
onerosamente acções detidas duran
te mais de 12 meses, muito embora 
as eventuais mais-valias daí resul
tantes não .sejam tributadas. 

Se o quadro do anexo G 1 for insu
ficiente para declarar todas as aliena
ções, serão apresentados os anexos 
G 1 que se tornem necessários para o 
efeito. 

Os suje itos passivos nestas condi
ções devem apresentar a declaração 
de rendimentos modelo 3, no prazo 
que decorrerá entre 16 de Março a 
28 de Abril do ano corrente. 

Fraccionamento 
de rendimentos 

É obrigatório apresentar o anexo D se 
durante o ano de 1999 se verificou o 
óbito de um dos cônjuges. 

União de facto 

Havendo união de facto há mais de 
dois anos entre pesssoas de sexo di
ferente, será assinalado no campo 4 
do quadro 7 da declaração de rendi
mentos modelo 3. 

Número de identificação 
bancária (NIB) 

Não são admitidas emendas ou rasu
ras na identificação do NIB, o qual 
deve ser obrigatoriamente o de um 
dos sujeitos passivos. 

Falta de assinaturas 

A falta de assinatura(s) da declara
ção modelo 3 e anexos é motivo para 
a sua recusa. 

Despesas com lares 

As despesas com lares de ascenden
tes e/ou colaterais até ao 3° grau dos 
sujeitos passivos são dedutíveis no 
caso de não possuírem rendimentos 
superiores ao salário mínimo nacio
nal. 

Despesas para Ordem 
dos Médicos e de formação 

profissional 

Estas despesas são dedutíveis nos 
casos em que os sujeitos passivos 
exerçam actividades por conta de ou
trém (trabalho dependente) e sejam 
comprovadamente pagas e não re
embolsadas. 

Nas despesas de formação profis
sional, a entidade formadora deve 
ser reconhecida como tendo compe
tência no domínio da formação pro
fissional pelo Ministério competente. 

Estas despesas são mencionadas 
no quadro 12, campos 207 a 212, 
da declaração modelo 3. 

IVA 
Mapas recapitulativos 

de clientes e fornecedores 

Decorre durante os próximos meses 
de Maio e Junho o prazo de entrega 
dos mapas recapitulativos de IVA de 
clientes (receitas) e de fornecedores 
(despesas), relativamente aos médi
cos que exerçam actividade no regi
me de trabalho independente ("reci
bos verdes"). 

A obrigatoriedade da entrega des
tes mapas verifica-se quando duran
te o ano de 1999 tiverem sido emiti-
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dos recibos modelo 6 ("recibos ver
des") a cada um dos clientes e a ca
da um dos fornecedores relativamen
te a despesas efectuadas pelos médi
cos na sua actividade por conta pró
pria, desde que o valor ultrapasse os 
mil contos. 

Não se verificando estas situações 
não haverá , por parte dos médicos, 
lugar ao cumprimento destas forma
lidades legais. 

Os mapas recapitulativos serão 
apresentados, quando for caso disso, 
na Repartição de Finanças da área 
da residência , em duplicado (cópia), 
ou remetidos, num único exemplar, 
para o Serviço de Administração do 
IVA - Av. João XXI, n° 76- Apartado 
8143 Lisboa Codex. 

Os médicos continuam isentos de 
IVA mas estão obrigados, quando for 
caso disso, a apresentar no prazo le
gal (Maio/Junho) estes mapas. 

Cartão fiscal de contribuinte 

Quando houver qualquer alteração 
nos elementos anteriormente indica
dos para efeitos do cartão fiscal de 
contribuinte (mudança de residência, 
nome, estado civil, etc) deve ser en
tregue, em qualquer Repartição de 
Finanças, a ficha modelo 2. 

A Consultaria Fiscal funciona todas 
as terças e quintas feira s, das 
10HOO às 13HOO, na Av. Almirante 
Gago Coutinho, 151, em Lisboa, on
de serão prestados os esclarecimen
tos sobre matéria fiscal, incluindo o 
preenchimento dos novos modelos 3 
e anexos de IRS, respeitantes ao ano 
de 1999. 

Declaração de rendimentos 
de 1999 

Os prazos de entrega das declara
ções de rendimentos modelo 3 e res
pectivos anexos são os seguintes: 
De 1 de Fevereiro a 15 de Março 
Sujeitos passivos que tenham auferi
do exclusivamente rendimentos de 
trabalho dependente e/ou de pen
sões. 

De 16 de Março a 28 de Abril 
Os restantes 
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Tal como em anos anteriores, fun
cionará, em princípio, um posto de 
recepção das aludidas declarações, 
na Av. Almirante Gago Coutinho, 
151, nos prazos e nos h orá rios a se
guir mencionados: 
1 - Sujeitos passivos com rend imen
tos de trabalho dependente e/ou de 
pensões: 
De 8 a 15 de Março- das 18H30 às 
20H30 
2 - Nos restantes casos: 
De 17 a 28 de Abril- das 18H30 às 
20H30, excepto nos dias 20, 21 e 
25 (Semana Santa e Feriado Nacio
nal). 

Os interessados que assim o en
tenderem poderão também proceder 
à entrega do modelo 3 a partir do 
próximo dia 22 de Fevereiro, às ter
ças e quintas feiras, das 1 OHOO às 
13HOO. 

No acto. da entrega das declara
ções devem ser exibidos os cartões 
de identificação fiscal dos sujeitos 
passivos e os bilhetes de identidade 
ou cédulas pessoais dos dependen
tes que integram o respectivo agrega
do familiar. 

Despesas 
dos Órgãos 
Directivos 

Liquidação de Despesas de 
Anos Anteriores Apresen
tadas por Elementos das 

Direcções da Ordem dos Médi
cos, Direcções dos Colégios das 
Especialidades e Conselhos Con
sultivos. 

Foi aprovado por unanimida
de que as despesas dos elemen
tos da Ordem dos Médicos de
vem ser apresentadas num pra
zo de três meses, com excepção 
das despesas referentes aos últi
mos meses do ano, que têm co
mo limite 28 de Fevereiro do 
ano seguinte, por motivos que 
se prendem com o encerramen
to de contas em tempo útil. 


