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E

m pleno ano 2000 falar da
sociedade dos media e dos
desafios que o progresso tecnológico reserva ao mundo
da comunicação é comum. Por todo o
mundo são cada vez mais as personalidades que reflectem sobre o poder e o papel da comun icação numa
sociedade muitas vezes dependente
do sensacionalismo, do efémero e do
imediato.
Os próprios profissionais da informação discutem os novos desafios
éticos e deontológicos que as audiências e a concorrência colocam a quem
informa. No fundo a questão de saber
se todos os meios justificam os fins,
neste caso shares e vendas.
Em Portugal a multiplicação de títulos
de imprensa e a crescente co ncorrên cia
entre as diferentes estações de rádio e de
televisão trouxe inegáveis vantagens .
Mais liberdade, possibilidade de escolha
e qualidade. Mas com
a concorrência surgiu também a tendência para importar
ou criar modelos de
qualidade discutível.
Muita s vezes as
duas realidad es convivem no mesmo órgão de comun icação social, dependendo da hora, do
dia ou da sema na.
Ao cidadão fi ca a liberdade de escolher e a nós não nos compete - nem
o queremos - o papel de críticos televisivos ou provedores dos leitores.
Mas a Ordem dos Médicos também
não pode fi ca r indiferente ou limitarse a mudar de ca nal ou a virar a página quando os seus associados são
muitas vezes os principais alvos dessa
"informação-espectáculo" .
Com frequência os médi cos são insu ltados e acusados em verdadeiros
julgamentos públicos. O seu nome
profissional é maltratado na praça pública, às vezes com casos em que
nem sequer tiveram qualquer participação, deixando junto do público in-

justas e infundadas suspeitas. Não
quer a Ordem dos Médicos limitar ou
sequer criticar o direito de quem informa. O que se questiona é a legitimidade para dar voz a quem muitas
vezes desconhece em absoluto os factos .
Compreensivelmente, muitos colegas têm recusado o convite para participar em alguns desses programas.
Ninguém deve ser obrigado a pactuar
ou participar em formatos informativos que vão contra os seus princípios.
Poderão os colegas questionar-se
sobre a ausência da Ordem em determinados programas. Às vezes o convite chega. É verdade . Mas os órgãos
eleitos desta casa são, antes de mais,
representantes de
uma classe de profissionais que dificilmente aceitaria verse representada em
programas que só por
co incidência podem
ser chamados de informação .
A nossa r~sposta é
outra. É da r a todos
os colegas acusados
na praça pública, e
cujo comportamento
seja considerado irrepreensível, o apoio legal dos serviços da
Ordem dos Médicos.
E mover processos a todos os que utilizam os media para calun iar a classe
médica.
Isto sem prejuízo de continuarmos
a colaborar - e a incentivar os médicos a colaborarem - com a verdadeira
informação. Principalmente quando
ela é incómoda ou quando o comportamento de alguns de nós é legitimamente questionado.
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Combater a dor
Promover o conforto
Os Cuidados Paliativos devem começar mais cedo, e não apenas
quando se acha que "já não há nada a fazer", uma expressão
que não faz parte da linguagem da Dr. a Isabel Neto.

Texto de Fernando Melo
om a determinação de quem
vive com intensidade os momentos, dentro e fora da
profissão, a Dr. ' Isabel Galriça Neto fala com clareza sobre os
Cuidados Paliativos, área em que se
tem vindo a especia lizar há cerca de
sete anos. Apesar de se tratar, na
sua opinião, de uma área de grande
relevância para todos os médicos
que têm actividade clínica, actualmente no nosso país há menos de
dez médicos exclusivamente dedicados a cuidados deste tipo.
Pensa que a Ordem dos Médicos,
enquanto entidade composta porcolégios de especialidade, pode recomendar conteúdos curriculares que
passem a abarcar os Cuidados Paliativos, para garantir que as técnicas
se tornem rapidamente do conheci mento do máximo de médicos e para
que estes, por sua vez, fomentem
equipas preparad as para dar assistência aos doentes com doença
avançada e/ou em fim de vida. Aliás,
existem recomendações europeias
nesse sentido.
O repto é deixado, na medida em
que, como afirma, "os médicos são
treinados em Portugal predominantemente no sentido da actividade curativa. Como tal , quando se debatem
com estas realidades, muitas vezes
sentem-se ultrapassados e recuam
perante as mesmas" .

C

Por que se verifica a hesitação em
avançar para os Cuidados Paliativos
numa perspectiva profissional?
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Em primeiro lugar, porque as situações se apresentam com aspectos
complexos e incómodos, do ponto
de vista pessoal. Depois, porque, como os profissionais não foram trei nados , sentem-se pouco à vontade
para intervir. Exce ptuam-se destes
alguns médicos que têm motivações
pessoais para agir, mas trata-se de
um domínio da medicina no qual as
inclinações particulares de cada um
devem enriquecer-se dando lugar à
capacidade real de prestação de cuidados de qualidade, resultado de
um treino e formação específicos.
Saber controlar a dor de um doente em condição avançada, apoiar
um doente em agonia, nos seus últimos dias de vida, deve fazer parte
da formação de base de qualquer
médico.
As faculdades devem, então dar lugar nobre a esse aspecto da medicina?
Certamente. Algumas faculdades de
Medicina abordam superficialmente
alguns aspectos do controlo sintomático, mas ainda há que homogeneizar o ensino e submetê-lo a avali ação obrigatória.
A Faculdade de Medicina de Lisboa vai organizar em Maio um curso pós graduado de cuidados paliativos, e espero que possa constituir o início de um percurso crescente.
Parece-lhe que o assunto deva ser
tratado apenas no ensino pós-graduado?
Não, pelo contrário. Os Cuidados Paliativos deveriam estar a ser ensinados aos alunos pré-graduados. É
muito importante haver uma consciência de todo o espectro da medicina quando se é novo, despertando
especialmente a atenção para que a
medicina nem sempre implica curar
embora tenha que cuidar sempre.
Em Portugal, os Cuidados Paliativos são matéria recente ...
Não chega a dez anos, e isto se contabilizarmos iniciativas individuais.
A primeira estrutura específica de internamento para cuidados paliativos

foi a do I POFG Porto, embora destinada exclusivamente a doentes oncológicos. Do ponto de vista individual, o Dr. Lourenço Marques dirige
no Fundão uma unidade de dor com
internamento e que está, neste momento, a aproximar-se de uma unidade de Cuidados Paliativos, ao fazer a transição entre a dor e outras
vertentes mais alargadas.

A formação do
conhecimento
Quando se deu o seu contacto com
esta vertente da medicina?
Interesso-me por esta área há cerca
de sete anos, motivada por algumas
vicissitudes pessoais que me fi zera m
aproximar deste percurso. Em 1993
participei numa reunião europeia
para formular as recomendações
para o ensino dos Cuidados Paliati -

Mas existe, tradicionalmente, o voluntariado na assistência aos doentes em fim de vida ...
Sim , o que é bom, especialmente no
domínio de apoio social nas activi dades de vida diária e na vertente religiosa. Mesmo os voluntários deverão ter uma preparação rigorosa para este tipo de trabalho. A boa von tade não chega!
Os Cuidados Paliativos são uma
prática específica, com perícias diversas e uma zona do conhecimento
científico médi co - e não só - bem
definida.
Está sempre a referir-se aos doentes em fim de vida?
Não necessariamente. Como já disse, cada vez mais a ideia é não vincular os Cuidados Paliativos exclusivamente aos doentes em fim de vida . Isto contraria uma abordagem

Os Cuidados Pa liativos devem ser
ensinados aos pré-graduados.
A medicina nem sempre implica curar
vos, e esse facto foi marcante para
o meu percurso pessoal. Nessa altura quem mais falava de Cuidados Paliativos eram o Dr. José Luís Portela
e o Prof. Mário Bernardo, do IPOFG
de Lisboa.
Depois, comecei por trabalhar fora, em Inglaterra e Espanha. A equipa de Cuidados Continuados de Odivelas, baseada no Centro de Saúde e
à qual pertenço, existe há cerca de
dois anos, como estrutura de apoio
domiciliário, que é outra dimensão
dos Cuidados Paliativos.
O que é prestar assistência de Cuidados Paliativos?
É aplicar as técnicas conhecidas
aos doentes com doença avançada e
incurável, tão precocemente quanto
possível por forma a prevenirmos o
sofrimento. Ao contrário do que às
vezes se pensa, este tipo de cuidados não está exclusivamente ligado
à doença terminal ou aos doentes ·
oncológicos.

que corresponde aos primórdios da
medicina paliativa, altura em que
havia no doente um investimento
muito grande no sentido da cura até
que se desistia, por assim dizer,
para passar aos Cuidados Paliativos.
Esta forma de agir está completamente ultrapassada . Os Cuidados
Paliativos desenvolveram-se precisamente para responder ao "não há
nada a fazer", que infelizmente se
continua a di ze r a familiares e
doentes nos nossos dias.

Começar mais cedo
Ao contrário do habitual
Cura e Cuidados Paliativos devem
evoluir lado a lado?
Sim, logo desde o diagnóstico. Há
um esforço na cura no início, mas,
em termos rigorosos de abordagem,
devem desde logo aplicar-se técni cas de Cuidados Paliativos, vendo-os sempre como uma prevenção do
sofrimento. Em função dos objecti-
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vos terapêuticos assim recorreremos
mais a técnicas curativas e/ou palia tivas.
O trabalho que desenvolve afecta a
envolvente familiar do doente?
Os cuidados paliativos, por definição, têm quatro áreas fundamentais.

para que o conjunto da assistência
seja eficaz e melhore, dentro do possível, a qualidade de vida dos cuidadores.
Por último, existe o trabalho em
equipa . Numa abordagem algo inédita no mundo da medicina, encon tra -se nos cuidados paliativos uma

O apoio familiar é fundamental para
que a assistência seja eficaz, e melhore
a qualidade de vida dos cuidadores
Em primeiro lugar, o controlo de sin tomas, onde se inclui a dor; depois,
a comunicação com o doente; a seguir, o apoio à família; e por último
o trabalho em equipa .
Por definição os cuidados paliativos devem incluir a família nas suas
actividades e prolongam-se, se necessário, no apoio durante o luto.
As boas práticas implicam sempre
treino nessas quatro áreas?
Sim, porque é nelas que assenta toda a medicina paliativa, sem se dispensar qualquer uma .
Fazer cuidados paliativos não é
exclusivamente controlar os sintomas. Há que promover uma abordagem das necessidades globais do indivíduo e sua família, e por isso falamos nos outros três pilares. Trata-se
sempre de eleger como prioridade
principal a qualidade de vida.
No segundo pilar, o da comunicação, há muito trabalho já feito para
que se consigam ultrapassar os obstáculos mais frequentes na relação
terapêutica . A conspiração do silên cio, que frequentemente se desenvolve na envolvente familiar do doente, está bem tipificada, e tem soluções muito concretas que se oferecem ao médico ou profissional de
saúde que está a acompanhar determinado caso. No aspecto da comu nicação directa com o doente, também é importante não ir mais longe
do que ele próprio quer ir, ou saber,
sobre a sua doença.
O terceiro pilar, do apoio familiar,
mostra-se muitas vezes fundamental
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grande horizontalidade de profissões, valorizando igualmente todos
os contributos. Um enfermeiro pode
ter a liderança de um caso, não sendo, necessariamente, um médico.
Pode ainda ser um fisioterapeuta, ou
um psicólogo, conforme as características de determinada situação.
Trata-se, de facto, de uma abordagem de equipa .

Equipas multidisciplinares
Exige um grande eclectismo dos
profissionais de saúde ...
Penso que exige sobretudo profissionalismo e humildade , para aprender
sempre mais.
Sou um pouco obstinada na vida,
e não aceito facilmente expressões
como "não há nada a fazer". Mesmo
em casos extremos, há sempre algu ma coisa que se pode fa zer e foi isso
que mais me atraiu nos Cuidados
Paliativos.
Os cuidados paliativos estão particularmente orientados para os médicos de família?
Não especificamente . Pela parte que
me toca, posso afirmar que não cheguei à área dos cuidados paliativos
por ser médica de família. Pode ter
facilitado , enquanto especialidade
generalista, muito abrangente. Conheço colegas espanhóis e ingleses das mais diversas especialidades, desde a medicina interna até à
oncologia, passando pela fisiatria,
radioterapia e medicina geral e fami liar.

Quantos serão em Portugal os médicos que estão orientados profissionalmente para os Cuidados Paliativos?
Devemos ser menos de 10 os que
estamos mais directamente envolvidos na prestação de Cuidados Palia tivos.
Isso é muito pouco ...
Mas é sempre assim, no início de
qualquer percurso inovador. Acredito que o futuro vai trazer mais pessoas interessadas a esta área, mas
para já estamos apostados em dizer
que é uma área fundamental para os
doentes e serviços, precisa de mais
técnicos e pode ser bastante incrementada . Dentro de dez anos, penso
que já vamos ter uma estrutura oficial organizada, assim o Ministério
concretize a prioridade que atribuiu
a esta forma de assistência aos
doentes e suas famílias.
No el(ercício da sua prática, está
sempre disponível, 24 sobre 24 horas?
Por opção própria, neste momento
sim, mas tenho consciência que não
é possível suportar este regime de
trabalho a longo prazo . O que estou
a fa zer, para além de prestar cuidados, é dar formação e ajudar a preparar enfermeiros e outros profissionais de saúde . O investimento que
estou a fazer visa, afinal, a criação
de equipas, segundo o conceito que
expus atrás.

Patologias frequentes
Como estão então organizados em
Odivelas?
Somos uma equipa de cuidados continuados, com sede no Centro de
Saúde de Odivelas, trabalhando em
parceria com forças imprescindíveis
da comunidade. Prestamos apoio
domiciliário a doentes dependentes
nas áreas de Ramada e Odivelas.
Surgimos a partir de uma prioridade da ARSLVT e do empenhamento
de vários profissionais a nível local.
Que tipo de patologias encontram nesses doentes retidos nas suas casas?

•

AVCs, fracturas do co lo do fémur,
canc ro, SIDA, in suficiência respiratória e ca rdíaca . Ass istimos doentes
de todas as idades, embora a maior
faixa se situe acima dos 65 anos .
Dentro da práti ca dos Cuidados
Continuados fazemos obviamente
Cui da dos Paliati vos e estes não sã o
apli ca dos- ao co ntrári o do que mui tas vezes se pensa - apenas aos
doentes onco lógicos.
O trabalho que a equipa desenvolve
visa que aspectos?
O nosso traba lho visa sempre o
doe nte e a sua famíli a. Sempre que
possíve l é desejável que os doentes
rec uperem a sua autonomi a, mas
sa bemos que há um grupo significativo em que isso não é viáve l. Dentro deste sub-grupo temos os doentes em situação ava nça da e incuráve l, quer dize r, os que recebem Cui dados Pali ativos.
Existe iniciativa privada nesta área?
Curiosa mente não, quando os enca rgos e os investim entos nem são
muito elevados, prend endo-se essencialmente com os custos de pessoa l e de criação de infra-estruturas .
Al gun s grupos fin anceiros já mostraram interesse, mas nenhum aprese ntou ainda um projecto co ncreto .
É preciso ter pessoa l tre in ado e em
número razoáve l.
Que caminhos aponta?
1 - Há necessidade de formação e é
possíve l rea li zá- la, desde logo a níve l pré-grad uado.
2 - Diz respeito a todos os méd icos
com actividade clín ica, não é só pa ra algu ns.
3 - A oferta de Cu idados Pali ativos
distribu i-se por várias estruturas,
desde o intern amento até ao apoio
domiciliári o. Pode haver consulta,
eq ui pas de supo rte, ce ntros de dia
e outras estruturas, ded icadas a Cuidados Pa liativos. Mas o ponto ma is
importante é o da atitude. Não basta co nstruir novas estruturas. O que
con ta fun damen talmente é que aq uilo que se faça esteja certo e de acordo com as téc nicas específicas inerentes a esta área de cui dados.

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 EVIA DE ADMINISTRAÇÃO: Comprimidos para
administração oral 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tracto
Digestivo Superior: - Refluxo gastro-esofágico: regurgitações, erutações, pirose. - Dispepsia:
náuseas, vómitos, digestões lentas, peso epigástrica. Trocto Digestivo Inferior: - Colopatios
funcionais: dor abdominal, distensão abdominal, meteorismo, alteração do trânsito intestinal
!diarreia e/ou obstipação)_ 4.2. POSOLOGIA EMODO DE ADMINISTRAÇÃO: Adulto: A
posologia habitual é de 1 comprimido 3 Xdia. O tratamento deve ser mantido enquanto
persistirem as razões da sua utilização. 4.3. CONTRA-INDICAÇÕES: Debridat • não deve ser
administrado a recém-nascidos nem a doentes com hipersensibilidade à trimebutina. 4.4
ADVERTÊNCIAS EPRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Apenas as que são referidas à
gravidez e à lactação 4.5. INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS EOUTRAS: Não foram
descritas. 4.6. UTILIZAÇÃO EM CASO DE GRAVIDEZ ELACTAÇÃO: Gravidez: no animal, a
trimebutina não teve eleito teratogénico_O seu eleito da mulher grávida não está estabelecido,
motivo pelo qual não é aconselhado o seu uso durante os primeiros três meses de gravidez. lactação: Debridat • é excretado em pequenas quantidades 10,04%) no leite materno, motivo
pelo qual deve evitar-se o seu uso durante o aleitamento_4.1. EFEITOS SOBRE ACAPACIDADE

Nas per tubações
funcionais digestivas ...
... a Acção Completa!!

DE CONDUÇÃOEUTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS: Não foram descritos. 4.1. EFEITOS
INDESEJÁVEIS: Nos ensaios clínicos efectuados, Debridat • demonstrou ser bem tolerado na
posologia recomendada, verificando-se uma baixa incidência de eleitos indesejáveis, sendo em
número e em natureza similares aos observados nos doentes medicados com piacebo. Foram
descritos raros casos de reacções cutâneas e sonolência. Outros eleitos mínimos têm sido
referidos, tais como: cefaleias, secura de boca, diarreia, epigastralgias, náuseas, soluços,
vertigens e astenia_ Recentemente, foi referido um caso de 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. PROPRIEDADESFARMACOLÓGICAS: 5.0. CLASSIFICAÇÃO
TERAPÊUTICA: III VIFN HM), A03A A 05 IATC) 5.1. PROPRIEDADES
FARMACODINÂMICAS: A trimebutina é o primeiro agonista encelalinérgico periférico, com
actividade moduladora da motricidade digestiva. Este eleito 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
totali94%). O pico plasmático é atingido ao fim de I hora após a administração Aligação às
proteínas plasmáticas é pequena I< a 5%). Atrimebutina atinge concentrações elevadas no tubo
digestivo. Ametabolização do produto é na sua maioria feita no fígado por hidrólise ou Ndemetilaçõo. O principal metabolito circulante é a N-mono-desmetil-trimebutina, o qual possui
também actividade farmacológico, particularmente ao nível do cólon. A excreção de
metabolitos livres ou conjugados é leito essencialmente por via urinária_ 6. INFORMAÇÕES
FARMACÊUTICAS: 6.1. LISTA DEEXCIPIENTES: lactose 10,043g), manitol, amido de trigo,
sacarose 10,025g), polietilenoglicol 6000, gelatina em pó e estearato de magnésio. Data da
última revisão: Janeiro 1998.
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IDr. Ferra z Gonça lves: "Não nos li mita mos aos métodos habitua is da oncologia"

Qualidade
de vida
O Dr. Ferraz Gonçalves dirige a Unidade
de Cuidados Continuados do Instituto Português
de Oncologia do Porto. O conceito ultrapassa
de longe a clássica assistência à morte, consistindo
em promover uma vida melhor para os doentes.
Texto de Vasco Ventura
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processo de aparecimento
dos Cuidados Paliativos tem
sido gradual, sendo desejável que seja acelerado. É necessário levar os conhecimentos sobre esta área a um número cada vez
maior de médicos. O Dr. Ferraz Gonçalves trabalha nesse sentido.

O

Como tem evoluído nos últimos
anos o conceito de dor?
Em 1986 , a Organização Mundial
de Saúde (OMS) publicou um trabalho que se chamava "O Tratamento
da Dor Oncológica", em que apontou
os princípios básicos do tratamento
da dor crón ica oncológica . Propôs
um método simples, com poucos medicamentos e relativamente barato.
Dado o seu baixo custo e simplicidade, em princípio poderia ser apl ica do em qualquer caso. Era a chamada escada analgésica da OMS.
Esse foi um dos trabalhos mais divulgados de sempre da OMS, e constituiu um salto importante. Culminou um longo período de estudo, investigação e prática.
Hoje já está bem divulgado junto da
classe?
Continua a ser muito desconhecido
por grande parte dos médicos. Uma
das razões para isso é o facto de a
dor ter um papel muitíssimo secundário nas faculdades . Ainda hoje,
não é abordada de modo suficientemente profundo para que as pessoas
saibam tratá-la . Mesmo a nível pósgraduado, o tratamento que se dá à
matéria não é suficiente.

É necessário inverter essa tendência?
É, nomeadamente porque existem
hoje graves problemas a nível da
dor. Ca lcu la-se que nos países desenvolvidos cerca de metade dos pacientes que sofrem de dor oncológi ca não a têm suficientemente con tro lada. A situação vai melhorando
muito lentamente . O progresso não é
tão rápido como deveria ser.
Ou seja, demora demasiado tempo
a reflectir-se no bem estar do doente ...

Já passaram 14 anos desde que foi
divulgada a escada analgésica da
OMS, e os doentes continuam a sofrer desnecessariamente .

Sensibilizar
a comunidade médica
Qual o papel que cabe ao médico no
combate a esse atraso?
Podemos tentar dar um exemplo positivo. É o que procuramos fazer, por
exemplo, através da própria existência desta Unidade de Cuidados Continuados. Outro tipo de intervenção
que exercemos também através desta un id ade é a divulgação do problema e das práticas terapêuticas, e a
realização de acções de formação.
São ministrados aqui cursos de Cuidados Paliativos para médicos?
Para médicos e enfermeiros do Instituto Português de Oncologia e de outras instituições.
Qual a sua regularidade?
Acontecem seis vezes por ano. Quatro desses cursos são básicos. Um é
feito apenas para as pessoas que
trabalham no IPO. Este ano, pela
primeira vez, vamos fa zer um curso
complementar para aqueles que já
frequentaram o primeiro . A dor é um
dos aspectos a tratar. Há muitos outros que são igualmente importantes.
Como se podem definir hoje os cuidados paliativos?
Os cuidados paliativos não se limitam ao tratamento da dor. Existem
outros sintomas não menos im portantes. É o caso da dispneia, dos vómitos e de problemas de outra ordem. Não interessam apenas os aspectos físicos, mas também os psicológicos, sociais e espirituais. Perspectivamos o paciente como um todo , não olhando apenas para o órgão doente.

É um trabalho pioneiro, até porque
as próprias unidades de dor são ainda incipientes.
Sim, mas é necessário fa zer uma
distinção. As unidades de dor lidam

só com a dor, que não é o único problema de muitos doentes, e por outro lado lidam também com problemas que não cabem no âmbito dos
cuidados pa liativos, como por exemplo a dor pós-operatória.
Quais as grandes controvérsias que
atravessam hoje o tratamento do
cancro?
Começo por salientar que apenas 40
a 50% dos doentes encontram a cura . Há vários tipos de tratamento,
mas nos casos em que a doença está muito avançada os progressos da
oncologia continuam a ser muito in suficientes. Ao longo dos últimos
anos, a esperança de vida dessas pessoas modificou-se muito pouco.
Qual tem sido a actuação dos médicos?
Às vezes, por falta de alternativas,
focam :se muito em métodos como a
quimioterapia e a cirurgia . Procuram
assim controlar os problemas inerentes à doença, quando muitas vezes esse traba lho seria mais eficaz
através de Cuidados Paliativos e de
tratamento da dor que já são conhecidos mas ainda não suficientemente aplicados. É necessário integrar melhor os cuidados paliativos
no tratamento ao doente oncológico.
Como é que isso pode ser conseguido?
Interessa fazê-lo desde o início. Há
problemas, de dor ou de outra ordem , que podem ser abordados pelos Cuidados Paliativos. À medida
que a doença avança, os tratamentos específicos que se dirigem ao
cancro devem ter um papel cada
vez menor, e os Cuidados Paliativos
uma importância progressivamente
maior. Essa integração proporciona ria aos doentes o objectivo que a oncologia deveria ter nos casos sem
cura , ou seja, o bem estar dos doentes. O primeiro objectivo é curar. Se
isso não for possível, o segundo é
prolongar a vida. Se ta l também não
é reali zável , o terceiro é proporcionar
bem estar.
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Qual o papel da qualidade de vida?
A qualidade de vida está implicada
em todas estas fases. Se bem que
por vezes, a partir de uma determinada fase, a qualidade de vida é a
única coisa que se pode proporcionar.

de de Cuidados Paliativos, foi inaugurado em 1967 .

Que estratégias são utilizadas?
É necessário usar os meios disponíveis de forma adequada a atingir objectivos realistas. Se nos limitarmos
aos métodos habituais da oncologia,
há uma parte do doente que fica
sem tratamento.

O que o levou a decidir-se pelo trabalho nesta área?
Depois de me especia lizar em medicina interna, entrei no primeiro ciclo
de estudos especia is de oncologia
médica do IPO , aqui no Porto. Fiquei no IPO até que em 1993, ainda
estava a ser construída esta unidade, me convidaram para dirigi-la.
Aceitei com a cond ição de receber
formação, e como não havia experi ência neste país, isso teve que ser
feito fora de Portugal.

Uma mentalidade nova
nos tratamentos
Isso acontece na maioria dos casos?
Acontece em muitos casos. Os Cui dados Paliativos vêm preencher essa
lacu na. Possibilitam que se abandonem as duas únicas atitudes que
eram possíveis anteriormente - continuar a utilizar os tratamentos específicos numa fase em que deixam de
ter efeito, ou partir-se do princípio
que já não há nada a fazer e desistir.
Quando surgiu esta preocupação?
A questão dos Cu idad os Paliativos
não é recente. Na Inglaterra já existem há mais de 30 anos. O St Christopher's Hospice, a primeira unida-

Portugal encontra-se atrasado neste
processo?
Esta continua a ser a única unidade
de Cuidados Paliativos que existe no
país. E tem apenas cinco anos.

Os exemplos que recolheu influenciaram o ·trabalho que levou a cabo
mais tarde nesta unidade?
Sim, a todos os níveis. Foi uma experiência vasta e úti l. Estive em Inglaterra, Espanha, Itál ia e Suíça . Foi
importante ter tido esse conhecimento de experiências muito diferentes. Até se podem, por exemplo,
prestar cuidados paliativos sem ter
uma unidade a eles dedicada . Pode
não ser a melhor maneira , mas é um
método utilizável. Há países em que
existe uma equ ipa- um médico, um

Passos lentos mas seguros
Unidade de Cuidados Contiuados do Instituto Portuuês de Oncologia do Porto
existe há cinco anos e é dirigida
desde então pelo Dr. Ferraz Gonçalves. Quando tudo começou,
existiam apenas 5 camas. Neste
momento já há 20, o que se pode
considerar um bom progresso. A
capacidade de resposta às necessidades da população cresceu bastante. Na opinião do seu director,
a unidade tem dado um contributo
muito importante para o tratamento dos doentes oncológicos.
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Num cenário idealista, seria desejável que existissem, só para a
cidade do Porto, várias unidades
do género. Especia lmente se se
pensar que o seu âmbito deveria
extravazar o dos doentes oncológicos e alargar-se a outras patologias
crónicas. Como por exemplo as
cardíacas, neurológicas, renais ou
resp iratórias. No entanto, o conceito ainda não está suficientemente implantado nas mentalidades nacionais, pelo que as unidades como esta demorarão alguns
anos a multiplicar-se.

enfermeiro e um assistente social,
por exemplo - que se deslocam aos
serviços onde se encontram os pacientes, ou ao domicílio , e exercem
aí a sua actividade.
Qual é a melhor solução?
A melhor maneira de fazer Cuidados
Paliativos é aque la que resulta das
condições em que podemos exercêla . Se estivermos à espera das condições ideais para trabalhar, nunca
vamos começar a fazer Cuidados Paliativos. As melhorias podem fazerse depois gradual e progressivamente, mas para que existam é necessário um ponto de partida.

Aprender com
a experiência
Qual foi o desta unidade?
Durante um ano tivemos apenas cinco camas e estivemos insta lados
num outro serviço. Isso foi positivo,
até porque contribuiu para a experiência gradua l na área, de que a
equipa carecia então. Não é preciso
esperar para ter tudo. Às vezes até é
melhor começar progressivamente,
com cond ições que não são ainda as
perfeitas.
Qual é a razão de ser dos Cuidados
Paliativos?
O objectivo dos Cuidados Paliativos é
fazer com que os doentes vivam melhor. Trata-se de proporcionar-lh es
uma vida digna. Não se deve ter
acerca dos Cuidados Paliativos a visão de que se destinam a prestar assistência à morte, aos últimos dias
de vida. Quando esta unidade iniciou a sua actividade, os primeiros
doentes que aqui chegavam eram
aqueles que já se encontravam muito próximos da morte . Só quando as
pessoas foram percebendo para que
serviam os Cuidados Paliativos é que
nos começaram a enviar os pacientes mai s cedo.
Quero sa lientar o papel fundamental que a Liga Portuguesa contra o
Cancro desempenhou em todo o
processo , através da sua Secção Regional do Norte que tomou a iniciativa de constru ir esta Unidade.

•
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Forçar o progresso
A solidão na doença e a falta de acompanhamento familiar são
algumas das questões que preocupam o Dr. Lourenço Marques,
e o levaram a criar no Hospital do Fundão uma Unidade de Dor.
A sua experiência na área aliou-se à necessidade de agir.
Texto de Fernando Melo

motivação para um profissional de saúde se dedicar
aos Cuidados Paliativos, habituado a lutar pela cura, reveste-se, normalmente, de empenhamento pessoal. O Dr. Lourenço Marques, director da Unidade de Tratamento da Dor do Fundão, fala da sua
experiência e da forma como vê este
aspecto particular da medicina.

A

Como é lidar clinicamente com a
morte?
Na minha opinião, é uma forma na tural do exercício da medicina, qualquer coisa que lhe é indissociável. A
formação clássica médica é no sentido da cura . O problema da morte
praticamente não é abordado na universidade. A medicina que se aprende é a da pessoa eterna . Na prática
não é assim, todos os médicos, de
uma forma ou de outra, se defrontam
com a problemática do termo da vida . Hoje, na grande maioria das situações, quando o doente se aproxima
do fim da vida, o médico retira -se,
considerando não ter mais nada a fa zer, afastada que está a esperança
de cura.
Os doentes já perderam, nessa fa se, a sua autonomia e só podem contar com a solida riedade das famílias .
Ficam colocados em situações de
abandono e incapacidade de superação dos problemas. Os servi ços de
urgências também já não têm, mui tas vezes, a disponibilidade que podiam ter, por se tratar de doentes em
fase avançada. O quadro global é de
grande sofrimento para o doente, nu-
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ma altura crítica da sua vida, quando
todas as atenções e cuidados lhe deviam ser dispensados.
Um dos grandes paradigmas da situação é a doença oncológica. Sabemos quantos doentes morrem em
Portugal por cancro e sabe-se que
existe .dor crónica em pelo menos
90% dos doentes oncológicos avan çados. A administração de opióides é
uma terapêutica eficaz na maioria
dos casos. Uma vez que em Portugal
a aplicação de opióides é baixa, temos, seguramente, que a dor não está a ser tratada devidamente.
A cultura ocidental não gosta de
ser confrontada com a morte, embora a tolere na forma de filmes, jogos
e outros tipos de entretenimento. A
morte do indivíduo, "ao vivo" , é rejei tada pela sociedade.
Ao médico, cabe a responsabilida de de acompanhar o doente até à
morte. Tem, necessariamente, de o
ajudar a viver até ao último momen to de vida, acompanhá-lo no seu sofrimento e fazer com que tenha o
máximo de qualidade de vida.
Qual o seu percurso?
Sou anestesista, trabalhei no Hospital de Castelo Branco até 1989, fi z o
provimento no Hospital do Fundão e
a Unidade de Dor foi fundada em
Novembro de 1992.
Como despertou para o tratamento
da dor?
A morte no hospital é frequente, mas
por vezes reveste-se de aspectos terríveis em matéria de sofrimento hu-

mano . A solidão dos últimos momen tos está frequentemente associada
ao facto de o doente estar num serviço de agudos, desajustado em relação às necessidades, em termos de
acompanhamento familiar. Sempre
houve necessidade de se desenvolver
mais qualquer coisa . A certa altura , o
Jornal do Fundão denunciou uma situação de um indivíduo que tinha um
cancro terebrante da boca, e estava
há três meses em sua casa, numa
pequena aldeia da Gardunha, no Casal da Serra , com a mulher e dois filhos. Estava no domicílio há três meses, sem qualquer assistência . Quando fui lá , juntamente com o jornalista, encontrámos uma situação inconcebível, no final do séc. XX. Quando
a história foi publicada, o poder político reagiu, no sentido de criar infra-estruturas assistenciais com a vocação do tratamento da dor.
Foi então que nasceu a unidade a
que preside hoje?
Parte da minha formação como
anestesista foi no IPO de Lisboa,
com o Dr. José Luís Portela, um dos
pioneiros do tratamento da dor em
Portugal. Esse background, associado à experiência e consciência de
quanto a medicina pode melhorar a
condição das pessoas, mesmo nos
últimos momentos de vida , fez-me
avançar para a criação da Unidade
de Tratamento da Dor.
Diria que estamos no princípio da
história do tratamento da dor em
Portugal?

Penso que sim. Só agora o
problema da morte começou a ser encarado pela medicina e pode-lhe acrescentar muito, ao tratar objectivamente a dor.

r - - - , n - - - - -....

Como foi o princípio da
Unidade de Dor do Fundão?
Inici almente, tivemos o
apoio da enfermagem e da
cirurgia . Conseguimos que
uma enfermaria, local izada
num dos topos norte da cirurgia, nos fosse atribuída.
Com cinco camas, separadas entre si, para assistir de
forma diferenciada homens
e mulheres, com alguma
distância, começámos a
funcionar. Hoje, temos música, televisão e um quarto para as
situações mais complexas, a juntar
às 10 camas que já conseguimos,
bem como enfermagem própria, autónoma. Apesar de, pela sua juventude, estar ainda algo instável, por razões de colocação no quadro, está a
funcionar de forma muito satisfatória.
Destina-se à globalidade dos doentes?
Não, por enquanto. Neste momento,
recebemos apenas doentes com
diagnóstico oncológico avançado.
Faz-se apenas tratamento da dor, ou
Cuidados Paliativos?
Temos vindo a passar de um modelo
para o outro. A assistência tem de
ser global, incluindo a família dos
doentes. Temos vindo a desenvolver
esforços nesse sentido. Os contactos
com unidades congéneres noutros
países têm sido úteis e servido de
exemplo, em muitos casos. Mantenho relações com a Faculdade de
Medicina da Universidade de Saiamanca e frequentei um curso de doutoramento em Psicologia na Universidade Pontifícia da mesma cidade.
Isto tem-me mostrado perspectivas
inéditas. Na Universidade de Saiamanca , o assunto é leccionado logo
no terceiro ano do curso, o que cria
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a tranquilidade"
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uma v1sao englobante da medicina
nos estu"dantes.

lecer comun icação directa com o
doente.

Que aprendizagem fez acerca da envolvente familiar?
Logo desde o início, procurámos uma
área no hospital que tivesse fácil
acesso. Assim, as famílias podem visita r os doentes entre as 8 e as 21
horas, sem interrupções. Procuramos
que os familiares mais próximos estejam junto dos que estão internados
na nossa unidade. A maioria reage
pela positiva e aproxima-se, apercebendo-se da utilidade da sua companhia e da eficác ia .
O tratamento da dor oncológica
passa pela aplicação de determinadas técnicas que devem ser aplicadas com consciência e seguindo uma
certa ordem . O não tratamento da dor
aumenta a morbilidade do doente.

É fáe,il?
Os doentes são muito evasivos. Além
disso, mesmo já no final do percurso
da doença, constata-se que têm muito pouca informação. A experiência
diz-me que quando há informação, a
morte é mais serena . O conhecimento
com alguma profundidade da situação
clínica própria, leva a uma tranquilidade acrescida e a encarar a morte ·
como um alívio da sua situação.

Na comunicação com os doentes,
encontra sempre informação sobre o
seu estado de saúde?
Na maioria dos casos, vem alguém
da família à frente, muitas vezes pedindo que não se comunique ao
doente a sua situação. Penso que isto tem a ver com o problema cultural da morte, quando não com alguma obrigação ao silêncio que, não
sei porquê, as pessoas sentem. Mesmo assim, tentamos sempre estabe-

Encontra diferenciação social nos casos que acompanha?
Nós recebemos todos os casos. É
claro que quem tem mais posses pode criar em casa as cond ições que
nós tentamos proporcionar, mas o
importante é termos um serviço totalmente horizontal, orientado para a
solidariedade.
Que futuro vê para a medicina paliativa?
A tendência europeia , ou mesmo
mundial , é de criar equipas pluridisciplinares, nas quais os médicos são
uma parte. Prevejo, ou gostava de ver,
algum reconhecimento do trabalho
que os médicos que se têm dedicado
a esta área ainda não tiveram, tanto
em Portugal como no estrangeiro.
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UMA DEONTOLOGIA ESPECIFICA
PARA O FIM DE VIDA
O respeito absoluto pela vida humana a que o médico é obrigado
significa a recusa total em participar em qualquer acto que
objectivamente e de forma directa a abrevie, mesmo que
praticado com intuitos aparentemente piedosos ou benevolentes.
Por J. Germano de Sousa
'tica médica é essencialmente uma ética normativa
que respeita um dos preceios fundamentais da ética
Kantiana, segundo o qual nenhum
ser humano será visto como meio
para a obtenção de qualquer finalidade, porque a dignidade humana
impõe que o homem seja considerado somente como fim. Assim a ética
médica ocupa-se de questões que
têm a ver com a prevenção e manu -

A
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tenção da saúde, e consequentemente com a manutenção da vida.
Sendo o direito à vida o primeiro de
todos os direitos, as normas reguladoras da ética médica integram-se
totalmente no conjunto dos direitos
humanos, e no seu conjunto encontramos alguns dos grandes princípios que integram a ética filosófica e
que são a autonomia, i.e. o direito à
liberdade do doente, o respeito ao
ser humano considerado como um

fim, e a justiça, i.e. a equidade. Assim a ética médica tenta preservar
os ideais éticos propostos historicamente pelas filosofias e implica a
realização histórica de valores que
encarnam. os direitos de que todos
os seres humanos deveriam primordialmente usufruir.
Entre estes direitos está o direito a
viver com dignidade. Do princípio ao
fim. E viver o fim com dignidade significa a ausência de sofrimento fí-

sico. E viver o fim com dignidade
sign ifica também e principalmente a
ausência de sofrimento moral e psíquico, poi s a angústia do doente que
sabe estar o fim de vida muito próximo, e a solidão que sente (haverá
acto mais solitário que morrer?), tornam mandatário também aqui que o
médico cumpra o princípio ético da
Benevolência, não descurando jamais o principio da Não Malevolência.
O respeito absoluto pela vida humana a que o médico é obrigado significa a recusa total em participar
em qualquer acto que objectiva mente e de forma directa abrevie a
vida, mesmo que praticado com intuitos aparentemente piedosos ou benevolentes, pois eli minar a dor física
ou moral não pode significar eliminar o portador da dor. É a recusa
total e absoluta da eutanásia seja
sob que pretexto ou sofisma for. Esse respeito, porém, não pode nem
deve impedir o médico de recorrer a
tratamentos paliativos que, embora
possam eventua lmente co ntribuir de
forma indirecta para o não prolongamento da vida, promovem o bem estar físico e psíqu ico do doente termi nal garanti ndo-lhe um fim de vida
sereno e digno. O doente tem o direito a terapêuticas paliativas para diminuir a dor e o sofrimento, tem o
direito a que o médico respeite a sua
autonomia, isto é tem o direito de ser
informado e de consentir ou recusar
qualquer tratamento, tem o direito de
não ser abandonado, tem o direito a
um fim de vida mentalmente saudável. O médico tem pois o dever deontológico de dedicar aos seus doentes
terminais todo o seu saber e humanidade para que esse fim de vida seja
vivido, dentro do possível, em dignidade e relativo bem estar.
No período pré moderno, a sociedade e o médico sabiam das suas limitações frente à morte. Muitas vezes o papel do médico era apenas
acompanhar o doente na fase termi nal da sua vida, minorando-lhe a angústia. Ele e o padre co mpartilhavam a missão de proporcionar ao
doente terminal um fim de vida tran qui lo e resignado, acompanhado e

rodeado pela famí lia. Com a modernização da Medicina, modificouse naturalmente a maneira de encarar o doente terminal e a morte . O
méd ico passou a dispor de uma panóplia de armas eficazes que, muitas vezes, lhe permitiram vencer a
sua eterna adversária. Tudo passou
a ser possível e o médico tudo passou a fazer para prolongar ou sa lvar
a vida do seu doente. Só que por vezes não consegu iu evitar intervenções terapêuticas inúteis, não discern indo que era chegada a altura
de deixar o doente morrer em paz e
dignidade, abraçando a morte como
o desfecho natural da vida . Parafraseando Ortega y Gasset, o médico é
ele e a sua circunstância. Inserido
numa cultura ocidental que nega e
esconde a morte, que consciente ou
inconscientemente recusa a inevitável condição humana e que desesperadament~ procura a imortal id ade, o
médico é vitima desses medos e anseios sendo por vezes pressionado
para prolongar inutilmente o sofrimento de um doente terminal. Esta
obstinação, este orgulho desmedido,
este encarniçamento ou futilidade
terapêutica , gerador de sofrimento e
indignidade, tem um nome - Distanásia -e embora esteja nos antípodas
da Eutanásia é do mesmo modo ética
e deontologicamente censurável.
"O respeito que o médico deve ter
pela vida humana desde o seu in ício", é consagrado no n°l do Art. 0
47 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Por sua vez o
mesmo Cód igo, no n. 0 2 do Artigo

47°, consagra a autonomia do doente em fim de vida: - "Não é co nsiderada Eutanásia, para efeitos do presente artigo, a abstenção de qual quer terapêutica não iniciada, quando tal resu lte de opção livre e consciente do doente ou do seu representante lega l". Depois o Artigo 49°,
subintitu lado "Dever de abstenção
da terapêutica sem esperança", consigna o direito a uma morte digna : "Em caso de doença comportando
prognóstico seguramente infausto a
muito curto prazo, deve o médico
evitar obstinação terapêutica sem
esperança, podendo limitar a sua intervenção à assistência moral ao
doente e à prescrição ao mesmo de
tratamento capaz de o poupar a sofrimento inútil , no respeito do seu direito a uma morte digna e conforme
à sua cond ição de ser humano" .
Estes três artigos resumem com
clareza qua l deve ser o comportamento ético e deontológico dos médicos frente ao doente em fim de vida, e ·exprimem toda a dignidade
que é devida a esse ser humano que
sofre e que merece toda a nossa solidariedade e respeito .
Vale a pena terminar recordando
alguns passos da oração de Maimónides, o cé lebre médico judeu do sécu lo XII
"Oh ! Deus, enche a minha alma
de amor para a arte e para todas
as criaturas/
"Faz com que eu veja apenas
o homem naquele que sofre/
"Afasta de mim a ideia que
tudo posso".

Os últimos dias
s Cu idados Paliativos em Fim
de Vida foram o tema do colóquio organ izado pela Ordem dos Médicos e pela Confederação Nacional das Associações de
Família no passado dia 16 de Fevereiro, na sede da Ordem dos Médicos, em Li sboa. Estiveram presentes, além do bastonário, vários
intervenientes com contributos reconhec idos e respo nsabilidades

O

nesta área. Foram debatidos diferentes temas, como uma deontologia específica para o fim de vida, o
acompanhamento do fim de vida
na prática médica ou a necessidade de legislação específica para a
eutanásia. As necessidades espirituais em fim de vida e o acompanhamento da vida até à morte foram também discutidos pelos oradores presentes.
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Estudantes querem informação
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Pedro Rocha: "O ...6°. ano profissiona li zante é reconhecido unanimemente como
- -- - - - - - - - - -- - - -- - - 1

Ium projecto excel ente"

Nova Reforma

do Ensino Médico
A reestruturação é necessária, mas os estudantes
de medicina esperam que haja um nível de
esclarecimento mais satisfatório ao longo do
processo. Até agora a informação não tem circulado
de forma suficientemente eficaz. Por Pedro Rocha*

Nova Reforma do Ensino
Médico foi implementada
em 1995 e desde logo começaram os problemas rela cionados com a mesma.
Após cinco anos de reforma pode
infelizmente conc lui r-se que os alunos, que do meu ponto de vista são
os principais destinatários de uma
reforma do ensino , sempre se sentiram desamparados, sozinhos e sem

A
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saber o que fazer perante um cenário em que quase tudo é novo, pelo
menos em teoria, sem poder ter a
ajuda dos colegas mais velhos como
tem sido tradição na nossa Faculdade, pois estes por vezes ainda sabem menos do que nós, e muitas vezes nem com a ajuda dos próprios
docentes da escola, pois muitas vezes estão menos informados do que
nós!

Poderia concluir-se que estava
lançado o mote para uma reforma
de fundo. Conseguir juntar cadeiras, eliminar conteúdos elimináveis,
acabar com os conteúdos duplicados, através da coordenação de
áreas de ensino . Reduzir o ensino
teórico dos anos básicos, aumentar
o ensino prático (com a implementação de um ano pré-clínico e com a
principal inovação da reforma, o 6°
ano profissionalizante), e conseguir
alcançar o principal objectivo desta
reforma - formar médicos especia listas mais cedo, para tentar equiparar os nossos licenciados aos restantes licenciados da União Europeia (por exemplo aos nossos co legas espanhóis). Para tal este novo
6° ano profissionalizante substituirá
o actua l Internato Geral (2 anos) e
os futuros licenciados ingressarão no
Internato Complementar após o final
da licenciatura .
Mas para conseguir implementar
urna reforma deste género com sucesso, é necessário idealizá-la com
tempo e com uma discussão alarga da entre docentes e alunos, é necessário alterar mentalidades junto da
classe docente e igualmente junto
dos alunos, é necessária uma informação constante e atempada . É necessária a preparação de cada ano
com bastante tempo, é necessário
prever a sobreposição com os alunos
do antigo currículo, é necessário um
constante diálogo com a Ordem dos
Médicos e o Ministério da Saúde. E
como não poderia deixar de ser são
necessárias verbas suplementares
para se poder inovar em termos de
métodos de ensino e meios auxil iares.
Não quero pura e simplesmente
dizer que nada disto foi feito porque
estaria a ser injusto para com aqueles que, não sendo necessário enun ciar, têm dado o seu melhor a esta
reforma .

Pensar com
antecedência
Ao chegarmos ao 5° ano desta reforma apercebemo-nos que, como
em qualquer reforma , existem os que

OPINIÃO
Estudantes querem informação

são beneficiados e aqueles que são
prejudicados.
Após estes cinco anos é natural
que os alunos do ciclo básico não se
deparem com os mesmos problemas
que os colegas de anos mais adiantados se depararam. Estes problemas foram sendo solucionados, bem
ou mal, porque nós os vivemos, porque nós os expusemos, e porque nós
também os ajudámos a resolver. E
ainda bem que esta situação se passa, é um sinal claro de vivacidade da
escola. Estes alunos e os que virão a
frequentar a nossa escola serão provavelmente os mais beneficiados com
a Reforma.
No entanto continuam a surgir
problemas no dia a dia desta reforma, sendo estes mais notórios com
os alunos do ciclo clínico, que obviamente têm sido os mais prejudicados, em virtude da sua condição de
cobaias desta Reforma!

Prós e Contras
Após o início da implementação da
Nova Reforma, uma das decisões do
Conselho Científico que mais agradou aos alunos foi a criação da Comissão de Acompanhamento da Nova Reforma do Ensino Médico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (CARM) . Funciona
como o local ideal para preparar cada ano lectivo com a devida antecedência, prever o surgimento de problemas e resolver os que surjam,
sempre com a perspectiva da classe
docente e dos alunos. Por outro lado
vai avaliando o decorrer da Reforma,
permitindo corrigir o que se afasta
do plano previsto e muitas vezes
melhorar esse mesmo plano, à custa
dos erros cometidos durante a sua
aplicação.
Um dos aspectos que considero
muito positivo é a reformulação de
que algumas cadeiras foram alvo, para dar resposta a este novo cenário de
reforma, embora muito poucas o tenham feito logo para o primeiro ano
da reforma. Algumas apenas o fizeram passado um ou dois anos.
Assim , há casos bem sucedidos
de cadeiras que alteraram os seus

~'
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conteúdos programáticos, adequando-os às exigências da realidade médica actual e da reforma em particular, alteraram métodos de ensino,
métodos de avaliação, bibliografia,
distribuição de recursos humanos,
em poucas palavras inovaram . Adequando o ensino médico ao mundo
actual, caminhando no sentido do
abandono do ensino clássico tradicional.
Grave do meu ponto de vista é a
situação a que ainda se assiste em
algumas cadeiras, que mesmo após
cinco anos de reforma e apesar de
terem conteúdos diferentes e cargas
horárias diferentes mantêm a mesma estrutura antiga e desadequada,
no mínimo, à realidade nova que se
instalou com esta reforma .
Outra das inovações, se não mesmo a grande inovação desta reforma,
é o novo 6° ano profissionalizante.
Permite aos alunos uma prática clínica .tutorizada, que nos permitirá
exercer a nobre função para que a
escola nos prepara - o exercício da
Medicina. Esta é uma inovação que
ainda não pode ser avaliada, mas
entre os alunos existe muita expectativa, e uma grande esperança de
que venha a desenrolar-se tal como
a escola o idealizou . O seu projecto
é reconhecido unanimemente como
um excelente projecto, dignificando
a Faculdade de Medicina de Coimbra junto da Ordem dos Médicos e
do Ministério da Saúde, e capaz de
substituir o actual Internato Geral,
conferindo objectivos muito precisos
aos alunos estagiários.
Infelizmente existe sempre algum
pessimismo quando se trata de inovações introduzidas pela reforma.
Não posso deixar de destacar as
nos-sas preocupações, tanto com este 6° ano como com o que aguarda
os recém licenciados desta reforma.
Tem sido sempre uma preocupação
nossa alertar a escola para a necessidade de atempadamente prever
verbas orçamentais, para que o excelente projecto deste 6° ano possa
ser colocado em prática. É primordial
formar os tutores, para que possa
existir uma formação de nível excelente, e o mais homogénea possível.

·-

Por outro lado, pensamos que as
cinco faculdades de medicina deveriam ter um 6° ano o mais homogéneo possível, e a realidade mostra-nos que as duas escolas do Porto
terminam no final de Julho, e Coimbra e as duas escolas de Lisboa apenas terminam em Dezembro, criando uma clara assimetria entre os vários recém-licenciados em caso de
abolição do Internato Geral, e com
um exame nacional de acesso ao Internato Complementar à porta.
No que diz respeito à avaliação,
esta é também heterogénea entre as
faculdades. Nas escolas do Porto e
de Lisboa a avaliação é efectuada no
final de cada bloco. Em Coimbra é
efectuada no final do 6° ano. Na Fa culdade de Medicina de Lisboa apenas existirá uma classificação qualitativa (apto/não apto). Nas restantes
existirá uma classificação quantitativa. Existem muitas assimetrias.
Penso que a existência de avaliação é imprescindível, devendo no
entanto ter sempre em atenção que
a ·formação médica é continua, e
que após este 6° ano se segue um
dos exames mais determinantes na
carreira de um médico. Logo a nossa
escola deverá sempre ter em atenção que este 6° ano, e em especial
a sua avaliação, não se deverão
afastar dos passos seguintes dos licenciados, em especial do exame de
acesso ao Internato Complementar e
dos conteúdos que nele são avaliados.
A escola deverá estar sempre
atenta ao que acontece aos seus licenciados. O sucesso da Faculdade
de Medicina da Universidade de
Coimbra está directamente relacionado com o sucesso dos seus licenciados, assim como o sucesso da
Reforma do Ensino Médico está directamente relacionado com o sucesso dos médicos que forma.

'Núcleo de Estudantes de Medicina
Associação Académica de Coimbra
Presidente da Associação Nacional
de Estudantes de Medicina

Uma OPINIÃO
política errada

1-------------------

Medicina pública
Medicina privada
Uma opinião diferente
Uma questão de consciência
Em vez de lhe aproveitar as qualidades, o Estado
separa as águas numa classe de renovação lenta
e elementos escassos, onde a acumulação
de funções é uma tradição com provas dadas.
Por F. Noqueira Martins*
a nossa Sociedade é comum, nos últimos anos, a
criação das "ideias politicamente correctas" . Na área
em causa criou-se a imagem de uma
incompatibilidade de, seriamente,
os médicos trabalharem em ambos
os sectores de actividade. Assim o
próprio Eng. António Guterres, em
plena campanha eleitoral, fez afirmações peremptórias de alegadas
actuações à margem do comportamento honesto por parte de médicos
que trabalham nessas condições. A
nova Ministra da Saúde escolhe para
a apresentação da sua participação
no programa do Governo a "separação total das águas" . Nada de mais
inj usto, errado e redutor, em nosso
entender. Senão vejamos:
os médicos são por tradição profissionais liberais com um elevado
grau de prestígio e empatia na popu lação que assistem . Conseguiram,
simultaneamente e nas últimas décadas, uma posição prestigiada como funcionários da medicina públi ca com eficácia muito apreciável, se
entrarmos em linha de conta com as
condições em que laboram e o número de actos médicos que praticam . Só há meia dúzia de anos tra-
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ba lh am em exclu sivid ade de funções
uma percentagem de médicos relativamente pequena, sendo a acumuração a situação de regra .
O que se insinua, sem nunca nin guém ter conseguido provar, é que o
médico que acumu la actividade privada e pública utiliza o hospital ou
centro de saúde para desviar pacientes para a sua privada , não havendo
tanto, curiosamente, a preocupação
pela situação contrária. Admitamos
que o que estará ali em causa é muito mais uma falha nos mecanismos
estata is dé fisca lização do que qualquer outra situação. Ultrapassando
isso poderíamos perguntar aonde é
que aquela situação pode prejudicar
ou beneficiar os cuidados de saúde
da população? Parece-nos que em
rigorosamente nada, e se ca lhar antes pelo contrário, de onde o que estaria aqui verdadeiramente em causa seria unicamente quem paga o
quê . Ora é aí que entra o verdadeiro problema. O Estado, incapaz de
prestar cu idados aceitáveis de saúde
à popula ção e pressionado por este
facto, tenta criar um bode expiatório
para o mau funcionamento dos seus
exorbitantemente dispendiosos servi ços, disparando culpas para os

médicos aos quais subti lmente vai,
nesses mesmos serviços, tirando o
pode r, nomeadamente de decisão ...

A economia
da medicina
Entretanto o que é que acontece no
sector privado? Comandado pela inexorável realidade da rentabilidade
através da lei da oferta e da procura,
reve la-se, da nossa sociedade, um
dos principais sectores de investimento . Assim surgem interesses
económicos com elevadíssimos investimentos, com, mas na maior parte das vezes sem participação dos
médicos. O sector está mais exigente
e com necessidade de maior competitividade, e isso reflecte-se nalguma
pressão sobre os resultados e, sem
dúvida, nas cond ições laborais dos
profissiona is.
É neste contexto que surgem variadíssimas decisões governamentais, que tendem por um lado a tirar
à classe médica a sua tradicional capacidade empresarial (ex.: incompatibilidade entre a propriedade de firmas que prestam serviços e a conven ção com o Estado ... ) e, por outro, a tentar incom patibili za r a acumulação de trabalho médico nos
sectores públicos e privado (ex.: lei
da exclusividade).

lização, penalizando os prevaricadores e promovendo os bons serviços,
opta por uma separação de águas
para os médicos. Que sabe não ser
exequível de forma universal, que
trará indiscutíveis problemas laborais, com necessidade de contratação muito provavelmente de médicos no estrangeiro, sangria de profissionais competentes do sector público com consequênc ias mal medidas .. . Sem vantagens à vista, a não
ser que se considere como ta l a
comp leta socialização do médico
público e a entrega do sector priva do às grandes empresas internacionais (seguradoras e outras), deixando o médico privado tradicional para
uma pequeníssima fai xa de população com poder económico.
Convenhamos que esta é, se calhar, uma mensagem difícil de passar para a população, e talvez por isso tivesse sido mais fácil dizer que
são os médicos a culpa de todos os
males dos serviços públicos de saúde. Como no momento actual a
grande maioria dos médicos tem
efectivamente muito mais onde gastar as suas escassas 24 horas diárias do que na defesa dos seus interesses e imagem pública, e quem teria a obrigação de o fazer não apareceu na praça pública, talvez por
achar que a classe não será por aqui

A separação trará problemas laborais,
contratação de profissionais estrangeiros e
sangria de médicos públicos competentes
Contra-senso absoluto. Uma classe com reconhecidamente escasso
número de elementos, não renováveis a curto prazo, cada vez mais desejada laboralmente, onde a acumulação de funções é, como já se disse, tradição, com boas provas dadas, e o Estado, em vez de aproveitar a sua capacidade de trabalho e
competênc ia profissiona l, a sua capacidade e tradição empresarial, a
indiscutível confiança da população
e o bom momento do sector privado,
reforçando os mecanismos de fisca-

prejudicada, nasceu mais uma ideia
pol iticamente correcta . Que por certo não deu grandes votos nas eleições mas pelo menos não tirou tan tos quanto a verdade das coisas teria feito ... E, estamos co nvictos, prejudicará os médicos mas, mu ito mais
que eles, prejudicará a já fragilizada
medicina pública.
'Presidente do Conselho Distrital
da Ordem dos Médicos
Distrito Médico de Viseu
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Secção Regional Norte
cont nova revista
ortemédico é o nome da revista da Secção Regional Norte
da Ordem dos Médicos, que
substituiu o antigo boletim. Foi lançada publicamente a 12 de Janeiro
por Miguel Leão, o presidente do
Conselho Regional do Norte. Na cerimónia o dirigente começou por explicar que essa foi a data escolhida
por se tratar do aniversário da eleição
dos corpos gerentes da Secção.
Esclareceu, em seguida, que o lançamento da revista não era o contexto adequado para anal isar as intervenções da SRN, o estilo de actuação da Ordem ou o balanço da gestão do SNS. Nem para responder "a
uma campanha sistematizada de um
ou dois jornalistas, destinada a criar
conflitos entre as instituições que
partilham responsabilidades no âmbito da política de saúde". Ou mesmo para analisar a acção da ARSNorte no que respeita "ao fracassado
programa de recuperação das listas
de espera ou ao não pagamento aos
médicos para assegurarem o acesso
dos cidadãos aos cuidados de saúde,
no âmbito da medicina geral e familiar''.
Depois de sa lientar não ser aquele
o momento para apreciar as iniciativas parlamentares no contexto do veto presidencial ao decreto-lei do acto
médico, nem para criticar a política
de comparticipação de medicamentos decidida pela anterior equ ipa do
Ministério da Saúde, Miguel Leão
apresentou a revista. Explicou que
"esta não pretende traduzir, para
mais ou para menos, o que é a actividade da SRN da Ordem dos Médicos, mas espera contar também com
a co laboração das Secções Regionais
do Norte das outras Ordens, no âmbito do Fórum Nortenho das Profissões Li bera is" .
O dirigente explicou que não é pretensão da nova revista "substituir o
que quer que seja, mas apenas melhorar o nível de formação dos médi-
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cos do Norte". Sem querer tomar o
lugar de ninguém, como sal ientou, a
publ icação deseja criar um espaço
de debate e intervenção sobre a política, e as políticas de saúde que mais
directamente interessem aos médicos do Norte.
A ed ição pretende ter como co laboradores todos os médicos do Norte,
"assumindo que qualquer co laboração deve subord inar-se aos princípios invioláveis pelos quais a revista
se regerá - o estatuto da Ordem dos
Médicos" . Miguel Leão afirmou estar
convicto de que o primeiro desses
colaboradores "será o representante
de todos os médicos, ou seja, o bastonário" .
O presidente do Conselho Regional
do Norte assume o papel de director,

isto é, "o garante da fidelidade à política ed itorial e a máxima expressão
da sol idariedade existente entre os
diversos órgãos da Ordem dos Médicos" .
O dirigente definiu a publicação
como a "consequência da militância,
da determ inação e da disponibilidade de todos os membros dos corpos
gerentes da SRN da OM, eleitos ou
não". E clarificou que o CR se limitou
a "dar cumprimento ao compromisso
eleitora l de 'lançar as bases para um
verdadeiro e dignificante boletim informativo da SRN da Ordem dos Médicos"'.
Miguel Leão agradeceu a toda a
equ ipa envolvida na produção da revista, à empresa que a editará e aos
funcionários da SRN.

Agência de viagens· oficial
da Ordem - Secção
Regional Sul

P

or acordo celebrado com o
Conselho Regional do Sul da
Ordem dos Médicos, a Brotour
foi designada Agência de Viagens Oficial da Ordem.
A Brotour tem agora na sede da
Ordem, em Lisboa, um núcleo dotado de pessoal especializado em todas as áreas de viagens e turismo. O
objectivo é proporcionar aos membros da Ordem dos Médicos e seus
familiares um serviço completo de
agência de viagens de qualidade superior, a preços competitivos.
A partir de agora os membros da
Ordem têm ao seu dispor, na sede
ou nos balcões Brotour em Lisboa e
Oeiras, um serviço permanente e personalizado de Agência de Viagens.
A Brotour passou a fazer parte integrante do Grupo Sonae através da
sua rede de Agências de Viagens

Star. Assim, espera poder aumentar
ainda mais o grau de satisfação dos
clientes, através de uma vasta oferta
enriquecida pela união e poder daí
decorrentes.
O universo de serviços e programas
oferecidos é quase ilimitado- seja para viagens profissionais, de turismo,
ou fins-de-semana em Portugal ou no
estrangeiro. Da sua oferta fazem parte cruzeiros, safaris, turismo na neve,
programas na praia e vários circuitos
tu rísticos.
A agência disponibiliza reservas de
hotéis em Portugal e noutros países,
reservas de apartamentos, vilas, pousadas, turismo de habitação e rural
em território nacional, rent-a-car em
Portugal e noutros países, bilhetes de
avião e de comboio e viagens de incentivo. Organiza também congressos e seminários.
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No111es e especialidades dos
lllelllbros na página da Internet
Ordem dos Médicos vai disponibilizar na sua página na lnernet os nomes e respectivas
especialidades de todos os médicos
inscritos.
A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional Executivo, na sua reunião de 17 de Fevereiro último, depois de recebido e ana li sado o parecer solicitado à Comissão Nacional
de Protecção de Dados (CNPD).
Entende a CNPD que "tendo em
atenção que a Ordem dos Médicos é
uma associação profissional de direito público que, nomeadamente, tem
por obrigação certificar a inscrição do
médico e da sua especia lidade, parece que a disponibilização da informação em causa se insere no âmbito
das suas atribuições" .
Para conhecimento de todos os
médicos publica-se na íntegra a deliberação da Comissão Nacional de
Protecção de Dados.

A]

Comissão Nacional de
Protecção de Dados
Processo no 267/96
Deliberação no 53/99
A Ordem dos Médicos pretende saber
se pode disponibilizar, na sua página
da Internet, a li sta dos médicos inscritos com indicação do seu nome e
especiaIidade.
1- A CNPD já apreciou, na Deliberação n° 3/97, de 30/1, a problemática da divulgação de dados
na Internet em relação a Advoga dos. Decidiu , em síntese, o segu inte:
- Pese embora alguma "ajuridicidade" da rede de comunicação
"Internet" em matéria de protecção de dados, não pode esta
CN PDPI, atentas as cons id erações feitas na Deliberação n°
11/96, deixar de emitir parecer
favorável relativamente à possi -
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bilidade de inserção da "Relação dos Advogados e das Sociedades de Advogados" no
http ://www.oa. pt.
- Aceita-se e aconselha-se ainda
assim que, por um lado, seja
implementado o "menu de pesquisa" proposto, no mesmo se
inclui ndo a informação aos utilizadores de que a base de dados não poderá ser utilizada de
modo incompatível com a finalidade pretendida e, sobretudo,
e tendo em atenção o princípio
da transparência vigente nesta
matéria, seja dado conhecimento do facto às pessoas em
c·ausa, facultando-lhes a possibilidade de a tal se oporem justificadamente.
2 - A Base XV da Lei de Bases da
Saúde, aprovada pela Lei n°
48/90, de 24 de Agosto, refere no seu n° 2 - que a inscrição
obrigatória de profissiona is de
saúde é da "responsabilidade da
respectiva associação profissional de direito públ ico e funciona
como registo nacional dos profissionais nela inscritos".
O Estatuto da Ordem dos Médicos - aprovado pelo DL 282/77
de 5/7 - estabelece princípios rigorosos em relação à especialidade do médico:
1 - O reconhecimento da individualização das especia lidades e competências médicas e cirúrgicas, da correspondente qual ificação profissional médica e da atribuição do respectivo títu lo
de especialista é da única e
exclu siva competência da
Ordem dos Médicos (art 0
90 .0 );
2 - Só os médicos inscritos no
quadro de especialistas da

Ordem podem usar o respectivo título e fazer parte
do respectivo co légio (art0
91. 0);

3 - Compete à Ordem dos Médicos emitir a cédu la profissiona l e promover a qualificação profissional dos médicos pela concessão de títulos de diferenciação (art0
6° ai. f).
Acresce, por outro lado, que o exercício da medicina depende de inscrição na Ordem dos Médicos (Art0 8°),
sendo estabelecidas regras e procedimentos relativos à inscrição e anu lação da inscrição (art 0 10° e 11 °). Cabe ao Conselho Regional admitir ou
rec~sar os pedidos de inscrição (Art 0
44° ai. d) e proceder ao registo dos
quadros, geral e especial, dos médicos da região (art0 44° ai. m) .
Tendo em atenção que a Ordem
dos Médicos é uma associação profissional de direito público que, nomeadamente, tem por obrigação certificar a in scrição do médico e da sua
especia li dade, parece que a disponibilização da informação em causa se
insere no âmbito das suas atribuições . Efectivamente, é do interesse
dos cidadãos serem informados se
determinada pessoa é médico ou se
tem a especia lidade que se arroga.
Afigura-se-nos que o dever de in formação sobre estes dados responde a imperativos de informação e de
transparência que devem ser assegurados, nomeadamente no âmbito da
prestação de cuidados de saúde.
Assim:
1 - Não se vislumbra, portanto, que
a colocação de listagem de médi cos na página da INTERNET contendo o seu "nome" e a "especial idade" - contrarie as disposi ções da Lei 67/98 , de 26/10 .

2 - Entende-se, na linha da Deliberação n° 3/97, de 30/1 (1), que
o titular dos dados seja informado previamente, facultando-lhe a
possibilidade de - em função da
sua situação particular - a tal se
opor justificadamente (2). Essa
situação deverá ser apreciada, à
luz do artigo 12° ai. a) da Lei
67/98, pela Ordem dos Médicos,
a qual poderá - dada a omissão

do Estatuto da Ordem dos Médicos sobre esta matéria - submeter a questão ao Conselho Nacional Executivo nos termos do art 0
64° ai. r) e 101 ° do DL 282/77.

Amadeu Guerra (relator)
Catarina Castro
Paula Veiga
Luís Durão Barroso

João Simões de Almeida
João Labescat (Presidente)
ln Relatório da CNPD, 1997, pág.
69 .
(2) Esta situação deve ser diferenciada
daquelas em que os médicos "optaram
pela confidencialidade" e não pretendem receber certa correspondência da
Ordem ou manifestam a sua oposição
à cedência dos seus dados a terceiros.

(1)

Forn1ação televisiva e01 Medicina
TV Medicina é um
anal de Televisão
edificada de cobertura nacional, que se
propõe emitir, por TV
Cabo e por satélite (DTH),
programas cuja temática
será única e exclusivamente relacionada com
a Medicina, em todas as
suas vertentes, com predominância nas áreas técnicas e
científicas.
A Formação Médica Contínua irá
ocupar um espaço de grande relevo
em toda a programação.
Um vasto conjunto de personalidades médicas de elevado mérito e reconhecimento, representando todas
as áreas da Medicina e Cirurgia, de
todas as Faculdades de Medicina e
principais centros Hospitalares do
país, colocará ao serviço da classe,
através da TV Medicina , todo o saber
da sua competência e dos seus conhecimentos numa atitude de grande
empenho e entusiasmo, constituindo, de forma inquestionável, o suporte de qualidade e credibilidade inerente a todo o projecto.
Irão ser apresentados, também, a
todos os colegas, filmes médicos e
cirúrgicos, de grande nível técnico
que serão sempre comentados e debatidos por médicos portugueses.
A área da Informação constitui para a TV Medicina um suporte importante de programação. Para além de
um serviço diário de informação de
carácter geral médico, o canal irá tra-

tar de assuntos de
natureza política de
saúde que interessarão a
todos e que serão debatidos por consultores do
canal com personalidades convidadas representantes da sociedade
política, académica e
profissional e que significarão uma inegável mais
valia à discussão de temas que a
todos os médicos dizem respeito.
A TV Medicina é, como já foi referido, um canal dedicado a todos os
médicos. Por isso irá falar de médicos e da Medicina portuguesa, da
sua importância e dos contributos
que têm dado ao longo dos tempos à
ciência médica .
Será uma forma simples mas sincera e assumida de homenagear a
Medicina portuguesa .
Todo o desenvolvimento do canal
se processará de acordo com a observância rigorosa e criteriosa dos
preceitos éticos e deontológicos. Esta
é e será sempre uma questão substantiva, permanentemente salvaguar-

O acesso à

dada pelo Conselho Científico e Ético
do canal, presidido pelo Prof. Dr.
Machado Macedo.
O acesso à TV Medicina será gratuito, reservado exclusivamente a
médicos e condicionado à demonstração da qualidade profissional por
parte do utilizador, mediante a apresentação da sua cédula profissional.
Esta garantia é indispensável para a
conce·ssão do descodificador, que será disponibilizado, gratuitamente,
pela TV Cabo a todos os médicos.
A Ordem dos Médicos, por deliberação do seu Conselho Nacional Executivo, concedeu ao canal TV Medicina o seu patrocínio científico.
A atribuição deste patrocínio deve-se à importância de um projecto inovador que a qualidade e personalidades envolvidas tornam merecedor da
confiança que a Ordem dos Médicos lhe confere, na certeza que constituirá um forte elo de ligação a toda a classe médica e será um veículo de debate, de informação e forma ção técnico-cientifica do qual a Ordem dos Médicos não se poderá
alhear.

MEDlCIN é gratuito.

CA>OidC"' J8 ólV Gabo p&a toe~ o~ ('V Bo•

.,....~àlV_,. o

seu canal de televisão

© 808 200 400
TV Medicina · Canal de Televisão por Cabo

e Programas

de Televisão, S.A.
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NOTÍCIAS

1---------------------------- ---------- ----- ----~

Recepção aos novos colegas

ecorreu nos dias 26 e 31 de
Janeiro de 2000 a rece pção
aos novos colegas in scritos na
Secção Regional Su l.
Concomitantemente fo i organizado
um Workshop sobre "Ética , Deontologia e Respon sab il idade Profissional" no dia 26 de Janeiro, em que fo ram abordados os temas:
- "Introdução à Res ponsab ilid ade
Médi ca no Internato Geral", pelo
Dr. Pau lo Sa ncho (consultor jurí-

D

dica do Conselho Regiona l Su l);
- "Acto Médi co . A Questão do Momento" , pelo Dr. João Miguel de
Deus (responsável pe lo pelouro
di sciplin ar, ético e deontológico
do Conselho Regiona l do Sul);
- "Aspectos Éticos e Lega is da Interrupção Voluntária da Gravidez",
pe lo Dr . Alexa ndre Lourenço (Voga l do Co nse lho Regiona l do Su l e
espec iali sta em Ginecologia e
Obstetrícia).
A reun ião, qu e decorreu no Auditório da Ordem dos Médicos, teve uma
assistência numerosa, sempre muito
atenta e participativa no debate.
A sessão so lene teve luga r no dia

31 de Janeiro, pelas 20H30, no
Grande Auditório da Fundação Ca louste Gulbenk ian. Foi pres idi da pe lo
Senhor Bastonário e contou com a
presen ça dos anteriores Bastonários
Prof. Machado Ma cedo e Prof. Genti l
Martin s.
Perante um auditório repleto e entusiasta, actuou a Tun a Médica de
Lisboa . Após a leitura do Juramento
de Hipócrates, foram entregues as
Cédu las Profissionais aos 2 19 novos
médicos.
O Presidente do Co nse lho Regiona l
do Sul pronunciou um eloq uente di scurso, já pub li cado em número anterior da Revista da Ord em dos Médicos .

O porquê desta iniciativa?

T

erminado agora o curso médico eisvos na qualidade de licenciado, a
um passo de obter a qualidade profissional e social de médico.
Entre o licenciado em Medicina e o médico existe uma estreita linha que no dia 31
de Janeiro todos vós da Região Sul irão cruzar. A linha de um simples juramento secular com paternidade atribuída a Hipócrates
e com as palavras actuais que em 1948 foram consagradas em Genebra.
Após cruzar essa estreita linha serão médicos, pessoas dotadas de conhecimentos
próprios, licenciatura, e uma ética definidora que agora irão jurar.
Falta adquirir o gesto, a profissionalização. Será esta mesma casa que agora vos
acolhe que vos irá reconhecer quando completarem o Internato Geral.

L __ _ __

_ _ _ _ _ _ __

_

_ _ __
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É para nós, colegas mais velhos, sempre
um prazer ver as nossas ''fileiras" reforçadas
pelo vosso entusiasmo, pela novidade do
vosso saber, pelo estímulo da vossa força
transformadora. Cumpre-nos somente partilhar convosco a nossa experiência. Tal
partilha será feita ao longo de toda a vida
profissional sempre que trabalharmos juntos.

Programa
26 de Janeiro - (18H30 )
Auditório da Ordem dos Médicos

Introdução à Responsabilidade Médica no
Internato Geral
- Dr. Paulo Sancho

Acto Médico. A Questão do Momento
- Dr. João Miguel de Deus
Aspectos Éticos e Legais da Interrupção
Voluntária da Gravidez
- Dr. Alexandre Lourenço
31 de Janeiro - (20H30)
Grande Auditório da Fundação Calouste
Gulbenkian

Sessão Solene
Presidida pelo Presidente da Ordem dos
Médicos
- Actuação da Tuna Médica de Lisboa
- Juramento de Hipócrates
- Entrega das cédulas profissionais

__________ _________ - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -

NOTÍCIAS

gresso Nacional de Medicina
Coimbra - Auditório dos HUC
Decorrerá em Coimbra de 22 a 24 de Junho de 2000
Dia 22-06-2000
11H30 às 13HOO
Conferência: Comunicação Social e Medicina
Presidente: Dr. Germano de Sousa
Conferencista: Dr. Francisco Pinto Balsemão
Painel: Dr.José Manuel Antunes, Dr. a Maria
Elisa Domingues, Prof. Doutor Fernando José
Martins Serra de Oliveira, Dr. a Graça Rosendo
e Dr. a Margarida Marante
Dia 22-06-2000
15HOOàs 16H1 5
Conferência: O Médico do Futuro
Presidente: Prof. Doutor Nuno Grande
Conferencista: Prof. Doutor Adriano Supardo
Vaz Serra
Painel: Dr. Vítor Manuel Borges Ramos, Dr. Carlos Manuel Santos Andrade, e Dr. Pedro Ponces
Dia 22-06-2000
16H45 às 18HOO
Conferência: Ensino da Medicina
Presidente: Prof. Doutor António Bensabat
Rendas
Conferencista: Prof. Doutor Ruy Lourenço
Painel: D. a Maria de Fátima Mesquita Rodrigues Branco, Prof. Doutor António Manuel
Sousa Pereira, Prof. Doutor Jorge Manuel Oliveira Soares ·e Prof. Doutor José Jacinto de
Sousa Gonçalves Simões
Dia 22-06-2000
16H45 às 18HOO
Conferência: OMédico na Gestão de Recursos
Presidente: Prof. Doutor João Alcido Pereira
Martins e Silva
Conferencista: Dr. Pedro Manuel Mendes Nunes
Painel: Dr. José Domingos de Ascenção Cabeças, Dr. José Guimarães dos Santos, Dr. José
Carlos Lopes Martins e Dr. Manuel António
Ferreira da Silva Gonçalves
Dia 23-06-2000
9H30 às 10H45
Conferência: As Novas Tecnologias e o Futuro
do Exercício da Medicina
Presidente: Prof. Doutor Ricardo Jorge Seabra
Gomes
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Conferencista: Prof. Doutor Mário Lopes
Painel: Dr. Francisco Manuel Faria Pais, Prof.
Doutor António Jorge Santos Pereira Sequeiros
e Dr. Alexandre Jorge Castanheira Valentim
Lourenço
Dia 23-06-2000
11H1 5 às 12H45
Conferência: Desenvolvimento Profissional
Contínuo
Presidente: Prof. Doutor António Silva Leal
Conferencista: Dr. Hans Holm
Painel: Dr. Ciro Magalhães Guedes Costa e
Prof. Doutor Levi Eugénio Ribeiro Guerra
Dia 23-06-2000
11H1 5 às 12H45
Conferência: Condições de Trabalho
Presidente: Prof. Doutor Salvador Massano
Cardoso ·
Conferencista: Dr. Carlos Silva Santos
Painel: Prof. Doutor António Neves Pires de
Sousa Uva, Dr. Jaime Adalberto Ramos, Dr. a
Maria João Pestana de Vasconcelos, Dr. João
José de Almeida Crisóstomo Santos
Dia 23-06-2000
15HOO às 16H1 5
Conferência: Especialização em Medicina
Presidente: Prof. Doutor Silva Araújo
Conferencista: Dr. António dos Reis Marques
Painel: Dr. Armindo Alexandre Mendes Rebelo, Prof. Doutor António Alberto Falcão de
Freitas, Dr. Rui Artur Coutinho da Silva Nogueira e Dr. Faustino Manuel Leitão Nunes Ferreira
Dia 23-06-2000
15HOO às 16H1 5
Conferência: Serviços de Saúde e Urgência
Presidente: Prof. Doutor Manuel Barbosa
Conferencista: Dr. José Luís Sacadura Biscaia
da Silva Pinto
Painel: Dr. João Boavida Salgueiro, Dr. Abel
Fernandes Rua e Dr. Pedro Manuel Bastos Miranda Gomes
Dia 23-06-200
15H às 16H1 5
Conferência: Investigação

Presidente: Prof. a Doutora Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira
Conferencista: Prof. Doutor António Coutinho
Painel: Prof. Doutor José António Pereira da
Silva , Dr. José Carlos Marinho Falcão e Prof.
Doutor João Amado
Dia 23-06-2000
16H45 às18H
Conferência: Educação Médica Contínua
Presidente: Dr. Miguel Jorge Santos Oliveira
Ferreira Leão
Conferencista: Dr. Leonard Harvey
Painel: Dr. António Manuel dos Santos Rodrigues, Dr. Hernani Alberto Marinho Vi laça, Prof.
Doutor Alexandre Sousa Pinto e Dr.João Luís
da Silva Sequeira
Dia 24-06-2000
9H30 às 10H45
Conferência: Evolução do Sistema Nacional de
Saúde
Presidente: Prof. Doutor Henrique João Carmona da Mota
Conferencista: Dr. António Arnaut
Painel: Eng. Pedro Dias Alves, Dr. António Manuel Maldonado Gonelha, Prof. Doutor João
Colarinha e Dr. Gomes da Silva
Dia 24-06-2000
9H30 às 10H45
Conferência: Grandes Nomes da História da
Medicina
Presidentes: Prof. Doutor Alfredo Jorge Martins
de CamJXlS, Prof. a Doutora Ana Leonor Pereira
e Prof. Doutor João Rui Pita
Dia 24.06.2000
llH às 12H1 5
Conferência: O Poder Judicial Face ao Exercício Médico
Presidente: Prof. Doutor Duarte Nuno Pessoa
Vieira
Conferencista: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Painel: Dr. Daniel Proença de Carvalho, Dr.
Diamantino Marques Lopes, Dr. Paulo Sancho
e Dr. a Inês Folhadela

FÓRUM
Mais atenção aos doentes

Conselho Regional
do Norte e ARS Norte
O Conselho Regional do Norte da Ordem responsabiliza
o Conselho de Administração da ARS-Norte pela degradação
da qualidade assistencial prestada aos doentes no âmbito
da Medicina Geral e Familiar.

1 - Há vários meses, o CRN enviou
aos médicos de Medicina Gera l e
Familiar um requerimento tipo (publicado na página segu inte) para
ser remetido ao Conselho de Administração da ARS-Norte, no sentido de ilibar as responsabilidades
civil , disciplinar e pena l dos médicos daquela carrei ra que fossem
forçados a prestar serviço de atendimento permanente sem a presença de, pelo menos, dois médicos. O mesmo requerimento exigia, por isso, a presença de pelo
menos dois médicos naqueles serviços, de forma a assegurar quer o
acompanhamento dos doentes
que, em situação de emergência,
necessitassem de referenciação para unidades hospitalares, quer a
continuidade da presença méd ica
nos serviços de atendimento permanente. No caso de tal não ser
atendido, exigia-se, nos termos da
legislação aplicável, a confirmação
por escrito da ordem de prestação
de serviço.
2 - A resposta do CA da ARS-Norte é
inaudita. Por um lado considera
que ta is requerimentos não devem
ter provimento por não terem fun damento; por outro o CA enviou à
ex-Directora Geral do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, Dr.a Luisa Nascimento, o ofício
que a seguir se transcreve. "Como
é do conhecimento de V. Ex. a, a
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Ordem dos Médicos - Secção Regional do Norte - vem pressionandp os clínicos gerais no sentido
dos serviços de atendimento permanente dos Centros de Saúde serem assegurados, no mínimo, por
dois médicos em simultâneo, nomeadamente no período nocturno.
Esta medida, a ser executada, aumentará consideravelmente os
custos em horas extraordinárias, e
em alguns locais será mesmo impossível face aos recursos disponíveis. Acresce que em termos de
custo/benefício o seu balanço é
negativo, considerando o pequeno
número de atendimentos nocturnos na maioria dos serviços. Dada
a delicadeza da situação, agradeço
parecer sobre a atitude que este
Conselho de Administração deverá
tomar fa ce a esta situação" .

3 - Importa, assim, destacar que oCA
da ARS-Norte é o responsável pela
falta de acesso dos doentes aos
SAP, pela simples razão de não
querer pagar aos médicos horas
extraordinárias. Importa destacar
que o CA da ARS-Norte é o responsável pela manutenção de serviços que não dispõem de cond ições mínimas de funcionamento.
Importa destacar que o CA da
ARS-Norte despreza os doentes,
aplicando à saúde dos mesmos o
princípio do custo-benefício que é
certamente aplicável à gestão de

uma vacaria, mas nunca à gestão
do Serviço Nacional de Saúde, que
se destina às pessoas e não a gado.
4 - Em conformidade com o parecer
do CA da ARS-Norte, que considera os req uerimentos atrás citados
não fundamentados, o CRN enviou a todos os médicos de Medicina Geral ·e Familiar um novo requerimento-tipo (também publ ica do na página segu inte) em que se
requer àquele Conselho a reali zação das segu intes di ligências:
- inventariação do movimento de
doentes que recorreram nos últimos três meses aos serviços de
atendimento permanente;
- discriminação de falsas urgências, estudo das patologias atendidas e número de casos referenciados para as urgências
hospitalares;
- detecção dos "picos" da procura
por parte dos utentes dos SAP;
- estudo dos horários de todos os
profissionais que fazem parte da
eq uipa;
- estudo dos horários e trabalhos
assistenciais e não assistenciais
de todo o Centro de Saúde.
5 - Esta demonstração de desprezo
pelo tratamento dos doentes e pela responsabilidade inerente ao
traba lho dos médicos, por parte do
CA da ARS-Norte - associada à
evidente prova de incompetência
na gestão dos serviços de urgência

.I

hospitalar no Verão passado e ao
rotundo fracasso do Programa de
Recuperação das Listas de Espera
(recentemente confirm ado pela Senhora Ministra da Saúde) - , comprova que o prazo de va lidade do
CA da ARS-Norte está ultrapassado, e que se impõe a substituição

de todos os seus elementos a bem
da sa úde dos portugueses do Norte do País. Só assim poderá ser
construído um ambiente de diálogo e de concertação entre todas as
instituições com responsa bilidades
na política de Saúde. Só assim a
Senhora Ministra da Saúde poderá

obter dos órgãos que hierarquicamente dela dependem o cumprimento das orientações de rigor, de
isenção e de serenidade que o seu
início de mandato auspicia .
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Requerimentos dos médicos
------=---=------- - - - - - - - -' médico, com a categoria de ___ ________ , a
exercer funções em _ _ __ _ _ _ __ __ , vem EXPOR e REQUERER a V. Ex.a:

1. O Req uerente está esca lonado para assegurar, sozinho, o serviço de urgência/S AP de _ _ _ _ _ _ _ , durante
horas.
2. Está, assim , obrigado a atender todas as situações de urgência que surjam durante o período referido .
3. Em méd ia, o recurso diário à urgência da aludida in stituição é de
pessoas.
4. O Req uerente está vinculado ao cumprimento das normas deontológicas da profi ssão médi ca , bem como às normas
técnicas e, em especial, a um dever de diligência e zelo, que as circun stâncias supra descritas comprometem .
5. Do mesmo modo, caso surjam várias situações tJe urgência em simultâneo, não é possível ao Requerente ocorrer a
todas elas com a adeq uada e necessá ria qualidade dos actos prestados.
6. Acresce ainda que, em caso de necessidade de acompanhamento na transferência de um doente pa ra centros de
nível superior, o Requerente fi cará imped ido de o fazer, porquanto ta l determ inará o abandono do servi ço.
7. Em tais circunstâ ncia s, a prestação da activida de por parte do Requerente poderá determinar a responsabilidade civil, disciplinar e, até, pena l.

Os méd icos ad iante identificados, notificados do Parecer n.0 216/99 do Gabinete Jurídico e da deli beração do Conselho
de Admini stração da Administração Regional de Saúde do Norte, vêm expor e requerer a V. Ex. a:
1. Contrariamente ao que uma primeira leitura possa incul ca r, a deliberação do Conselho de Administra ção da ARS do
Norte não pôs em crise a pretensão dos Subscritores que esteve na origem daquela, bem como do parecer a ela
inerente.
Na verdade,
2. os Subscritores apresentaram um requerimento no qual dão a conhecer algun s dos motivos que, no seu entender,
põem em ca usa o mérito e a oportunidade do horário e modo de funcionamento das esca las do serviço de atendimento permanente.
Ora,
3. tal (falta de) oportunidade e mérito põe em ca usa o interesse púb lico que subjaz ao próprio serviço de atend imento permanente
e,
4. como refere o parecer (e deliberação) aludido, as condições que se verificam no Centro de Saúde de
_____ _____ podem não ser " .. . as de melhor oportunidade".
Mas,
5. co mo igualmente refere aq uele, " .. . só depois do estudo e aná li se casuística de cada Centro" é que será " ... possível ava liar (d)a s medida s a tomar para cada caso".
6. Como é óbvio, tal estudo e aná li se não cabe aos Subscritores, que, com os seus req uerimentos, se limitaram a cha mar a atenção para algumas das ocorrências.
De resto,
7. nem tal dever lh es advém da lei, cabendo à Administração averiguar oficiosamente os fa ctos que estão subjacentes
aos requerimentos dos Subscritores.
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FÓRUM
Esclarecimento

Homeopatia não
é especialidade
O Dr. Moutinho de Carvalho não pratica a
homeopatia, apesar de presidir a uma sociedade
homeopática. Não está, portanto, abrangido pelo
código deontológico da Ordem.
s Órgãos de Comun icação
Socia l noticiaram recentemente a reali zação de um
Curso efectuado na cidade
do Porto no âmbito da Sociedade
Médica Homeopática de Portugal,
presidida pelo médico Joaqu im Rocha Moutinho de Carvalho, in scrito
na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Tendo em conta as disposições
dos art. 0 s 45 .0 e 138 .0 do Código
Deontológico dos Méd icos que estabelecem, respectivamente , que o
méd ico deve abster-se de quaisquer
cuidados terapêuticos ou diagnósticos não fund amentados cientifica-

O

mente, e que comete falta deontológica grave o méd ico que se apresente
publ icamente como Homeopata, o
Conselho Regional do Norte inqui riu
o Colega acima citado sobre se praticava a· Homeopatia.
O Conselho Regional obteve daquele Colega a pronta resposta de
que não praticava a Homeopatia,
resposta esta que nos apraz registar,
visto que, assim sendo, aquele Colega não comete infracção sujeita a
procedimento disciplinar.
O Conse lho Regional regista contudo que, ao co ntrário do que acontece
com as Sociedades Médicas rea lmente científicas, nas quais o res-

pectivo Presidente exerce a especia lidade da Sociedade a que preside, no
caso da Sociedade Homeopática acima identificada o respectivo Presidente não pratica a Homeopatia. Assim sendo, não está abrangido pelas
disposições do Cód igo Deontológico
já citado, como não estaria se se trata sse de uma Sociedade "Médica"
para a promoção dos chás ou para a
protecção das perdizes.

O Presidente
do Conselho Regional do Norte
Dr. Miguel Leão

Reacção a afirmações do Dr. Cílio Correia
presidente da FNAM acusou a
Ordem de ter decidido abolir a
titulação única. O bastonário
reage e desmente terminantemente
as afirmações.

O

Comunicado
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos foi surpreendido
pelas acusações publicamente assumidas pelo Dr. Cílio Correia, Presidente em exercício da FNAM .
Segundo essa organização a Ordem teria decidido abolir a chamada
Titulação Única.
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Compreende-se que um sindicato
possa sentir necessidade de criar
conflitos artificiais de forma a mobilizar os seus sócios para uma greve.
Não se compreende nem se aceita
que uma organização de médicos utilize a mentira e o ataque à organização da classe como metodologia de
actuação. Não se aceita que uma organização médica tenha necessidade
de criticar a direcção da Ordem dos
Médicos, utilizando argumentos que
sabe serem falsos e respeitantes a
conteúdos que são gratos a todos os
médicos, como sejam as Carreiras
Médicas e a Titulação Única .

Para repor a verdade o Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos informa que não está em estudo nem foi decidida qualquer alteração ao principio de um único exame, válido para as Carreiras Médicas
para a Ordem dos Médicos.
A Ordem dos Médicos lamenta este comportamento reiterado da direcção da F.N.A.M. que pode pôr em
causa as relações institucionais que
pretendemos adequadas e correctas.
Presidente do
Conselho Nacional Executivo
J. Germano de Sousa
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Consultas de Enfermagem
nos Centros de Saúde
Inquérito

I

i

.

f;

~'i

Chegou ao conhecimento do Conselho Regional do Norte que
se prestam "consultas de enfermagem" nos Centros de Saúde.
O Conselho Regional solicita aos médicos de Medicina Geral
e Familiar o preenchimento e devolução deste inquérito.

I

Consultas de Enfermagem nos Centros de Saúde

!
Centro de Saúde de

1. Existência de Consu ltas de Enfermagem

Sim

Não

D

D

2. Em caso afirmativo, qual o seu conteúdo funcional :

.•

.!
.~

3. Identificação dos profissionais de enfermagem envolvidos:

I

:r
~

I

'
I

i

4. Identificação, pormenorizada, das situações em que os profissionais de enfermagem não corresponderam
às orientações médicas:

~

5. Identificação dos profissionais de enfermagem em causa:
1
~-

'

Data: _!_/_
Assinatura:
Cédula Profissional n°

I
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Críticas inaceitáveis

I nsultos
aos médicos
O Conselho Regional do Norte tomou conhecimento
de uma entrevista do Presidente do Conselho
de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, em que lhe são atribuídas afirmações
depreciativas e insultuosas sobre os médicos
do Centro. O CRN exige uma clarificação ao
Dr. António Joaquim Sousa e Silva.

fício enviado pelo Conselho
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos ao Ex. mo Senhor Dr. António Joaquim
Sousa e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospita lar de Vila Nova de Gaia.

O

O Conse lho Regional do Norte tomou conhecimento, através do Jornal de Notícias de 15 de Janeiro, de
uma entrevista de Vossa Ex. a em
que lhe são atribuídas afirmações
genericamente depreciativas, e até
insultuosas, sobre os méd icos do
Centro Hospital de Vila Nova de
Ga ia.
Sobre esta questão só pode haver
duas posições. Ou Vossa Ex. a produziu efectivamente aquelas informações, ou não. Na primeira hipótese, o CRN solicita a Vossa Ex. a que
identifique os médicos displicentes e
com falta de responsabilidade profissional, já que tal comportamento
pode prefigurar violação das normas
éticas e deontológicas que exija a intervenção da Ordem dos Médicos.
Na segunda hipótese o CRN espera
o desmentido público de Vossa Ex. a,
para o qual pode contar com toda a

co laboração da Ordem dos Médicos,
designadamente através da realização de publicidade paga, a expensas
desta Secção Regional.
Ficando a aguardar a resposta de
Vossa Ex. a , o CRN sublinha que a
não ser tomada uma daquelas duas
atitudes estaremos perante um insulto gratuito e deliberado aos médicos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, que estes não merecem
e do qua l Vossa Ex. a será in evitavelmente responsab ilizado .
O Consel ho Regional do Norte
aguarda a respectiva resposta para
tomar as iniciativas que a mesma
impuser, no âmbito das competências e possibilidades de intervenção
da Ordem dos Médicos.

O Presiden te
do Conselho Regional

Dr. Miguel Leão
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Competência em
emergência médica
Relatório
Foi decidida a elaboração de um relatório sobre a "Proposta para
implementação de plano formativo na área da Emergência Médica
(Competência)", de acordo com a resolução n° 14 do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos. A proposta foi apresentada em reunião
de 27.07.99 do Conselho Nacional Executivo, pelo Dr. Vítor Almeida.

documento, com origem no
Conselho Nacional do Médico
lnterno(CNM I) e elaborado
pelo Dr. Vítor Almeida , intitulado "A Clínica Geral e a Emergência
Médica", na sua introdução ana lisa sumariamente o papel do Clínico Geral
no âmbito da Emergência Médica e
respectiva cadeia de socorro, suas
condições de trabalho e dificuldades
formativas neste âmbito. Em seguida
generaliza a necessidade formativa em
Emergência Médica para além da Medicina Geral e Familiar, tendo em vista
o seu interesse quer nas áreas pré quer
intra-hospitalares. Por fim apresenta
os resultados (plano de formação) do
"workshop" sobre "Competência em
Emergência Médica" realizado em
Abril de 1998 pela Ordem dos Médicos, e que surge então na sequência
das propostas do CNMI para a criação
da "Competência em Emergência Médica" .
O inicio deste processo na Ordem
dos Médicos remonta a Setembro de
1997, data em que foi aprovado um
docu mento pelo Conselho Nacional do
Médico Interno em que se propõe a
criação da "Competência em Emergência Médica". Este documento foi
publicado (em duas partes) na Revista

O
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da Ordem dos Médicos (Dezembro/97
e Janeiro/98) , estando na génese do
"Wokshop" sobre "Competência em
Emergência Médica - Formação, requisitos e integração nos Internatos",
rea lizado em 17 de Abril de 1998 nos
Auditórios da Ordem dos Médicos em
Lisboa .
Nesse "Workshop" a reflexão proposta sobre o tema referia que a "necessidade de Formação em Emergência Médica, e nomeadamente durante
os internatos, tem-se feito sentir cada
vez mais. Para além dos meritórios
esforços dos profissionais e institu ições, importa definir Programas de
Formação, enquadrados dentro dos internatos". As conclusões deste Workshop foram publicadas na Revista da
Ordem de Abri l de 1998.
Após alguns considerandos, ressalta
daquele documento com origem no
Workshop a necessidade de melhoria
da qualidade de prestação de cuidados em Emergência Médica a nível nacional, que passará também pela formação adequada dos médicos e sua
sensibi lização para a problemática da
Emergência Médica ; por fim propõe-se
um esquema de forma ção conducente, eventualmente, à obtenção da titulação. Na prática propõe-se integra r a

formação para a Emergência Médica
nos Curricu/a dos Internatos Complementares de Anestesiologia, Medicina
Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia, Pediatria, Neurocirurgia e Medicina Geral
e Familiar, podendo outros internos
de outras especia lidades solicitar este
tipo de formação. O Plano de Formação referido no documento apresentado pelo Dr. Vítor Almeida no CNE de
29.07 .99 é o mesmo que foi proposto
no "Workshop" de Abril de 1998. Este
Plano de Formação contempla essencia lmente três partes: Recomendações, Pré-requ isitos para Valência em
Emergência Médica (Internato Complementar) e Proposta de Formação.
No que diz respeito às Recomendações são sugeridas algumas acções de
formação e sensibi lização, a integrar
no "Ensino Médico pré e pós-graduado", que são ajustadas e pertinentes e
que devem constitu ir de facto recomendações a fazer a quem tutela quer
a formação pré-graduada, quer os Internatos Gera l e Complementar.
Um dos aspectos focados neste
ponto diz respeito ao estágio teóricoprático de três meses a integrar no Internato Complementar, coincidente
com a Proposta de Formação, pelo
que se analisará conjuntamente.

Os pré-requisitos para a Valência
em Emergência Médica são óbvios, e
parecem não deixar dúvidas (Internato
Geral concluído com aproveitamento e
600 horas de Serviço de Urgência
Hospitalar).
A Proposta de Formação contempla
três meses distribuídos da seguinte forma:
1o mês - Suporte teórico-prático.
2° mês- Estágio em Serviço de Urgência com Sala de Reanimação.
3° mês - Estágio em VMER (Viatura
Médica de Emergência e Reanimação)
/INEM.
Para a "Competência Titular" são
propostas mais 700 horas de trabalho,
distribuídas por 18 meses em VMER I
INEM e/ou Serviço de Urgência (mínimo de 75% de VMER).
Para a "Credenciação" são sugeridos, para além do plano formativo,
acima descrito, a realização de um teste escrito no final do 1° mês, assiduidade durante os 18 meses de estágio
em VMER/ Serviço de Urgência e finalmente a avaliação qualitativa de relatório de actividades, em que pressupostamente estariam envolvidos o
INEM e a Ordem dos Médicos.
Várias questões se podem coloca r
após a análise deste documento.
Poderá parecer de menor interesse a
questão da nomenclatura ou denominação da Competência . O que ressalta
desta proposta é que o que se pretende propor parece ser objectivamente a
criação da Competência em Emergência Médica, mas vincada mente na
área Pré-hospitalar (aliás, pela ca rga
formativa na área pré-hospitalar).
Por isso, para que a denominação
"Competência em Emergência Méd ica" não seja geradora de conflitualidades pela abrangência que contém, parece de todo ajustado denominá-la
"Competência em Emergência Préhospitalar".
Não se pretende com esta proposta
de denominação complica r o que parece ser simples, mas com certeza que
se este projecto fosse para a frente
com a denominação inicial (Competência em Emergência Médica ), previsivelmente haveria médicos que reclamariam ser admitidos na Competên-

cia, por entenderem possu ir os conhecimentos e a prática da Med icina de
Emergência a nível hospitalar. O que
se propõe é diferente, e ter-se-á que
aceitar que trabalhar na área pré-hospitalar tem dificuldades próprias, designadamente na actuação prática e
tomada de decisões, requerendo uma
metodologia, conhecimentos e organização que permitem esta autonomização. Merece por isso a designação que
se julga ser a mais adequada. Competência em Emergência Pré-hospitalar.
Na Emergência Pré-hospitalar, dada
a natureza das situações clínicas em
ca usa (doença súbita , trauma) e os
fa ctores externos que podem envolver
a actuação méd ica pré-hospita lar (carga psicológica, pressão e adversidades
do meio, riscos, limitação da acção e
eventua lmente limitação de meios) é
de todo recomendável que se sensibilizem médicos para esta área, e lhes
seja dada .formação para o desempenho com eficiência e qualidade da sua
missão. Assim , é necessário em primeiro lugar sensibilização e motivação para esta área, e que não seja
uma tarefa para consegu ir um complemento remuneratório. Em segundo
lugar uma form ação teórica e prática
consistentes. Aqui a própria especialidade base pode ser faci litadora na formação, no entendimento (que se quer
rápido) das situações, na tomada das
decisões e por fim na destreza na actuação prática . Aliás, do mesmo modo

prática, rea lizada em cond ições diferentes e por vezes adversas, contribui
sobremaneira a experiência adquirida
ou acumulada em meio hospita lar.
Ninguém contestará ser necessário
que haja formação na área da Emergência Médica, de um~ forma global
(teórica e prática) e adequada, contribuindo para a melhoria da qualidade
na prestação de cuidados, conforme
as boas práticas e segundo o estado
da arte nesta área .
Daí ser consensual que a formação
em Emergência é útil à maioria dos
méd icos, não só sob o ponto de vista
curricu lar, mas sobretudo para o trabalho no Serviço de Urgência . Ao dar
formação a todos os internos de algumas especialidades, conforme o documento aponta, pode correr-se o risco
de dar estágios em campos específicos
como a VMER, que deveria talvez ser
reservada para os médicos que voluntariamente tivessem interesse em vir a
possuir a Competência em Emergência
pré-hospitalar. Por um lado, evitava-se
a event'ual desmotivação (contrariedade) dos não interessados, e por outro
facilitava-se na prática (pela diminuição no número de candidatos) a capacidade formativa de estágios dos interessados (existirão no país VMER em
número suficiente para proporcionar
este tipo de acção formativa?)
Contudo, parece lógico que existindo este tipo de form ação vamos proporcionar a aquisição de con hecimen-

É consensual que a formação em
emergência médica é útil aos médicos
e ao trabalho do serviço de urgência
no ca mpo da Emergência Pré-hospitalar a vivência das situações e a experiência das práticas obtidas a nível
hospitalar facilitarão com certeza a actuação fora do hospital, parecendo-nos
assim de todo aconselhável levar para
"a rua" os con hecimentos obtidos na
prática clínica, e não obter porventura
essa prática e experiência fora do hospital, contribuindo daquele modo para
a melhoria da qualidade na prestação
de cuidados. Isto é, para uma boa

tos teórico-práticos adequados aos
médicos em geral, mas sobretudo facilitar a sensibilização e o recrutamento
de médicos para que em número suficiente seja feita a cobertura possível
do país com viaturas medicalizadas,
contribu indo para desfazer as assimetrias geográficas actualmente existentes no ca mpo da Emergência Pré-hospitalar.
A Emergência Pré-hospitalar em
Portugal, pelas lacunas que apresenta
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em termos de cobertura do país, aliadas ao insuficiente número de Médicos
em geral, que forçosamente se repercute também nesta área, constitui um
campo de actuação para acções voluntaristas em que os médicos não estão
directamente envolvidos - correndo-se
o risco de por um lado entidades menos apetrechadas humanamente do
que o Ministério da Saúde (o que não
diz directamente respeito à Ordem dos
Médicos) quererem envolver-se no socorro pré-hospitalar, e por outro lado
se quererem substituir os médicos e
arredá-los da actuação directa, em
projectos de actuação pré-hospitalar
em que os médicos não estão à partida incluídos.
Assim, havendo médicos com formação em número suficiente, não haverá necessidade de delegar funções e
prática de actos que só ao médico dizem respeito, salvaguardando as boas
práticas e defesa do acto médico e
contribuindo de facto para a qualidade
na prestação de cuidados pré-hospitalares, o que não é de mais salientar.
O esquema referido na Proposta de
Formação não é bem explícito, prestando-se a confusões, não se percebendo bem o que se pretende com as
designações de "Competência titular"
e "Credenciação" (provavelmente significam uma e a mesma coisa) .
O que formalmente parece ser mais
correcto é que ao fim dos referidos três
meses do curso teórico-prático e respectiva avaliação (teste escrito no final
do primeiro mês mais relatório de actividades- INEM/OM), o médico estaria
credenciado (idoneidade técnica) para
iniciar actividade na Emergência Préhospitalar. Contudo, a Competência
em Emergência Pré-hospitalar só seria
atribuída ao fim de 700 horas de trabalho distribuídas por 18 meses de
VMER e/ou de Urgência/Sala de Reanimação/Medicina Intensiva , com assiduidade (mínimo de 75% de VMER),
a que se deve juntar avaliação qualitativa do relatório de actividades (I NEM/
OM) .
Relativamente à titulação, podendo
a formação, de acordo com o que é
proposto, ser feita durante o Internato
Complementar, parece óbvio que só
deve ser concedida (automaticamente)
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após a conclusão de uma Especialidade base, e cumpridos que foram os requisitos.
Quanto às Especialidades que dão
acesso à formação nesta competência, devem tendencialmente abranger
todas as Especialidades Clínicas, pela
lógica de correlação de matérias versadas e práticas a desenvolver, o que
teoricamente é facilitador da formação
e pela própria experiência clínica, como já foi referido, arredada naturalmente das especialidades não clínicas.
Uma questão ainda se pode levantar. A criação da Competência poderia
aparentemente ser redutora no que diz
respeito ao número de médicos credenciados para trabalharem no Sistema de Emergência (constituindo um
ponto a salvaguardar). Contudo, será
compensado pelo alargamento da base de recrutamento a médicos interessados em trabalhar no Sistema, e na
melhoria dá qualidade formativa dos
médicos que pretendam trabalhar nesta área.
A criação de Competência em Emergência Pré-hospitalar envolve à posteriori , naturalmente, um conjunto de
problemas e questões, de que se permite realça r o estabelecimento de planos formativos e integração nos curricula das Especialidades em causa, esquemas alternativos de formação (para Méd icos que não tenham inicialmente cumprido a seu tempo o plano
de formação) , titulação e admissões
por consenso, e a necessária articulação com o INEM no que diz respeito à
formação e à necessidade de credenciação em Emergência Pré-hospitalar.
Aliás, esta colaboração já existe entre
o SNS e a Ordem dos Médicos no que
diz respeito à forma ção e titulação nas
diversas especialidades.
Toda esta problemática em torno da
criação e estruturação desta Competência exige que se encontrem as melhores soluções, implicando um trabalho reflexivo complementar (que um
relatório só por si não pode conter),
pelas implicações no futuro em termos
orgânicos e funcionais, quer no que diz
respeito ao sistema de Emergência
quer aos curricula das Especialidades.
Como se não bastasse a elevada incidência de doenças súbitas, as eleva-

das sinistralidades rodoviárias e laboral no nosso país não devem permitir o
alheamento da Ordem dos Médicos
perante estas tristes realidades nacionais, que pela negativa infelizmente
nos distanciam do espaço comunitário
em que estamos inseridos. Antes pelo
contrário, a Ordem dos Médicos deve
dar a sua contribuição para minorar as
consequências físicas destes autênticos flagelos, através de exigências formativas aos médicos que trabalham
no socorro pré-hospitalar, contribuindo
também como já foi referido para a
sensibilização dos médicos para virem
a trabalhar nesta área médica .
Se assim for e houver vontade política, o país talvez possa dispor do número de médicos necessários para
uma cobertura médica pré-hospitalar
que abranja o maior número possível
de cidadãos.
Assim, propõe-se que seja aprofundada a discussão deste tema no seio
da Ordem dos Médicos e que seja criado a nível nacional um grupo de trabalho - "Comissão da Competência em
Emergência Pré-hospitalar", constituído por sete a nove elementos (dois ou
três indicados por cada Secção Regional) com experiência na área ou de
qualquer forma a ela ligados (a montante ou a jusante). Esta Comissão,
sem olhar a tabus nem constrangimentos de qualquer tipo, deverá elaborar um documento final em que estejam contidas as respostas aos problemas e questões levantados. Em suma, concretizar a criação e estruturação da Competência em Emergência
Pré-hospitalar.
Para finaliza r, parece oportuno ao
relator referir que, sendo a Emergência
Pré-hospitalar uma área médica em
desenvolvimento, também aqui se fará
sentir forçosamente o número insuficiente de médicos anualmente formados neste momento pelas nossas Faculdades de Medicina.

Dr. João Paulo de Almeida e Sousa
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A segunda observação
em anatomia patológica
A Direcção do Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica
aprovou as normas gerais que regulam a segunda observação em
anatomia patológica, a fim de as tornar claras e objectivas.
Trata-se de um direito do doente que não põe de forma alguma
em causa o trabalho do médico que faz a primeira observação.
anatomia patológica ocupa
um lugar cada vez mais decisivo no processo de estudo
de um doente, não só pela importância do diagnóstico anatomopatológico em si mesmo mas também pelas implicações no tratamento e no prognóstico que muitos dos
diagnósticos comportam. Acresce
que muito do material disponível para estudo histológico resulta de biópsias excisionais de lesões únicas, o
que não permite o recurso a repetições, sempre pouco recomendáveis
mesmo em situações de biópsia incisional, dada a natureza invasiva dos
procedimentos para obtenção dos
produtos.
A par disso, o direito dos doentes

A

tes, na sua movimentação, possam
ter acesso aos documentos (lâminas
e blocos de parafina) que substanciam o diagnóstico anatomopatológico, para que os mesmos possam ser
apreciados em segunda observação
e, porventura, complementados no
seu estudo. Daqui nasce a prática da
segunda observação em anatomia
patológica, que é exigência e necessidade de qualidade no exercício
profissional. Ignorá-la ou contrariá-la
constituem indicador de má prática
profissional, em auditorias ou acções que avaliem a qualidade da actividade profissional, individual ou
institucional.
Nesta conformidade, a Direcção
do Colégio da Especialidade de Ana-

O primeiro anatomopatologista deve pôr
à disposição do segundo todos os dados
que obteve durante o seu trabalho
à segu nda opinião, bem como a
complexidade, especialização e implicações das diferentes modalidades de tratamento disponíveis, fazem com que os doentes, por iniciativa própria ou dos respectivos médicos assistentes, procurem uma segunda consulta que co nsolide o
diagnóstico e permita optar pelos
proced imentos terapêuticos mais
adequados a cada um. Pela s razões
expostas, é desejável que os doen-
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tomia Patológica aprovou as normas
gerais que regulam a segunda observação em anatomia patológica, a fim
de as tornar claras e objectivas.

1 - A segunda observação
em anatomia patológica:
Conceito
Por segunda observação em anatomia patológica entende-se o acto
médico através do qual um anato-

mopatologista (normalmente o responsável pela primeira observação
e, portanto, pela primeira proposta
de diagnóstico) põe à disposição de
outro anatomopatologista (o que irá
proceder à segunda observação) o
material de diagnóstico que possui
(relatório histológico ou citológico,
fragmentos de tecido, lâminas coradas, cortes colados, blocos de parafina ou qualquer outro material normalmente usado em anatomia patológica), para que ele se pronuncie
sobre o diagnóstico e sobre todos os
outros elementos morfológicos e/ou
moleculares que consiga observar e
que considere relevantes para a solução do problema apresentado. Trata-se portanto de um acto médico
que, em substância, envolve dois especialistas de anatomia patológica

2 - O desencadear
da segunda observação
A segu nda observação em anatomia
patológica pode ser desencadeada
de várias maneiras:
1. Por iniciativa do patologista que
observa as lesões pela primeira
vez e que pela dificuldade, raridade e/ou originalidade de um caso,
ou por qualquer outra razão, decide submetê-lo à apreciação de
outro Colega. Nestas circunstâncias existe o reconhecimento implícito de que o anatomopatologista a quem se solicita a segunda observação ou é mais experi -

ente no tipo de patologia em causa, ou é patologista de referênc ia
para essa patologia, ou tem possibilidades de ir ma is longe no estudo do caso por possuir os meios
técnicos adeq uados. A este tipo
de segunda observação solicitada
por in iciativa de um anatomopatologista também se chama consulta em anatom ia patológica

2. Por iniciativa do doente (ou de fami liar responsáve l pelo doente)
que, pera nte o diagnóstico histológico ou cito lógico que lhe é
apresentado, manifesta interesse
em ouvir outra opinião. Nestes
casos o patologista a consultar
poderá ser sugerido pelo próprio
doente ou pelo patologista que
fez o primeiro diagnóstico .

3. Por iniciativa do médico do doente que, por qualquer razão, considere pertinente so licitar a segun da observação
4 . Por iniciativa da institu ição de

saúde onde o doente vai ser inscrito e tratado. Nestes casos deve
preferencialmente ser o anatomopatologista responsáve l pela segunda observação a desencadear
o processo, contactando directamente o Serviço (em caso de instituição estatal ou privada) ou o
primeiro anatomopatologista (em
caso de activid ade privada individual izada).
Em qualquer dos casos o recurso a
segu nda opinião deve ser entend id o
sempre como exigência de boa práti ca, e também como um direito do
doente. Trata-se de um acto normal
do exercício da actividade profissional que não envolve qua lquer desconfiança ou dúvida sobre a qualidade do anatomopatologista que procede à primeira observação.

3 - O acto da segunda
observação
3.1 - Deveres do patologista responsável pela prime ira observação : Decid ida a efectivação da

segunda observação, o primeiro patologista deverá juntar os
documentos necessários e enviá-los ao patologista que irá
proceder à segunda observa ção
3.1.1 - São documentos mínimos necessários os
segu intes:
a)lnformações clí nicas disponíveis

3.2.3 - Quando a segun da observação é feita numa
institu ição pública ou
privada , esta poderá
dispor de normas próprias que regulam a
posse e o destino do
material recebido para consu lta. Essas normas, quando existam,
devem ser previamente con hecidas e acor-

O segundo patologista deve elaborar
o relatório em tempo útil e devolver
ao primeiro o material observado
b) Relatório das observações efectuadas
c) O materia l necesá rio (lâminas e/ou
blocos de parafina)
representativos da
lesão
3.1 .2- Em casos especiais
como, por exemplo,
tumores ósseos, deverão enviar-se tam bém fotografias e/ou
diapositivos das ima gens mais representativas

dadas entre os interveni entes .
3.2.4 - O segundo patologista
não deverá utili za r o
material recebido em
consu lta para actos
de promoção profissional e científica (comun icações ou publ icações ) sem prévia
autorização do pri meiro patologista . Em
tais circunstâncias
este deve ser citado
como a fonte do material usado.

4 - Honorários
3.2 - Deveres do segundo patologista - O patologista que irá fazer
a segunda observação deverá :
3.2.1- Elaborar o seu relatório em tempo úti l,
dando-o a con hecer
ao prim eiro patologista.

Em clínica privada, o anatomopatologista consu ltado tem o direito de
apresentar os seus honorários clíni cos, de acordo com as tabelas em vigor.

3.2 .2 - Devolver ao primeiro
patologista o materia l
por este colocado à
sua disposição. Este
proced imento pode
ser outro se previamente acordado entre
os dois anatomopatologistas intervenientes.
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FÓRUM
Legislação

Diplomas que saíram
entre Dezembro e Fevereiro
Continuamos a publicar a legislação que interessa aos
médicos no exercício da sua actividade. Nesta edição
os decretos-lei, despachos, resoluções, deliberações e portarias
de Dezembro de 1999 a Fevereiro de 2000.

Legislação publicada
em Dezembro de 1999
1a Série

Decreto-Lei n.0 13/93, de 15 de Janeiro (regula a criação e fiscaliza ção
das unidades privadas de saúde)

Decreto-Lei n. 0 531!99, de 10 de
Dezembro:
Altera a esca la ind iciária dos internos do internato gera l.

Legislação publicada
em Janeiro de 2000
1. a Série

0

Decreto-Lei n. 534/99, de 11 de
Dezembro:
Altera o Decreto-Lei n. 0 217/99, de
15 de Junho, que desenvolve o regime jurídico criado pelo Decreto-Lei
n.0 13/93, de 15 de Janeiro , no que
concerne ao licenciamento dos laboratórios.
Decreto-Lei n. 0 535/99, de 13 de
Dezembro:
Estabelece o regime de colocação
dos funcionários integrados em servi ços e organismos que sejam objecto de exti nção, fusão ou reestruturação .
Decreto-Lei n.0 564/99, de 21 de
Dezembro:
Estabelece o estatuto lega l da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica.

2a Série
Despacho n. 0 25782/99 do Secretário de Estado da Saúde, de 30 de
Dezembro:
Nomeia os elementos da com issão
prevista no n. 0 2 do artigo 14.0 do
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Decreto-Lei n. 0 1-B/2000, de 22 de
Janeiro:
Altera o Decreto-Lei n. 0 296/93, de
25 de Agosto, que estabelece o regime jurídico do Departamento de Recursos Humanos da Saúde .
Resolução da Assemb leia da República n. 0 6/2000, de 26 de Janeiro:
Recomendação ao Governo para pôr
em práti ca um plano de acção urgente para o aumento de form andos
na área da saúde.
Decreto-Lei n. 0 5/2000, de 29 de
Janeiro:
Altera o Decreto-Lei n.0 411/98, de
30 de Dezem bro, que estabelece o
regime ju rídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e cremação de cadáveres,
bem como alguns desses actos rel ativos a ossadas, ci nzas, fetos mortos
e peças anatóm icas, e ainda da mu dança de loca lização de um cemitério.

2a Série
Deliberação n. 0 46/2000, do INFARMED, de 18 de Janeiro:

Determina a publicação da lista dos
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro existentes no mercado cujos pedidos de autorização foram já
so licita dos, tendo autorização para
permanecer no mercado até à conclusão do respectivo processo de
avaliaçã o.

Legislação publicada
em Fevereiro de 2000
1a Série
Decreto-Lei n. 0 10/2000, de 10 de
Fevereiro:
Cria, no quadro das responsabi lidades que Portuga l assumiu na assistência a Timor Leste, uma licença
especial para o exercício transitório
de funções públicas ou de interesse
naquele território por cidadãos portugueses trabalhadores, aposentados e reformados do sector público
ou sector privado.
Portaria n. 0 66/2000, de 16 de Fevereiro:
Fixa o número de médicos no Gabinete Méd ico- Lega l de Ponta Delgada.
Resolução do Conselho de Ministros
n. 0 6-A/2000, de 28 de Fevereiro:
Extingue o Gabi nete para o Desenvolvimento do Sistema de Formação
da Saúde (GDF)

FÓRUM
Normas a cumprir

Requisitos para a abertura

de consultórios e clínicas
Muitos médicos perguntam-se, no seu dia a dia , se existirão
normas, jurídicas ou deontológicas, específicas para a abertura
de consultórios, centros médicos e clínicas, designadamente com
bloco operatório. Aqui fica o esclarecimento.
·nstalação de consultórios e
línicas privadas sem internamento e recobro passa pelo
umprimento de normas gerais, deontológicas e camarárias.
Em primeiro lugar, há que observar
as regras constantes dos artigos 19° e
20° do Decreto-Lei n° 32171, de 29
de Julho de 1942, e dos n°s 1 e 5 do
art' 18° e do art' 19° do Código Deontológico.
Assim , o médico/director clínico
tem de:
- Comunicar, no prazo de 60 dias, à
Direcção Geral de Saúde e à Ordem
dos Médicos o loca l do consultório que não deverá situar-se em instalações de entidades não médicas
das áreas dos cuidados de saúde
(v.g. farmácias, postos de enfermagem, etc.) .
- Deverá, ainda, indicar à secção regional respectiva da Ordem dos Médicos qual a actividade que realiza,
quando ela exceda o estrito âmbito
da consu lta e envolva qualquer espécie de tratamento cirúrgico, ou
endoscópico, sob anestesia geral ou
risco equivalente.

A

Nesse caso, o consu ltório só poderá
ser utilizado para essas formas mais
diferenciadas de exercício profissional
após a vistoria dos órgãos competentes desta Ordem, a qual, bem como
as respectivas conclusões, deverão ser
rea lizadas no prazo máximo de três
meses.
Releva, ainda, informar que existe
legislação publicada sobre a regulamentação de Unidades Privadas de

Saúde (UPS) com características específicas, nomeadamente sobre estabelecimentos não integrados no Serviço Nacional de Saúde que tenham por
objecto a prestação de quaisquer serviços médicos ou de enfermagem com
internamento e sala de recobro.
Trata-se do Decreto-Lei 13/93, de
15 de Janeiro, que regu la o licenciamento e a fiscalização do exercício
das UPS e que foi complementado pelo Decreto Regulamentar 63/94, de 2
de Novembro.
Com este último diploma definiramse os parâmetros que tais unidades de
saúde devem observar quanto a instalações, organização e funcionamento.
Dado tratar-se de legislação com
uma pormenorização relevante, aconselhamos a que aqueles que pretendam instalar UPS com internamento
ou sala de recobro tenham a mesma
em devida conta.
No que atine, especificamente, à
instalação de blocos operatórios neste
tipo de unidades, regulam o art0 15° e
o anexo III do Decreto Regulamentar
.63/94.
Ainda quanto às un idades privadas
de saúde, foi publicada recentemente
legislação que aprova o regime juríd ico do licenciamento e da fisca lização
dos laboratórios privados que prossigam actividades de diagnóstico, de
monitorização terapêutica e de prevenção no domínio da patologia humana (Decreto- Lei 217/99, de 15 de
Junho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
534/99, de 11 de Dezembro); o regime jurídico do licenciamento e da fis-

ca lização do exercício das actividades
desenvolvidas em unidades de saúde
privadas que utilizem, com fins de
diagnóstico, terapêutica e prevenção,
radiações ionizantes, ultra-sons ou
campos magnéticos (Decreto-Lei 492/
99, de 17 de Novembro) ; o regime jurídico do licenciamento e da fiscalização do ·exercício da actividade das
unidades de saúde privadas de medi cina física, de reabilitação, de diagnóstico, terapêutica e prevenção e de
reinserção fam iliar e sócio-profissional
(Decreto-lei 500/99, de 19 de Novembro) ; e, fina lmente, o regime jurídico do licenciamento e da fiscalização do exercício da actividade das
un idades privadas de diálise, unidades de diá lise que prossigam activi dades terapêuticas no âmbito da hemodiálise e técnicas de depuração extracorporal afins ou da diálise peritonea l
crónica (Decreto-lei 505/99, de 20 de
Novembro).
Por último importa referir que, por
força do disposto no Decreto- lei 250/
94 de 15 de Outubro, todos os profissionais liberais, e designadamente os
méd icos em geral, devem ter em
atenção que quando se procede à insta lação de consu ltório num préd io ou
numa fracção deste há que verificar se
a autarquia competente autorizou a
sua util ização para esse fim . Se assim
não for, devem ser previamente desencadeadas as di ligências necessárias para apurar a possibilidade de alteração do destino da fracção ou prédio.

O consultor jurídico
Paulo Sancho

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- MAR 2000-

45

FÓRUM FISCAL
Datas e procedimentos

Consultaria
fiscal
A informação necessária sobre o IVA e IRS , bem
como o horário do serviço de consultaria fiscal.
IVA
Mapas Recapitulativos
Os mapas recapitulativos de IVA respeitantes a clientes (emissão de recibos "verdes") e a fornecedores (facturas ou documentos equiva lentes), relativamente aos médicos que exerçam
actividade por conta própria (trabalho
independente), devem ser entregues
nas Repartições de Finanças da área
da residência ou, através de via postal,
no SeNiço de Administração do IVA,
na Av. João XXI, em Lisboa , durante
os próximos meses de Maio e Junho.
Muito embora a actividade de médico esteja isenta de IVA, é obrigatória a
apresentação destes mapas recapitulativos nos meses acima aludidos.

IRS
Pagamentos por conta
Os pagamentos por conta, quando devidos, de IRS dos médicos que exerçam actividade de trabalho independente (conta própria), devem ser efectuados nos segu intes prazos:
1o- Até 20 de Julho de 2000
2° - Até 20 de Outubro de 2000
3° - Até 20 de Dezembro de 2000
Em princípio a administração tributária enviará uma carta , até 30 de Junho, a todos os médicos que estejam
sujeitos a esses pagamentos.
Importa no entanto salientar que o
não recebimento dessa carta não dispensa os pagamentos nos prazos acima mencionados, porque os montan-
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tes respectivos constam da nota de liquidação (nota dos cá lculos do imposto a pagar) respeitante aos rendimentos do ano de 1998, enviada durante
o ano transacto a cada um dos interessados.

Deduções ao rendimento
As deduções ao rendimento de trabalho independente (recibos verdes) constam discriminadamente da informação fiscal publicada na Revista da Ordem dos Médicos de Outubro/Novembro de 1999, distribuída em Janeiro
de 2000, bem como todas as deduções à colecta , independentemente
da origem dos respectivos rendimentos.

Orçamento de Estado
para o ano 2000
Até esta data o Orçamento do Estado
para o ano corrente ainda não foi aprovado, mas quando tal acontecer serão
comunicadas as alterações mais significativas de âmbito fisca l que decorrerem dessa publicação e entrada em vigor.

Horário da consultaria fiscal
O horário da Consultaria Fiscal é o seguinte:
3as e 5as feiras, das 10 às 13 horas
na Avenida Almirante Gago Coutinho,
151, em Lisboa .
5as feiras, das 15 às 17,30 horas
somente pelo telefone (21 842 71 00).
Serão prestados todos os esclarecimentos relativos a matéria tributária .

F U N· D .A Ç A O

f®ã<eJd
Instituição ele utilidade pública

Bolsas de Investigação Científica
2000/2001
Tendo como objectivo incentivar a investigação centrada sobre o Homem, tanto sob os aspectos
físico s como sob o ponto de vista espiritual , nomeadamente em áreas ainda pouco exploradas mas
susceptíveis de profunda análise científica, a Fundação Bial instituiu em 1994 um sistema de Bolsas de
Investigação Científica. Em 4• edição tem agora lugar a abertura de um novo pacote de Bolsas, com as
seguintes características:
1. Destinatários - Poderão concorrer todos os investigadores científicos, individualmente ou em
grupo, excepto os colaboradores da Fundação Bial e de qualquer das empresas do Grupo Bial.
Os actuais bolseiros da Fundação também poderão concorrer; contudo, só poderão usufruir de
novas bolsas após conclusão com sucesso dos trabalhos que estão a ser apoiados.

2. Áreas - Serão contempladas neste pacote apenas as áreas da Psicofisiologia e da Parapsicologia.
3. Duração e início - As bolsas terão a duração máxima de 3 anos e deverão ter início entre 1 de
Novembro de 2000 e 31 de Outubro de 2001.
4. Direitos - As candidaturas aprovadas beneficiarão de subsídios pecuniários de valor entre €5.000
e €50 .000 . Excepcionalmente poderão ser aprovados subsídios de quantitativo superior.
Os termos em que são concedidos os subsídios serão alvo de acordo, caso a caso, na altura da sua
atribuição.
5. Deveres - A candidatura supõe a plena aceitação pelo candidato ou candidatos da mútua
responsabilidade quanto à execução do projecto apresentado.
No termo da realização de cada projecto, o equipamento adquirido a coberto da bolsa reverterá para
a instituição em cujo âmbito haja sido conduzida a investigação; se, eventualmente, o projecto não for
levado a cabo, ou a instituição não estiver nele interessada, o equipamento reverterá para a Fundação Bial.
Nos trabalhos publicados em consequência de estudos feitos , no todo ou em parte, com auxílio de
uma bolsa da Fundação Bial, deverá sempre ser feita menção expressa a esse facto.
6. Candidaturas - As candidaturas devem ser apresentadas até 31 de Agosto de 2000 ao Conselho
de Administração da Fundação, em língua portuguesa ou inglesa, através de formulário a fornecer por

FCSDAÇÁO
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HISTÓRIA
Século revisto

História da Medicina
Portuguesa no Século XX
Foi lançado o livro "História da Medicina Portuguesa
no Século XX", da autoria do Prof. Machado
Macedo. Trata-se de uma verdadeira obra de
referência, particularmente para todos aqueles
que estão ligados à medicina e à saúde.
á anos que o Prof. Machado Macedo tinha a ideia de
escrever uma História da
Medicina Portuguesa, mas
factor-Bs vários adiaram o projecto.
"Era preciso muito tempo e disponibilidade, duas coisas que não tinha
nem tenho".
Mas apesar das limitações o projecto gan hou corpo, e no início deste
ano foi lançada a "História da Medicina Portuguesa no Sécu lo XX" : "A
possibilidade de escrever este livro
partiu de um convite que os CTT me
fizeram. A ideia era escrever a história da medicina portuguesa. Era esse o projecto do editor e era esse o
meu desejo, mas surgiu um obstá culo. O livro só pod ia ter cento e poucas páginas e era impossível escrever
uma história da medicina portuguesa
nesse espaço, principalmente tratando-se de uma obra ilustrada .
Como a história da medicina portuguesa" - recorda o Prof. Machado
Macedo - "já estava bem tratada em
dois livros fundamentais , um do
Prof. Ferreira de Mira e outro do
Prof. Maximiliano de Lemos, obras
completas e com referências anteriores à nacionalidade, lembrei-me de
limitar o alcance do livro. Amba s as
obras acabam em cerca de 1900, e
foi po isso que resolvi avançar com
uma hi stória do século XX" .
A ideia foi aceite pelos CTT, e o
antigo Bastonário da Ordem dos Mé-

H
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dicas lançou então mãos ao projecto
de sistematizar esse período riqu íssimo da medicina portuguesa,
em cento e poucas páginas. Um projecto menos ambicioso do que o autor tinha em mente, mas mesmo assim foram quase dois anos de traba lho. "Os responsá veis dos CTT deram-me um período de um ano para
fazer o livro. Acabei por levar o dobro e, por prioridades que têm a ver
com a colecção, acabou por estar
quase dois anos para sair".
Dois anos de reco lha de material e
escrita, mais tempo do que o autor
esperava: "Apesar de conhecer bem
muitos factos tive que ir ao Porto e a
Coimbra, entrevistar várias pessoas,
tive que ir com o fotógrafo a diversos
sítios, andar nas Universidades e
Hospitais, escolher os locais e materiais para fotografar. Houve alguma
recolha de material a fa ze r, tudo isto em simu ltâneo com as minhas actividades profiss ionais" .
Apesar da experiência e do con hecime nto de muitos dos factos, a tarefa não foi isenta da problemas:
"Houve dificuldades com alguns nomes, factos de que não me recordava".
Problemas que não esquece, como não esq uece os apoios: "Tive algumas dificu ldades com factos relacionados com os médicos de Coimbra neste século, e aí contei com a
preciosa colaboração do Prof. Ra-

mos Lopes. Ajudou-me e elucidou-me sobre a medicina deste século
na Universidade de Coimbra .
No Porto, além da colaboração
de professores da Universidade e do
Instituto de Abel Salazar, não posso deixar de destacar o apoio do
Prof. Corino de Andrade, uma importantíssima figura da medicina
mundial".
Mesmo assim ficou alguma coisa
por dizer: "Há uma ou outra pessoa
de que eu gostaria de ter falado
mais e não falei porque não tinha
espaço. Era preciso não perder a
ideia geral do livro".
Destaque nesta História para um
ca pítulo dedicado à angiografia.
"Entendo que era fundamental fa zer
isso. É uma área que conhecia bem,
já tinha trabalhos publicados, e dada a sua importância concedi-lhe
neste livro a importância que julgo
que merece na história da medicina
portuguesa".
Apesar de ser uma hi stória do século XX, há também referência ao
passado: "Não podia fazer uma História da Medicina Portuguesa de
qualquer época sem falar de figuras
célebres. Há nomes que não podem
ser esquecidos, e por isso o livro
guarda alguma páginas para lembrar o papel decisivo desses médi cos portugueses no desenvolvimento
da medicina mundial".
Quanto ao acolhimento do livro ,
as primeiras reacções são altamente
positivas: "Sei que tem sido bem
acolhido, e tenho recebido diversas
manifestações de apreço" .
Talvez por isso, o Prof. Machado
Macedo admite escrever o livro que
idealizou há anos. "Com o material
que reuni e com a experiência que
adqu iri é possível que venha a escrever uma História da Medicina
mais pormenorizada. Até porqu e escrever este livro foi uma excelente
experi ência, e fazer uma História da
Medicina Portuguesa é uma ideia
que me acompanha. Vamos ver ... ".
Até lá fi ca a "História da Medicina
Portuguesa no Século XX", um livro
fundamental para um melhor co nhecimento do trabalho dos méd icos
portugueses nos últimos cem anos.
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MESAS
Restaurante Isaura

Gastronomia
no feminino
Não é apenas da perfeita combinação de sabores e saberes
que vive um bom restaurante . São factores subjectivos como
a atmosfera ou o tratamento que se recebe que também nos
ficam na memória, determinando um regresso para breve.
Texto de Fernando Melo

iz o genérico da série televisiva "Cheers" que às vezes
apetece ir a um sítio onde
saibam o nosso nome. Tratava-se de um bar onde os novos
clientes eram sempre bem vindos,
mas havia um cenário humano, os
habitués, que compunha a atmosfera da casa. No universo lusófono,
também existem sítios assim, de visita obrigatória para muitos há mais do
que uma geração, e descoberta agra-

D
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dável para outros. O restaurante
Isaura, em Lisboa , é um desses refú gios, prestes a completar cinquenta
anos.
Quase na esquina da Avenida de
Paris com a Almirante Reis, o restau rante Isaura acolhe- desde os tempos
em que o Areeiro, pela mão de Duarte Pa checo, deixa de ser um dos arredores rurais de Lisboa - famílias,
grupos de amigos e sol itários amantes da boa mesa . O nome deve-se à

sua fundadora, Isaura da Conceição
Rodrigues, li sboeta nascida em Aicântara no seio de família muito pobre. Após andar por terras de Espanha, passar pela vida de circo e chegar a ter uma tenda de pano na Feira
Popular, onde servia refeições cuja
qual idade rapidamente se tornou conhecida, Isaura escolhe a emergente
zona do Areeiro para fundar um restaurante com o seu nome. Corre o
ano de 1952 e as famílias desses

MESAS
Restaurante Isaura

tempos tinham hábitos a que a nova
casa teve de se ajustar. Serviam-se
refeições ao dom icílio, criteriosamente transportadas em varas sobre os
ombros, cozinhadas na Isaura , como
em tantos outros restaurantes da capital. Por quinze escudos, com ia-se
em casa uma refei ção quente, composta por sopa, prato de peixe ou
carne, dois pães e uma peça de fru ta.
O tempo passou, os hábitos muda ram e da fu ndadora ficou, para além
do nome, uma estatueta de S. Onofre, símbolo da devoção da cózinheira-fundadora , que a terá auxi liado na
prosperidade financeira. Entra-se para o restaurante por um bar, onde se
pode tomar um aperitivo enquanto se
espera por alguém ou pela mesa
pronta . Chegado o momento, desce-se por uma escada em caracol para
dar numa sala de cl ima famil iar, com
as paredes praticamente forradas por
garrafas de vinho. António Costa é o
escanção que mantém viva a exposição de néctares, todos nacionais e
escolhidos com minúcia. A leitura da
carta de vinhos é uma experi ência in teressante, pelas páginas de iniciação ao mundo do vinho, nas quais
até fotografias dos cachos de uvas de
cada casta se mostram . Uma percepção do valor do vinho na refeição no
mínimo invulgar e a merecer, desde
já, destaque. No prazo de cerca de
dois meses, foram feitas três jornadas de degustação e experiência, de
vinho e comida .

Escolhe-se
o vinho,
depois a comida
Em duas das in vesti das, foi para o
vinho a primazia
da escolha, para o
qua l depois se tentou encontrar prato
a cond izer. Na primeira, foi o incontornável Niepoort
Douro Redoma tinto 95 o néctar escolhido, ao qual se
juntou a lebre à

alentejana com feijão branco. Logo
neste prato se percebeu que na cozinha não há medo de aplicar os condimentos, quando a tradi ção assim
exige e para que resulte, como se
pretende no Isaura , . na boa com ida
caseira que ao longo dos quase cin quenta anos de existência atraiu as
gentes para aq uele lugar. A robustez
do Redoma encontrou boa compa-

A proximidade com os clientes é uma
benção. Este tipo de estabelecimento
já escasseia em Lisboa

nhia no amanteigado do feijão, apesar do co njunto explosivo, para estômagos mais delicados. Apesar de o
vinho estar bem aberto e servido com
preceito, ~a lvez exagerado, por António Costa - copos aquecidos e decantação a chama ta lvez se possam
dispensar, agora que já não há vinhos imbebíveis na juventude -,
mostrou-se caprichoso, como sempre. Por isso mesmo, conseguiu desviar as atenções da lebre, dominando
a refeição, mas sem lhe diminuir a
frui ção.
A segunda jornada começou pelo
Ataíde Semedo Bairrada Quinta da
Dôna tinto 97 . Trata-se do vinho de
proa do produtor de An cas, no coração da Ba irrada e um dos actuais
porta-estandartes da resistente e
conservadora região vitivinícola naciona l. O prato que
se lhe juntou foi
um arroz de coe- lho. Apesar de não
ter sido confeccionado com coel ho
bravo, estava bem
feito, com um arroz
bem malandro como mandam as regras e se espera de
um restaurante de
comida tradiciona l
portuguesa de gosto casei ro . Neste caso, por alguma in capacidade do viFachada do Isaura nos primeiros anos -l nho em acampa-
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nhar a acidez do arroz de coelho, ao
contrário do que se esperaria de um
bairrada , foi o prato que brilhou, do
princípio ao fim.
Outras provas indicam como bem
capazes o bacalhau com migas à
moda de Figueiró dos Vinhos, umas
lulinhas grelhadas com azeite e alho,
as favas à portuguesa e a açorda de
gambas. A fechar, havendo ai nda re-

sistência depois do combate - cada
dose chega bem para duas pessoas
-, o leite-creme. Esta sobremesa é
feita nesta casa desde o seu primeiro
dia, com receita da própria Isaura.
Secreta, e de prova obrigatória.

Um bairro, uma cidade
Quem vai à Isaura é sempre bem recebido, mas os habitués são tratados
pelo nome e quase não precisam de
dizer o que vão comer. Rapidamente
alguém se aproxima deles, adivinha-lhes os humores e sugere o prato
certo . Para quem vive nas imediações do Isaura, este tratamento é
uma benção , pois estas "segundas
casas" já escasseiam em Li sboa,
apesar de ser por elas que muita da
an imação li sboeta passa. Depois,
não são o rigor nem o arrojo gastronómicos que fazem, por si só, uma
clientela. São factores de ava liação
subjectiva como a atmosfera, os preços, e a familiaridade .
Restaurante Isaura
Av. Paris, 4-B, 1000 Lisboa
Tel.: 21 848 66 61
Restaurante da Ordem dos Médicos
Ao seu dispor na Avenida Almirante
Gago Coutinho, n° 151, 1700 Lisboa
Aberto de segunda a sábado. Almoços
das 12HOO às 15H30 e jantares das
19HOO às 22H30.
Tel. : 21 842 71 53

VINHOS
Vintage 97

Fazer valer a nostalgia
No cenário brilhante dos Portos Vintage 97 das casas de Gaia
de primeira linha, surgem duas vedetas às quais ninguém
se atreve a recusar acender as luzes da ribalta. Sente-se
a mudança nos produtores. Texto de Fernando Melo
ata de 1678 o mais antigo
documento da Alfândega do
Porto ond e se pod e ler
"Vinho do Porto" entre os
produtos exportados. Esta data pode
tomar-se como o momento em que
os povos estrangeiros descobriram o
vinho que se fa zia nos vales cavados
e arejados do Alto Douro, havia algumas centenas de anos. O desbaste e
desatino dos produtores portugueses
perante uma avidez cresce nte dos

D

cli entes ingleses e holandeses,
maioritariamente, levou ao descalabro de credibilidade e qualidade do
vinho do Porto , sempre espremidos
fin anceira mente pelos ávidos negociantes que se in stalavam e enriqueciam . O primeiro ministro de D. José,
Sebasti ão José de Carvalho e Melo,
futuro Marquês de Pombal, interessa-se pelo assunto e decide redigir
um documento que defende a
posiÇão dos lavradores, contra os

negociantes, no sentido de dar a
Portugal a primazia e controlo da
produção do vinho do Porto. D. José
concorda e concede, em 1756, o
alvará que institui a Real Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do
Alto Douro.
A primeira grande obra efectuada
sob os auspícios da nova organização
foi a da demarcação das vinhas, distinguindo-as entre si quanto à terra,
clima e produção. Foi a primeira vez
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no mundo inteiro que se fez tal coisa,
o que não pode senão marcar profundamente aquela que é hoje conhecida como Real Companhia Velha .
Com uma produção pouco linear
ao longo do tempo, terá conhecido
dos momentos menos felizes da sua
existência na década de oitenta, apesar de possuir e exp lorar algumas
das melhores vinhas que hoje orlam
o Douro e seus afluentes. O Pin hão é
um deles e olha bem para cima, para
ver o topo de uma das mais belas
propriedades durienses, a Quinta das
Carva lha s. A criação em 1996 da
Fine Wine Division levou a que a perspectiva de produção mudasse inteiramente, pautando-se pela busca da qualidade. Sentiu-se a diferença nos vinhos de mesa e sente-se,
de forma marcante , no Quinta das
Carva lhas Vintage 97. A equipa de
enologia dirigida por Francisco Montenegro operou uma transformação
radical na forma de produzir o Vintage, a começar pelo recondicionamento das vinhas, terminando na recuperação das técnicas tradicionais
de fazer o vinho do Porto, tais como
a pisa a pé.

Os vinhos
O esforço hercúleo dá os seus frutos
num Vintage cheio de aromas a fruta
escura, vermelho muito escuro e
opaco e que na boca mostra uma
estrutura invulgar, mas irresistível.
O Quinta do lnfantado Vintage 97
recebe a designação tímida de "vinho
do produtor", sinal ainda da tirania
dos negociantes de Gaia que, no papel, terminou em 87, mas que ainda
se faz sentir. Seja como for, 91, 92 e
agora 97 são anos muito bons para o
Vintage feito por Luís Roseira . Este
último , mais vinoso que o Quinta das
Carva lhas, mostra alguns aromas de
compota e "abre" melhor. Na boca, é
sempre macio, embora com taninos
muito firmes e bem integrados.
Real Companhia Velha Quinta das
Carva lh as Vintage 97.
Preço: 8-1 O contos.
Quinta do lnfantado Vintage 97 .
Preço: 5-7 contos .

O que nos dizem os rótulos

A

leitura de uma garrafa de vinho
do Porto pode constituir um desafio de difícil superação sem a
informac;ão correcta. Os tintos podem ter ou não data de colheita, o
que os diferencia à partida.

Vinhos do Porto
sem data de colheita
São vinhos de lote, ou seja, misturas
de diversos vinhos, segundo critérios
que os produtores detêm. É o estágio
em madeira que lhes confere o "bouquet" e a harmonia, bem como as diversas manipulações de que é alvo.
Quando é engarrafado, está pronto a
ser consumido e pode ser encontrado
nas seguintes categorias:
Ruby - Encorpado e frutado, apresenta uma coloração semelhante à da pedra preciosa que lhe dá o nome.
Vintage Character - Lotação de vinhos do Porto de qualidade superior,
com idades entre três e quatro anos.
Apresenta complexidade considerável, corpo pronunciado e aromas intensos de fruta.
Tawny - Uma vez mais, uma designação que provém da cor do vi nho. O
tom acastanhado deve-se ao envelhecimento em cascos de carva lho. Sem
mais indicações no rótulo, trata-se de
um vinho com cerca de três anos.
Tawny com indicação de idade - "lO
anos", "20 anos", "30 anos" e "mais
de 40 anos", são designações que podem surgir num rótulo. Denunciam a
idade aproximada do vinho e são si-

nónimo de refinamento, complexidade aromática e persistência.

Vinhos do Porto
com data de colheita
Após úm estágio em casco que se pode considerar curto, estes vinhos efectuam a maior parte do seu envelhecimento em garrafa, quando se consegue resistir a bebê-los.
Vintage - A grande preciosidade do
vinho do Porto. Esta designação corresponde ao que de melhor o Dou ro
produz. O seu contacto com a madeira resume-se a cerca de dois anos,
após o que é engarrafado, envelhecendo lentamente. Além da data de
colheita, o rótulo deve indicar o ano
de engarrafamento. Incluem-se nesta
categoria os "Vintage de Quinta", produtos obtidos a partir de uvas provenientes apenas da propriedade que
lhes dá nome.
LBV (Late Bottled Vintage) - Permanecem em madeira entre quatro e seis
anos, ficando mais atreitos a oxidação
que os Vintage, e portanto mais fáceis
e indicados para beber ainda jovens.
Pode existir ainda a designação "LBV
Clássico" no rótulo, indicando que o
vinho não foi estabi lizado a frio .
Colheita - Vinhos provenientes de
uma colheita apenas, obrigatoria mente indicada no rótulo. Envelhecem em madeira - nunca menos de
sete anos - e são engarrafados apenas quando vão ser lançados no mercado.
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Companheiros
de profissão
Os portáteis já deixaram de ser aquelas máquinas pesadas
com pouca capacidade e rendimento. Hoje são autênticos
supercomputadores com acesso à Internet. Mesmo quem
não dependa da informática facilmente se vicia .
Texto de Elisabete Tavares
ideia de "estar sempre ligado" é hoje um ponto assente. Profissionais de vários
sectores de actividade habituaram-se a estar permanentemente
a par de todo o tipo de informação.
Navegar na Internet e consu ltar o
correio electrónico é algo de necessário, mesmo em viagem .
Os portáteis são a so lução ideal
para quem vive a correr, seja empresário ou "simplesmente" um profissional muito solicitado . Oferecem
boa rentabilidade e possuem uma
memória extensa. Quase todos têm
modem , o que permite aceder à Internet com facilidade e rapidez. O
preço e a autonomia das baterias
são os ún icos contratempos. Mas
vale a pena espreitar o que as marcas têm no mercado português . Fi cam algumas sugestões, das muitas
que pode encontrar. Todos os preços incluem IVA.

A

IBM
ThinkPad 600X
Este é um portátil feito a
pensar nos util izadores
mais exigentes . Integra os novos processadores Mobile Pen__.-:o_. tium III da Intel até
650 MHz com tecnologia SpeedStep, ou seja, muda a ve locidade
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para poupar energia . Este equipamento vem com 64MB de memória
e com uni disco rígido até 12 GB.
Integra um sub-sistema NeoMagic
MagicGraph 256ZX com 4 MB com
resolução, atingindo os 1024x 768
pontos de imagem - pixels. O ecrã
TFT é de 13,3 polegadas. O ThinkPad 600x incorpora um modem de
56k e oferece diversas opções como
uma unidade de DVD - Digital Versatile Discs - , uma de CD-ROM ,
uma drive de LS-120 ou Zip e uma
drive de disquetes. É um óptimo portátil para quem viaja muito, com os
seus 36 mm de espessura e 2,3 kg
de peso. Tem autonomia para três
horas. Este equipamento tem uma
garantia de três anos. O preço é superior a mil contos.

IBM
ThinkPad 390x
Este é um portátil dedicado ao segmento empresarial. O peso é
mais standard do que
o ThinkPad 240, chegando aos 3,6 kg.
Este noteboook vem
equipado com um processador
Pentium III a 500 MHz, 64 MB de
Ram e com um disco rígido de 12
GB. Integra um leitor de CD-ROM
de 24x e um modem de 56k.

Quanto ao monitor, é um "king size"
de 15 polegadas TFT com 1024x
768 de resolução. Este monitor é
alimentado por um sub-sistema grá fico, o NeoMagic MagicMedia de
256AV com 2,5 MB de VRAM . Contém o Windows 98 (ou Workstation
ou NT 4.0), o Lotus SmartSuite Millenium entre outros programas. O preço anda perto do milhar de contos.

IBM
ThinkPad 240x
Trata-se de um mini- --===;;z:n
portátil ultralige iro.
Tem um peso inferior
a 1,4 kg e 26 mm de
espessura. Este mininotebook contém
um processador Intel Mobile Celeron a 44 MHz, 64
MB de memória SDRAM ampliável
a 192MB. Integra um disco de 12
GB e um ecrã TFT de matriz activa com 10,4 polegadas (800x
600). Este equ ipamento possu i
ainda um modem e uma drive de
disquetes. Já o leitor de CD/DVD é
opcional. O leitor de CD-ROM é
externo , ligado a um PC Card.
O ThinkPad 240 vem com o rato
TrackPoint, um apoio para a palma
da mão e ainda um microfone interno. Tem gara ntia de um ano. O preço ronda os 550 contos .

App le
iBook Graphite
Este é um portátil divertido e ergonómico, com
a assinatura da Apple.
Trata-se de um G3 a 366
·~-----.
MHz com 64 MB de
.~ ~ RAM e 6GB de IDE.
;.
Possui um modem
de 56k e vem equipado com um monitor
TFT SVGA de 12,1 polegadas.
Possui ainda porta Ethernet/lO
Mbps. Autonomia até seis horas. O
preço ronda os 400 contos .

Toshiba
Satellite 4220 X CDT
A Toshiba possui uma gama muito
variada de portáteis. Destacamos
alguns, entre os quais este Satellite
4220 X CDT, um Pentium III com
64 MB de SD RAM .

24x e uma drive
de disquetes
interna . Possui uma placa gráfica de 2,5
MB e um ecrã TFT de 14,1 polegadas. Integra um modem de 56k. Inclu i o Windows 98 + works 4.5.
Tem um ano de garantia e custa
cerca de 590 contos .

Toshiba
Satellite Pro 4220 XCDT
Outro modelo da Toshiba equipado
com um processador Pentium III a
450 MHz. Possui uma memória de
64 MB expansível até 576 MB. Inclu i um CD-ROM de 24x e um modem interno de 56k. O disco rígido é
de 6 GB e a placa gráfica é Trident
CyberBiade 9525 30 de 64 Bit e 2,5
MB VRAM. O ecrã é um
TFT de 14,1 polegadas. O sistema operativo é MS Windows
98. O preço ronda
os 585 contos. Garantia
de um ano.

Permitem manter o contacto com
o trabalho e as informações que
interessam, em qua lquer ponto do mundo
Toshiba
Satel lite Pro 4280
Este modelo é muito semelhante
aos anteriores. Trata-se de um Pentium III a 500 MHz com 64 MB de
RAM e um disco rígido de 6 GB.
Possui uma drive de disquetes e um
CD-ROM de 24x, além de um modem de 56k. O ecrã é LCD TFT de
14,1 polegadas. A bateria é de lítio
e ionizada. Inclui o Windows 98 . O
preço ronda os 650 contos.

Toshiba
Tecra 8100

Fujitsu
Lifebook Série C 6537

Um topo ·de gama da
Toshiba . É um
Pentium III de
600 MHz com
64Mb de SD
RAM. Placa de vídeo com 2Mb ORAM. Disco rígido de 6Gb e ecrã TFT de 14,1 polegadas.
A bateria de lítio e ioni zada tem
uma autonom ia para três horas. O
peso ronda os 2,6kg. Custa cerca
/ de 870 contos .

/

integrado . Inclui drive de disquetes
e CD-ROM . Placa de som estéreo
Compaq Premier
Sound de 16 bit
com altifalantes e
microfone integrados . Placa gráfica
ATI Rage Pro. 64
MB de SDRAM.
Os discos rígidos existem nas versões de 4,3 GB, 6,4 GB e 12 GB . O
sistema operativo é o Windows 98.
Tem garantia de um ano . O preço
base ronda os 630 contos.

Toshiba
Portégé
7140CT

RAM e um disco rígido de 6 GB.
Inclui um modem de 56k e um ecrã
de 13,3 polegadas. O preço ronda
os 795 contos.

Compaq
Armada ESOO
Da Compaq, destaque para este
Pentium 11 a 366 MHz (também
disponível na versão Pentium III a
450 MHz). Ecrã TFT de 12,1 polegadas (ou 14,1). Modem de 56k

O Pentium III da Fujitsu a 500
MHZ .. Vem equipado com um ecrã
TFT XGA de 14,1 polegadas com 64 MB de
memória e um disco rígido de 9 GB. Inclui
um leitor de OVO
de 6x e uma
drive de disquetes interna . Integra um modem de 56k .
O preço ronda os 630 contos.

Fujitsu
Lifebook Série 8 2131
Trata-se de um mini-notebook excelente para quem viaja muito. Possui
um processador Intel Celeron a 400
MHz. Integra um monitor TFT SVGA
de 10,4 polegadas que é igualmente
um touch screen . Possui 64 MB de
memória e um disco rígido de 6,4
GB. CD-ROM opciona l externo de
24x. A drive de disquetes é externa e
este equipamento inclui ainda um modem de 56k.
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CULTURA
Escolhas
Por Manuel Halpern

Música
Festa da Música - J.S. Bach
Com mais de 60 concertos de curta duração, em cinco salas diferentes, projecções de vídeos, conferências e vendas de
CD's, o Centro Cu ltural de Belém assinala os 250 anos da morte de Johann
Sebastian Bach. Conceituados músicos
nacionais e internacionais, como Jordi
Saval, Juan Manuel Quintana, Davitt
Moroney e Pedro Burmester interpretam
as mais famosas peças do compositor
alemão. Durante este fim de semana festivo as exposições do CCB são de entrada livre.
Centro Cultural de Belém, dias 29 e 30
de Abril, das 14 ás 24 horas.
Orquestra Sinfónica de Chicago
Integrada no ciclo Grandes Orquestras
Mundiais, da Fundação Ca louste Gu lbenkian, a Orquestra Sinfónica de Chicago, comandada pelo maestro Daniel Barenbo'im, interpreta a Sinfonia n°5, em
Dó sustenido menor, de Gustav ahler.
Coliseu de Lisboa, dia 3 de Maio, às 21
horas.
lbrahim Ferrer e Rúben Gonzaléz
Depois dos concertos de Compay Segundo e Eliades Ochoa, é a vez de lbrahim
Ferre r e Rúben Gonzaléz visitarem o nosso país. No Pavilhão Atlântico, podem
ouvir-se a voz e o piano destes magní-ficos músi s cubanos, homenageados por Ry Cooder, e estrelas do filme
Buena Vista Social Club, de Wim Wenders.
Pavilhão Atlântico, dia 29 de Abril, as
22 horas.
Orquestra e Coro Gulbenkian
O Evangelho Segundo ão João, de
Bach, é a pr
ta da Orquestra e Coro
Gulbenkian pa a a sema a que antecede
a Páscoa . Sob a batu de Michel Corboz, cantam Rosa Man ion, John-Mark
Ainsey, Pascal B in, Peter Lika, Mich I
Schooper, Thilo Hi sch e Yves Rechsteiner.
Fundação Calouste ulbenkian, dias
18, 19 e 20 de Abril às 19 horas.
Jay Gottlieb
Especialista na interpretação de obras de
compositores norte-americanos da segunda metade do sécu lo XX, como John
Cage e Philip Glass, Jay Gottlieb oferece
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um concerto no Porto, num programa
paralelo à exposição Andy Wahrol : A
Factory.
Auditório de Serralves, dia 15 de Abril,
às 21 .30.
Quarteto de Baterias
Trazer para a ribalta instrumentos que
normalmente ficam escondidos na parte
de trás do palco é o objectivo deste quarteto, composto por Andrew Cyrílle Don
Moye, Tani Taball e Ob Addi, quatro úsicos com um longo percurso no Jazz.
CCB, dia 9 de Maio, às 21.30.
Rivoli, dia 11 de Maio, às 21 .30.

Cinema
Capitães de Abril, de Maria de M eiras
O 25 de Abril visto por Maria de Medeiros, no filme português mais caro de
se pre. Nos principais papéis, Joaquim
de Almeida , Alexandra Lenca re, Canto
e Castro, António Vitorino
Almeida e
Joaquim Leitão. A pri meira longa metragem de Maria de Medeiros estreia dia 21
de Abril.
O Barbeiro da Si éria, de Niktta Mikhalkov
O ru,sso N1kita Mikhalkov, que ganhou
um Oscar para o elhor filme estrangeiro co
I En nador, leva-nos à Rússia
do fina o século XIX, para contar a história da de
ação de ndrei Tolstoi para Sibéria.
m Verão Escaldante, de Spike Lee
A acção passa-se em Nova torque, em
1977. Um Verão anormalmente quente e ma falha de energia acabam por
cau r um motim. Uma história real
contada por Spike Lee, com Mira Sorvino e John Leguizamo nos principais papéis.

contemporânea, que proporciona hilariantes momentos de humor.
Teatro Villaret.
Não sobre Rouxinóis
Alfredo Brissos encenou esta peça baseada num texto inédito de Tenessee
Williams. A acção passa-se numa prisão
em Filadélfia.
Teatro da Comuna.

Exposições
René Bertholo
Primeira exposição antológica deste artista plástico português que, no final dos
anos 50, criou em Paris a Revista KWY
juntamente com Christo, Lourdes de
Castro e João Vieira.
Museu de Arte Contemporânea de Serralves, até 4 de Junho.
Flashback, de Julião Sarmento
Um paralelo entre as obras dos anos 70
e 90 de Julião Sarmento. Um dos pintores contemporâneos portugueses mais
reconhecidos.
Fundaç - Calouste Gulbenkian (CAM),
até 14 de Maio.
Arte Alemã do Pós-Guerra
Uma selecção de obras do Kunstmuseum de Bona, represen ativa da arte da
A emanha ocidental de 1945 até hoje.
No total, 50 obras de artistas como Josep Beuys, lmi n
I, Gerhard Richter e Hans Hartung.
CCB, até 16 de Maio.
José Afonso, Andarilho, Poeta e Cantor
Promovida pela associação José Afonso, esta exp:JSição ~ ilustra a vida e obra
do compositor, poeta e intérprete português.
Auditório Municipal da Guarda, de 21
de Abril a 8 de Maio.

Dança
História
dia e da noite
A história da amizade entre um rato e
um I ante. Esta peça,
ialmente
dedicada aos ma· novos, leva-nos a um
mundo fantástico. A encenação é d
Deolindo L. Pessoa.
Cine-Teatro de S. Teotónio (Coimbra).
Pop Corn
Encenada por António Feio, Pop Corn é
uma peça de Ben Elton, de temática

Rui Lopes Graça
Achamentos: Brasil · o título da nova
Coreografia de Rui Lopes Graça, que a
ia acional de Bailado vai estrear no Porto, no âmbito das comemorações do V centenário da viagem de Pedro Álvares Cabral. A selecção musical é
de Rui Vieira Nery.
Rivoli, dias 5, 6 e 7 de Maio às 16 e às
21.30.

