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O

desenlace era inevitável, mas
quando na noite de domingo, 21
de Maio passado, Manuel Machado Macedo nos deixou, o vazio e a
tristeza que invadiu as pessoas que se encontravam em sua casa provocaram o choque e a dor próprios das mortes inesperadas.
Foram · dias de sofrimento para todos,
mas ele parecia o mais forte e o mais sereno. Nos momentos mais difíceis todos encontrámos nele algumas das suas características de sempre. O sorriso compreensivo,
a seren idade e a calma, a determinação e a
coragem.
Ele, que tantas vezes ajudou a derrotar a
morte, companheiro presente nas últi mas
horas de amigos e
doentes, sabia que era
chegado o seu momento. E esperou; com serenidade e paz, como
recordou o P" Feytor
Pinto, na homilia da
missa de corpo presente.
Com o seu desa-parecimento fica mais pobre
a medicina e Portugal
perde um dos seus nomes mais ilustres. Na
medicina deixa um trabalho sobejamente conhecido e elogiado. De
um saber e competência inquestionáveis, ele
soube sair quando entendeu que era chegada a hora de deixar o
bloco, mas muitos dos seus discípulos perpetuam hoje, na chefia de serviços e nos
blocos de muitos hospitais, as qualidades
do seu Mestre, sendo representantes prestigiados da escola que criou .
Mas o Prof. Machado Macedo deixou
também a sua marca na Universidade e na
Ordem dos Médicos. A ambas deu muito
da sua vida e na defesa dos seus ideais tra vou violentos combates. Num dos momentos mais delicados da vida da Ordem dos
Médicos ele foi um pólo mobilizador e aglutinador da classe. Com determinação defendeu os médicos e a medicina, liderando
um combate vitorioso que lhe trouxe enormes prejuízos pessoais e profissionais. Poucos sabem o que sofreu, as ameaças que
recebeu, as pressões a que esteve sujeito e
os ataques que o poder político lhe moveu
e a muitos dos seus colaboradores.
Mas Manuel Eugénio Machado Macedo
deixa uma obra que ultrapassa em muito a

medicina e a vida universitária. A paixão
pela música fez também do seu nome uma
referência nessa área. Deixou aí amigos e
um trabalho admirável. Ainda recentemen te, à frente da Fundação S. Carlos, liderou
uma equipa que tentou dar corpo a um projecto cujo o epílogo deve ainda hoje envergonhar os que têm da cultura uma visão
meramente mundana e instrumento de auto-promoção.
Para a memória fica um curriculum impressionante, algumas das mais prestigiosas condecorações, publicações, centenas
de conferências.
O respeito, a estima e o afecto por Machado Macedo ficaram bem patente nos
muitos depoimentos e
mensagens recebidos
nesta Ordem dos Médicos e que podem ser sintetizados no comunicado
da Presidência da República que recorda Machado Macedo como um
"homem de cultura vasta, que não se esgotava
na medicina" e reconhece que com o seu desaparecimento "o país perdeu uma personalidade
médica de ma ior relevância da segunda metade do século XX".
De facto, poucos homens podem ser melhor
referência para uma profissão do que
Manuel Eugénio Machado Macedo o é para
os médicos. Fica o exemplo de invulgar
qualidade profissional, de dedicação aos
doentes e permanente defesa dos valores
que devem nortear o exercício da medicina.
Fica a memória daquele que foi um dos
últimos príncipes da medicina portuguesa .
Fica a saudade profunda do Amigo.
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Formação Médica
Mudar para melhorar
A precaridade do actual sistema de formação
médica tornou-se uma doença crónica. A Ordem
dos Médicos pretende alterar o diagnóstico e avança
com medidas concretas. Por J. Germano de Sousa
ais qualidade e mais justiça. Estes são alguns dos
princípios que orientaram
a elaboração da proposta
de Decreto-Lei sobre formação médica
que a Ordem dos Médicos apresenta
ao Governo. Resultado de um profundo det=late interno, o documento espelha os pontos de vista das três Secções Regionais e procura responder a
muitas das falhas inventariadas no actual sistema de formação médica.
É hoje indiscutível que as alterações
introduzidas nos últimos anos na legislação que regulamenta a Formação
Médica ficaram aquém das expectativas dos diferentes legisladores. Reconhecidos os problemas, parece-nos
que é tempo de procurar soluções.
Foi esse o caminho da Direcção da
Ordem dos Médicos. Durante várias
reuniões do CNE o assunto foi tema
de debate, surgiram naturais divergências, mas no essencial houve acordo e foi assim possível alcançar um
consenso que se traduz nas propostas
do documento.
Espera-se agora que o poder político o entenda como um instrumento
fundamental para moderniza r e aumentar a qualidade formativa dos Internatos, conferindo-lhes também mais
justiça e transparência e responsabilizando os Serviços e os formandos.
Esta proposta deve ser também
uma prova inequívoca do empenho da
Ordem dos Médicos e dos seus dirigentes na busca de soluções que melhorem as condições do exercício da
medicina e os meios de formação e de
trabalho dos médicos.

M
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Para isso é indispensável que o Estado continue a reconhecer à Ordem
dos Médicos as competências que a
Lei lhe confere e que, em parte, lhe foram expurgadas em legislação recente
sobre a formação médica.
Retiraram-se competências e produziu-se legislação que a prática veio
a confirmar ser ineficaz e incapaz de
responder às necessidades e lesiva
da qualidade da formação pós-graduada.
Por issõ, e procurando um maior rigor, a proposta defende a manutenção
de um exame final de Titulação Única
realizado por um Júri Nacional indicado pela Ordem dos Médicos e homologado pelo Ministério da Saúde, no
qual o orientador de formação do candidato estará presente, mas integrado
num conjunto em que os restantes
membros do júri, incluindo o Presidente serão independentes do serviço
de origem do Interno proporcionando
assim ao processo uma maior transparência e responsabilização dos serviços na formação dos jovens médicos
e uma mais justa e correcta avaliação
dessa mesma formação.
Esta e outras alterações são o resultado de um trabalho de equipa da
Direcção da Ordem dos Médicos, expresso também na opinião das Secções Regionais. As entrevistas aos
respectivos Presidentes traduzem alguns dos aspectos mais importantes
da proposta da Ordem dos Médicos e
deixam claras as respectivas posições relativamente a uma matéria da
máxima importância para a classe
médica .

•
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Regiões em sintonia
A revisão da legislação referente ao Internato Complementar
está prestes a conhecer uma proposta definitiva da Ordem
dos Médicos, a julgar pelo documento de trabalho que acaba
de ser ratificado pelo Conselho Nacional Executivo. Os três
presidentes dos conselhos regionais mostram os seus pontos
de vista. Por Fernando Melo

pontapé de saída para a revisão da legislação foi dado
pela região Norte, quando o
Dr. Miguel Leão encabeçava
a lista que viria a ser eleita. Havia
um objectivo fundamental, que consistia em expurgar da legislação, em
particular a portaria 695/95 , as disposições que, do ponto de vista da
OM, "usurpavam competências que
devem ser exercidas exclusivamente
pela OM", comenta o presidente do
CRN. A portaria referida faz com que
a Com issão Nacional dos Internatos
Médicos (CNIM) e as Comissões Regionais dos Internatos Médicos
(CRIM), organismos dependentes do
Ministério da Saúde, desempenhem
ou queiram desempenhar funções da
OM . "Definição das especial idades
médicas, defini ção do programa curricular, definição dos tempos de formação, são algumas das nossas
competênc ias que não estão consagradas na portaria 695/95". O Decreto-lei 128/92, "menos grave do
ponto de vista forma l", e a portaria
mencionada , instituem algo que é
contrário ao disposto nos estatutos
da OM.
Na sequência de debates no seio
do Conselho Nac ional Executivo
(CNE), atingiu-se o que é um documento de consenso e que neste momento se depura em termos jurídicos, para ser presente ao governo,
como proposta de reformu lação. "Há
dois pontos a acrescentar ao doeu-

O
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menta entregue, correspondentes a
trabalho ainda a desenvolver na
OM", afirma o Dr. Miguel Leão. "É o
caso da prova de comunicação clínica de acesso ao internato comp lementar e - embora lateral ao assunto - a revisão da legislação sobre os
ciclos de estudos especiais" . Falta
apenas sugerir pequenas revisões
nas portarias que regu lam os programas dos internatos comp lementares.
"A segu nda modificação é, contudo,
tácita, se o nosso documento de trabalho merecer aprovação junto do
governo", explica, ao mesmo tempo
que esclarece sobre o outro ponto levantado: "os ciclos estudos especiais
incluíam concursos de acesso com
contornos basta nte difusos". O meca nismo de acesso aos ciclos de estudos especiais deve, segu ndo o Dr.
Miguel Leão, "ter características de
concurso nacional , em detrimento de
ter lugar em pequenos e impenetráveis grupos".
O funcionamento dos colégios de
especialidade é, no sentir do CRN,
outro aspecto que exige alguma reformu lação . "As ideias que nós defendemos e que hoje fa zem parte da
posi ção da OM incluem algumas "trivialidades" que não eram respeitadas e que passam , por exemplo, por
fazer com que, em definitivo, as comissões de verificaçao de idoneidade
de serviços para forma ção de internos, obrigatoriamente inclu íssem a
vi sita aos serviços a aval iar". Aparen-

temente, a portaria 695/95 não obrigava a tal, ficando-se não poucas vezes pela leitura dos inquéritos. "Queremos, também, que os próprios in ternos integrem as visitas aos serviços e, ainda, que, do ponto de vista
organizativo, o presidente de determin ado co légio seja eleito para um
mandato com a mesma duração do
da direcção" . Através dos três coo rdenadores regionais, "consegue-se
uma melhor gestão dos colégios de
especialidade".
O Dr. Miguel Leão faz questão em
afirmar que os júris de ava liação do
internato complementar deveriam ter
âmbito nacional e expressou a opini ão do Conselho Regional do Norte,
aliás já publicada na Revista da Ordem dos Médicos, que a classificação durante o período de avaliação
continua do Internato Complementar
deveria ser numéri ca ou quantitativa,
enquanto a classificação da prova de
avaliação final deveria ser qualitativa
e do tipo apto ou não apto. O Dr. Miguel Leão completa o seu raciocínio:
"não há méd icos mais especialistas
do que outros, ou especia listas de primeira ou segunda categoria ; há, apenas, no que se refere a títulos atribuídos pela Ordem dos Médicos, especialistas e não especialistas" . Contudo, o documento oriun do do CNE
consagra uma classificação do ti po
qualitativo para a ava liação continua
e uma classificação do tipo quantitativo para a aval iação final. Para Mi-

guel Leão, era natura l que os conselhos regionais tivessem entre si divergências nesta matéria. A propósito
da constituição dos júris do exame final do internato comp lementar, lembra um inquérito reali zado aos Colégios da Especialidade em 1999, coordenado pelo Dr. Mesquita Montes,
Presidente do Colégio de Ortopedia,
e pelo Dr. Alfredo Loureiro, Presidente do Colégio de Nefrologia. "Os 30
colégios que responderam ao inquérito (64 % ) responderam esmagadoramente (29) que aqueles júris deveriam ser únicos e de âmbito naciona l, o que significa que não deveriam
integrar nem o orientador de formação do interno, nem o director de servi ço em que o interno se formou,
com desdobramentos de âmbito na-

ciona l, quando o número de candidatos o justificasse" . Acrescentou ainda
que apesar desta divergência, o documento resultante do CNE "mereceu a concordânc ia genérica do
CRN , por consagrar o regresso de
competências retiradas à Ordem dos
Médicos pela portaria 695/95, no
que se refere à organização técnico-científica dos internatos médicos" .
Instado sobre se os médicos portugueses se aproximam, em termos de
perfil base, do modelo europeu, o Dr.
Miguel Leão responde que "ao contrário do que se possa pensar, a nossa organização da formação médica
é, provavelmente, das melhores da
Europa" . Portugal parece destacar-se
por ter provas, no que se distingue
dos seus parceiros no espaço euro-

nosso principal problema é aplicar a lei e pugnar para que ela seja cumprida"
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peu. "Duvido que haja muitos - se é
que há algum - que tenha programas
de formação para casa especia lidade". Considera que "o nosso principal problema é aplicar a lei e pugnar
para que ela seja cumprida", dando
um exemplo: "nós pretendemos que
determinado serviço que funciona
como entidade formadora no contexto de uma certa especialidade tenha
na chefia um médico dessa especialidade". Afirma que "muitas vezes não
acontece assim, especialmente quando há chefias de vários departamentos". Surge aqui a questão da direcção técnica, consagrada com articulado no documento do CNE e que,
para o Dr. Miguel Leão, "é um mero
exercício de lógica e que deve fazerse valer, passando a lei" .

Optar pela qualidade
A formação pós-graduada é, para o
Dr. Reis Marques, presidente do
CRC, "como uma das pedras basilares que sustentam a função da OM".
Embora o nosso país disponha de
médicos já suficientemente capazes
e com preparação científica adequada, que "de forma alguma nos inferioriza em relação ao resto da Europa, penso que devemos pugnar por
uma melhor qualidade" .
Outro aspecto importante é, "de alguma maneira inserirmo-nos nos movimentos médicos europeus, para

Instado sobre se
os médicos portugueses
se aproximam,
em termos de perfi I
base, do modelo
europeu, o Dr. Miguel
Leão responde que
"ao contrário do que
se possa pensar,
a nossa organização
da formação médica é,
provavelmente, das
melhores da Europa"
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que estejamos dentro do que se vai
passando". Assim, por um lado, a nível europeu, há um movimento regressivo, em termos do número de
especialidades - hoje, ultrapassavam, nalguns países, as 140 - para
adoptar um modelo mais geral de
formação. A forma ção pós-graduada
deve caminhar neste sentido. "O documento que foi preparado tem essa
vertente", afirma o Dr. Reis Marques.
O que defende para o internato geral, que é a incorporação no internato complementar e, assim, aumentar
em mais um ano o tronco comum.
"Julgo que, por um lado, a qualidade
tem de incidir na formação tout-cour
- no dia-a-dia do novo médico e especialista, cada vez mais exigente,
mais humanista e também mais especializado - mas também poder
confrontar-se com todas as realidades da ~specialidade a que se candidata. Assim, "defendo a colocação do interno em serviços de ponta,
mas é muito importante circular por
unidades do interior, onde as patologias e realidades encontradas são totalmente diferentes das dos grandes centros urbanos, ou suas periferias".
Também ligada à qualidade, surge
a avaliação. "No documento também
isso é tocado, dando resposta a uma
série de críticas acumuladas ao longo
do tempo, muitas vezes com justiça", explica, acrescentando: "o elenco do júri passa a ter uma isenção
acrescida, esperando-se um maior rigor da avaliação".
Coimbra, terra universitária por
tradição, pode encontrar na medicina
um particular entrosamento entre
academismo e prática clínica. "Talvez se possa num futuro próximo
abrir mais a carreira docente aos médicos de carreira hospitalar", sustenta o Dr. Reis Marques. "Têm muito,
especialmente tirado da experiência,
para transmitir aos internos", explica.
A mudança de mentalidades parece ser inevitável , quanto à capacidade dos serviços enquanto entidades
formadoras. "Mas o que importa reter é que estará ao alcance de todos
o caminho evolutivo de auto-avaliação, no contexto particular da forma-

ção de internos". Concomitantemente com a super-especialização, deve
haver a noção das actividades e necessidades de outros campos da medicina, segundo o presidente da Secção Regional de Coimbra. "É a diversidade que garante a so lidez da formação", sustenta.
"Estou muito orgulhoso de Portugal neste capítulo, por ter um dos
melhores sistemas de formação",
afirma o Dr. Reis Marques, citando
conclusões de diversas reuniões e
documentos europeus. "Isto apesar
de termos defeitos a ultrapassar, alguns deles com repercussão na qualidade do serviço assistencial", complementa. Existir uma escola onde a
avaliação vai ser feita de forma mais
contínua, mas também mais isenta,
de que será garante o novo elenco do
júri, "pode melhorar significativamente o nível da nossa medicina
que, saliente-se, é já muito bom".
O documento a que se chegou vai
repercutir-se a montante e a jusante.
"Qualquer mudança tem sempre as
suas repercussões", comenta o Dr.
Reis Marques, . acrescentando que
"em Coimbra, há uma reestruturação
curricular em curso, com resultados
animadores, mas há que esperar para se ver qual a evolução definitiva
das coisas. Pensamos que a formação médica pré-graduada necessita urgentemente de uma maior contribuição dos médicos da carreira
hospitalar, medicina familiar e saúde
pública que no dia-a-dia podem ensinar os gestos e as atitudes
necessárias para uma maior competência dos nossos médicos".

Importante devolver
competências à Ordem
A legislação dos internatos é recente.
O documento de trabalho que a OM
vai entregar ao governo denuncia alguns constrangimentos no sistema
actual de internato complementar,
que urge resolver. A OM traduz maneiras de pensar diferentes - as regiões e as pessoas - , mas chegou-se
a um ponto de consenso. Nesse aspecto, e na opinião do Conselho Re-

gional do Sul , as grandes vantagens
do documento são :
1o Repor, como sempre foi a tónica,
numa avaliação dos médicos, libertando o internato do contexto
licea l ou de escola que tinha, de
carácter público e isento. Não ser,
afina l, em definitivo, um prolongamento estrito dos tempos de escola . O internato tem "a ver com
profissionais e pessoas que buscam de forma madura os seus
próximos caminhos". Assim, a fase do complementar passa a ser
entendida como orientada para
pessoas adultas. Portanto, as
classificações obtidas durante o
internato devem ser separadas da
avaliação final do candidato, o
que passa a estar garantido com o
novo documento.
2° Resolver o peso excessivo do serviço formador sobre a ava liação final. Até agora, era muito localizada, com o presidente do júri a ser,
por sistema, o director do serviço
formador. "É um pouco como no
futebol: as equipa que jogam em
casa têm, à partida, vantagens.
Há que separar, mas sem excessos" . O Dr. Pedro Nunes considera que no meio é que está a virtude. "Há que haver no júri um elemento que, ao mesmo tempo que
conhece o candidato, está, ele
próprio, a ser julgado, bem como
o seu serviço" . Um dos pontos
fundamentais foi "a manutenção
do orientador como elemento do
júri, sendo todos os outros vindos
de fora da instituição" . Um cand idato reprovado passa a implicar,
não a reprovação da pessoa, mas
sim do serviço formador. "Assim,
deixa de haver vítimas do sistema", comenta o Dr. Pedro Nunes.
"Queremos que o serviço se responsabi li ze pelo candidato e que,
se ele não tem as qualidades necessárias, o demova da intenção
de se apresentar à aval iação, não
permitindo que ele se apresente a
exame final" . Acontecendo, será
também o serviço a ser examinado e não o candidato, em exclusivo . Ou seja a reprovação do candidato deve implicar a reavaliação

da capacidade formativa do serviço.
O sistema actua l de avaliação também não satisfaz o presidente do
CRS: "trata-se de um sistema numérico de avaliação, o que vai completamente contra o que é aconselhável,
já que se trata apenas de uma aferição da qualidade de formação que
recebeu". O serviço passa a pronunciar-se apenas através das designações de "apto" ou "inapto", para levar determinado candidato a exame :
"a classificação numérica obtida, essa é determinada pelo júri". O Dr.
Pedro Nunes completa: "Essa é a diferença entre uma ava liação formativa e uma avaliação sumativa".

O documento de trabalho da OM
toca na questão da idoneidade para
formação. "Existe hoje o conceito de
desenvolvimento profissional contínuo no un iverso médico europeu",
afirma o Dr. Pedro Nunes, enquanto membro do Comité Permanente dos Médicos Europeus, completando com dados novos, atingidos
numa reunião recente : "França está
a convergir com as ideias portuguesas sobre ava liação da formação contínua".
Após ultrapassar-se as resistências
de alguns, segundo o Dr. Pedro Nunes, os nossos serviços vão aceitar
ser ava liados numa perspectiva de
qua lidade formativa , uma vez que
"tem sido essa a tónica em toda a
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nossa avaliação, o mesmo que tem
servido de modelo".

Um todo feito de partes
O Internato Gera l é assunto incontornável, especialmente quando a tónica está a ser posta no Internato Complementar. "Não é possível dissociar
um do outro". O Dr. Pedro Nunes fez
parte de uma Comissão bipartida,
com elementos da Ordem dos Médicos e do Ministério da Saúde, presi dida pelo professor Meliço Silvestre,
na qual o assunto já se tinha co loca-

"Queremos que
o serviço se
responsabilize pelo
candidato e que,
se ele não tem as
qualidades necessárias,
o demova da formação
na área em que
se encontra, não
permitindo que ele
se apresente a
exame final"
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do. A nível do CRS, considera "notáveis os esforços que as escolas de
medicina têm vindo a desenvolver no
sentido de reformulação dos seus últimos anos". O Internato Geral deveria , segundo o presidente regional do
sul, "constituir um só bloco, juntamente com o Internato Complementar". O plano preconizado pelo CRS
prevê a formação médica repartida
por três fases: formação pré-graduada , formação pós-graduada e formação contínua. "O pós-graduado deverá corresponder ao Internato Geral,
juntamente com o Internato Complementar'', considera .
Este novo horizonte permitiria resolver algumas situações, tais como
resolver, em definitivo, "a situação de
grande injustiça para os médicos portugueses de terem um período de formação mais longo do que, por exemplo, os espanhóis que se formam nos
mesmos sítios, recuperando a décala ge de dois anos em que se encontram
actualmente". Mas a ideia não é simplesmente abolir dois anos do ciclo.
"O que se pretende é que, na fase inicial dos internatos futuros, já exista
uma componente vocacional acentuada", explica o Dr. Pedro Nunes.
Em breves comentários sobre a
universidade e o seu protagonismo
enquanto primeira entidade formado-

ra de médicos, o Dr. Pedro Nunes
afirma que "deve formar indivíduos
que tenham o conhecimento básico e
mecanismos que lhes permitam saber como podem ter acesso à informa ção de que necessitam". A universidade, "como tudo em Portugal, está num processo de profunda modernização", afirma o Dr. Pedro Nunes.
No entanto é necessário que essa
evolução não ponha em ca usa o que
o sistema actual tem de bom em termos de qualidade de forma ção dos
médicos. "Vivemos num mundo em
que nada está adqu irido em definitivo; quem pensa que, porque hoje sabe, será eternamente respeitado, está muito enganado". Aconselha, a
propósito que se "caminhe sempre
no sentido da dúvida e da descoberta ". Continua: "a OM tem demonstrado, neste mandato, grande capacidade de analisar todos os problemas, tudo discutir, tudo levar até ao
fim e tudo racionalizar neste processo do chamado sexto ano profissionalizante também assim será. A OM,
a quem compete a ava liação da formação que é fornecida aos médicos,
quer no pré-graduado, quer no pósgraduado, irá exercer essas funções
no diálogo permanente com todas as
instituições, por maioria de razão,
com as Faculdades de Medicina.

OPINIÃO
Os valores dos profissionais

,

O CURRICULO
ESCONDIDO*
Compaixão. Sentido de responsabilidade. Curiosidade.
Integridade. Compreensão da ambiguidade, da
dúvida, do erro. É destas pequenas coisas que se
fazem os bons profissionais. É isso que falta aos
funcionários públicos da saúde, aqueles que não têm
mais nada para revelar... Por João Lobo Antunes**

João Lobo Antunes: "O currícu lo escond ido constrói-se até ao dia em que se morre

Icomo méd ico"
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ui recentemente incumbido
de presidir ao júri de um
concurso para chefe de seNiço de um hospital universitário. Para que tudo decorresse com invulnerável legalidade, foi -me previamente fornecida a receita que blindava tão solene acto administrativo
contra eventuais assaltos por quem
se considerasse injustiçado. Da receita constavam 18 trâmites, passos
e compassos contados na medida
burocrática de tempo que se chama
o "dia úti l" .
Para os candidatos em prova era
chegado o fim de uma áspera cam inhada que, para as gerações a quem
nos últimos anos temos aberto as
portas das nossas faculdades, começa com um absurdo e iníquo processo de selecção.
A iniquidade ganha nova expressão no processo de entrada para a
especial idade a que irão dedicar toda
a vida , que apenas consta de uma
série de perguntas que Ga lenos anónimos vão pescar em tratados que,
apenas, consagram o efémero da
ciência médica do nosso tempo. Assim se preseNa a inefável virtude democrática da transparência, que nos
dispensa da terrível obrigação moral
de escolher co la boradores com o rigor da justiça ao seNiço de um ideal
ou, simplesmente, de uma visão.
No concurso a que me referi, tal
como noutros de igual natureza, eu
estava tranquilo. São provas de autópsia de uma carreira. Não se exige
conhecer para onde irá o candidato,
ou que destino a si próprio ele augura. Pretende-se apenas que descans_e
em paz, como é, aliás, desejo inconfessado de muito professor universitário.
Para que ninguém saia chamuscado deste churrasco legal, são-nos fornecidos parâmetros classificativos,
uma "grelha", na linguagem burocrática comum, com um valor numérico
determinado por portaria de 1997,
que embora relativamente rígida,
perm ite por sábia manipulação algébrica, a selecção de quem não quer
arcar abertamente com a escolha.
Sobre a "grelha" mais não direi excepto para apontar que numa escala

F

que se estende até 20, trabalhos publicados ou comun icados merecem 2
valores; actividades académicas e de
investigação científica O a 0.5 valores, e que títulos de valorização profissional e sociedades científicas a
que se pertence, merecem igualmente tal pontuação.
Quem obseNe friamente o que tem
sido a perda progressiva de autonomia profissiona l dos médicos, e a sua
crescente funcionali zação, verifica
que um dos fenómenos mais curiosos é o acred itar ingénuo por parte
da classe, que o legislador é seu aliado natural, e que a manutenção de
um secular domín io corporativo, algumas vezes mal disfarçado, se pode
assegurar por medidas jurídicas. E
contudo, já Monta igne01 lembrava
que "/e Roi Ferdinand, envoyant des
co/onies aux lndes, porvut sagement
qu'on n'y menât aucuns éco/iers de
la jurisprudence, de crainte que les
proces ne peuplassent en ce nouveau monde, comme étant science
de sa nature, génératrice d'a ltercation et division", acrescentando: ''jugeant, avec Platon, que c'est une
mauvaise provision de pays que jurisconsu/tes et médecins" .. .
Quando nos foram fornecidos instrumentos admin istrativos como as
"grelhas" classificativas, muitos consideraram como medidas salvíficas,
e garantia que todo o processo decorria com inviolável tranquilidade. O
resu ltado tem sido, como se sabe, o
oposto, porque o desdobramento dos
parâmetros classificativos, mu ltiplicou a probabilidade de cada um ser
objecto de protesto. De facto, com
algum cinismo, eu diria que a única
forma de suster a epidem ia de impugnações, é apl icar uma sim ples
forma matemática: nl ~ nc, ou seja,
o número de lugares (nl) deve ser
igual ou ma ior que o número de candidatos (nc) . Por outro lado, poucos
cu idaram de obseNar que a própria
estrutura da "grelha" seNia um claro
objectivo de natureza político-adm inistrativa, contribuindo decisivamente para, outra vez, declarar mais
competente quem mais seNilmente
cumpriu como funcionário publico da
saúde.

Quem observe friamente
o que tem sido a perda
progressiva de
autonomia profissional
dos médicos,
e a sua crescente
funcionalização, verifica
que um dos fenómenos
mais curiosos é
o acreditar ingénuo
por parte da classe, que
o legislador é seu aliado
natural
Do currícu lo formal, que é o objecto exclusivo do escrutínio deste tipo
de avaliações, o legislador habilmente subtraiu aqui lo que distingue os
que ainda se preocupam em preservar o estofo intelectual da profissão,
educar os neófitos, iniciar pesquisa
original, enfim , obter reconhecimento nacional e internaciona l. Tudo isto, sa liento de novo, em nome de
uma alegada transparência democrática, visa uma tal nudez curricular
que a aná li se do mérito de qua lquer
carreira profissional pode ser entregue, sem temor, ao juízo de alguém,
cujo ún ico atributo é, simplesmente,
o saber ler. Este é o absoluto triunfo
do currícu lo forma lizado, ou como
agora se diz, "formatado", mesmo
que obeso pela ingestão de fotocópias de míriades de mesas redondas
ou congressos a que se assistiu, ou
pelo menos se pagou, ou por alguém
foi paga, a respectiva taxa de inscrição.
Afinal, este currícu lo, mesmo
quando torturado para desenhar o
perfi l em que se quer encaixar o ca ndidato desejado, tem sido alvo de infindáveis pugnas legais, gerado fracturas nos seNiços hospitalares, impedido o progresso profissiona l de
mu itos médicos sérios e competentes, e ferido, com a complacência
dos interessados, a moral da profissão. Ao mesmo tempo, va i-se a pouco e pouco eli minando um compo-
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Qualquer que seja o
tempo vivido
Um currículo deve ser
curto
Pede-se que seja
sucinto, baseado
em factos concretos
Substituam-se as
paisagens por
endereços
E as recordações vagas
por datas rigorosas
nente fundamental do que cada um
de nós é na arte e na técnica do que
praticamos, ou seja, o currículo escondido.
Para dissipar o desagradável bafo administrativo deste intróito,
não há como recorrer à imagem poética. Wislawa Szymborska12>, poetisa polaca, prémio Nobel da Literatura em 1996, escreveu um poema
que se intitula precisamente "Curriculum Vitae", que me permito transcrever:
( .. .)

Qualquer que seja o tempo vivido
Um currículo deve ser curto
Pede-se que seja sucinto, baseado
em factos concretos
Substituam-se as paisagens por
endereços
E as recordações vagas por datas
rigorosas
De todos os amores, mencionar
apenas o conjugal.
E de todos os filhos, só os que
nasceram
Quem te conhece é mais importante,
do que quem tu conheces
Viagens, só a outras terras
Membros de, mas sem explicar
porquê
Honrarias sim, mas não como foram
ganhas
Escreve como se nunca tivesses
falado a ti próprio
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E sempre mantendo-te à distância
Não menciones os teus cães, gatos,
pássaros
As ninharias, os amigos e os sonhos
O preço sim, o valor não
O título, não o que significa
O tamanho do sapato, não para onde
ele leva,
Aquele a quem fazes passar por ti
próprio
Junta uma fotografia que mostre
uma orelha
O que importa é a forma, não o que
ouve
Aliás o que há para ouvir?
O ruído da máquina a trilhar o
papel.
De certo compreenderão que a inspiração poética de Szymborska glosou dois currículos diferentes: um,
explícito, acaba ingloriamente em
farrapos; o outro, o escondido, representa a essência do que somos.
o currículo formal é bem conhecido de todos, e é o que tradicionalmente somos chamados a avaliar.
Desde que aquilo a que Marinker3>
chama o "educacionalismo médico"
dele tomou conta, assumiu facetas
novas, que importa analisar.
O "educacionalismo médico" surgiu quando os pedagogos introduziram uma nova cultura educativa, reducionista e predominantemente
quantitativa, usando uma metodologia curiosamente semelhante à da
epidemiologia clinica. Baseia-se em
princípios consagrados da "andragogia", que me foi caridosamente explicado ser a ciência que trata da educação dos adultos. Implica, como
primeiro passo fundamental, a definição de objectivos, estreitamente ligados ao produto que se pretende,
no nosso caso, um médico virtual,
habitualmente designado o "médico
pluripotencial". Porque já tratei do
tema noutros locais14 l, limito-me a
apontar que este deve ser moldado,
de acordo com a chamada iniciativa
de Lisboa de 1988, segundo "a clear/y defined hea/th po/icy stemming
from the European hea/th for ali
strategy".
O processo educativo é depois desmontado- "desconstruído" é o termo

em voga -, definindo-se a metodologia necessária ao objectivo, recorrendo-se por vezes na enunciação dos
princípios a acrónimos sonoros como
SPICES15> ("especiarias") que significa: "student centred, problem based, integrated, community based,
efectives, systematic", ou então a
"slogans" que são paradigma do moderno jargão pedagógico, como:
"preparar o aluno para aprender a
aprender, aprender a saber, aprender
a ser e aprender a estar".
Do currículo formal consta necessariamente o enunciado dos programas e os tempos de escolaridade, o
último área de conflito por excelência
sempre que se ensaia uma reforma
curricular. No treino pós-graduado, o
programa das especialidades médicas exprime-se nas rotações pelas diferentes áreas de preparação técnica,
e, nas cirúrgicas, além destas, nos
chamados "mínimos", ou seja no número de intervenções que garantam
um aceitável limiar de competência
técnica. O currículo formal exige ainda que quem o ensina tenha desenvolvido aptidões próprias para tal,
seja particularmente versado em técnicas de comunicação, e que o local
onde se ensina seja adequado ao que
se pretende. Não tenho qualquer reserva particular quanto à última condição, e devo dizer que nesta área o
progresso é evidente reconhecendo-se hoje em dia, que o ensino não
pode mais ficar confinado ao hospital
universitário.
O currículo formal está indissociavelmente ligado ao processo de avaliação, pois defende-se que só deve
ser ensinado aquilo que é susceptível
de ser avaliado. Interessa-lhe menos
apurar se o conhecimento foi interiorizado, metabolizado, tornado endógeno, em suma, se se transformou em
competência, que no fundo, é a ponte
entre o conhecimento e a acção.
O modelo de avaliação mais em
voga é o teste de escolha múltipla
(entre nós praticado, diga-se, com la mentável amadorismo), e que na
realidade, não passa de um teste de
escolha nula, pois só uma das respostas é correcta. Escolha múltipla,
ao contrário do que afirmam os pro-

- --------------------------------------------------------------,

fetas de certa forma de medicina, é a
clinica real, da análise de decisões
complexas, de fenómeno s caóticos,
imprevisíveis, estocásticos, que reflectem a qualidade biológica intrínseca dos actos de diagnosticar e tratar. Estas escapam ao tratamento
singularmente esquemático da metodologia adoptada no juízo cognitivo
de estudantes e jovens médicos. A
ava liação não está mais confinada a
estes e estende-se hoje, de forma cada vez mais exigente, aos docentes e
às in stituições de ensino e de treino.
Entre nós, está por estabelecer uma
genuína cultura de ava li ação, mas é
inevitável que num futuro próxim o o
currículo formal venha a ser objecto
de um novo tipo de aná li se, e que ele
próprio não tenha mais faces ocultas
ou disfarçadas.

***
E o que é o currículo escondido e
para que serve? Devo dizer que o
conceito me inqui eta há já muito
tempo , ou seja, desde que comece i a
reflectir sobre o modo como me tornei médico, e parti à procura dos
componentes intangíveis desta mistura de conhecimento teórico aprendido nos livros, e expe ri ência aprendida na vida; de bons e maus exemplos; coragem e cobardia; altruísmo
e egoísmo; triunfo e derrota, elementos que estão dissolvidos na substâ ncia do que somos. Encontrei o termo
num artigo de Haffertyi 6 71 fundamen talmente dedicado ao ensino da ética, em que o autor sublinha como o
currículo formal é tão inadequado à
transmissão da essência da ética.
Mas o conce ito é extrapolável para
todos os processos que contribuem
para a replicação da cultura médica
e para a socia li zação da profissão , ou
seja , para os mecanismos que transformam um jovem estudante de medicina, de aprend iz leigo em médico,
contribuindo assim para a aquisição
da sua identidade profissiona I.
O currícu lo forma l, na palavra de
Marinker31 , é escrito na prosa segura
dos pedagogos, e rea liza-se plenamente na escola médica virtual, concebida pe los especia listas em educa-

ção médica. O currículo escondido
está gravado nos tijolos , no cimento
e na memória da escola médica real ,
conservada e transmitida ao longo
das gerações, e é o pesa delo de
quem pretende reformar por decreto.
O currículo formal quase se identifica com a mesma aval iação. O currículo escond ido é mu ito mais difícil
de pesar: a ava li ação nasce imperce ptivelmente dentro do próprio, e
va i ganhando voz ao longo da vida,
quando o nú cleo de conhecimentos e
experiências indispensáveis à prática
é insensivelmente absorvido no modo único, particular, de ser médi co.
Percebe-se então, a pouco e pouco,
como muito de tudo isto foi adquirido por subreptícia osmose, ou por
uma infecção lenta persistente, ca usadora de picos febris que correspondem apenas ao pontuado de um
exemplo,, de um elogio ou de uma
censura , para sempre gravados pela
força da autoridade de quem os proferiu.
O currícu lo escondido constrói-se
até ao dia em que se morre como
médico. Por isso não fecha a porta
co m a última prova académica, ou o
repou so final que concede um concurso co mo aquele a que aludi no
início. Não tem compênd io, mas ex ige a atenção vigilante do jovem profeta Samuel - "Fa lai, Senhor, que o
vosso servo escuta".
Este currículo só acontece na sa la
de aula quando o professor é verdadeiro Mestre, o que é raro . É mais
comum que se construa na enferma ria, nos corredores, no vestiá rio, na
sala de operações, ou no serviço da
urgência, enfim , em todo o loca l onde somos chamados a exercer o nosso múnus. Às vezes é expresso si lenciosamente : um ol har ou um sorriso
bastam, mas baseia-se muito numa
tradição oral, feita de hi stóri as, anedotas, experiências pessoais, aforismos ou se ntenças. Caracteristicamente, não tem l1orário, e não co ncede créditos ou diplomas. É, na essê nci a, o currículo da matéria que
não é dada .
Cientistas da neurocogniçã o, como
Roger Schank181 , quando começa ram
a rel acionar os processos da mente

com as estratégias da aprendizagem,
descobriram que o elemento capital
no arma zenar da informação é a surpresa. O astuto Leri che já descobrira
isso há muito tempo e declarava - "//
faut s'etonner" , como me ensinou
João Cid dos Santos. O mais importante não é, pois, o conhecimento do
facto , é co mo a ele se chega, é a motivação do saber. Para mim , um dos
grandes motivadores do conh ecimento médico foi sempre o medo de errar, sobretudo quando o fundamento
da decisão é precário e o tempo de
actuação fuga z. Por isso o serviço de
urgência é cenário fundamental, hoje
tão esquecido, para a ed ucação de
médico. Gerações de clínicos apuraram preciosas qualidades de ca rácter
nesse mar de naufrágios, que no caso do Banco de S. José adqu iriu um
estatuto e uma identidade cu ltural
tão fortes, que durante muita s décadas foi escola informal de prestígio
comparável a qualquer Faculdade de
Medicina. Mas nessa altura, e ainda
no meu tempo de interno, o inimigo
era simplesmente a doença, e o
doente o nosso único al iado. No Ban-
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co aprendia-se a prudência, a coragem, a noção do tempo certo, a imperturbabilidade- qualidade que Osler tanto prezava - e percebia-se, pela primeira vez, com surpresa e horror, como é frágil a máquina de
quem cuidamos, que é, igual à nossa. Hoje, segundo me contam, o inimigo já não é só a doença , mas é
também o "utente", o hospital, a sociedade, os "media" , ou o ministério,
todos aparentemente aliados do
outro lado da trincheira . As virtudes
que aí se aguçaram no passado, são
agora muitas vezes substituídas pelas manhas burocráticas de um cínico jogo de empurra.
O currículo formal define cla ramente quem ensina e preocupando
muito em formar os formadores. O
currículo escondido é alimentado sobretudo por modelos, que são na sua
essência a expressão humana mais
pura da solidariedade profissional.
Penfield, um dos neurocirurgiões que
com mais inteligência interrogou o
cérebro humano, dizia "no man goes
atone on his eventful journey through medical schoo/" 191 • Os modelos,
assim se reconhece em artigo recente do New England Journal of Medicine11m , definem-se por qualidades
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que incluem a compaixão, o sentido
de humor, a integridade, e bem-estar
de aptidões docentes como a ca pacidade de explicar com clareza, e de
forma não intimidante, assuntos
complexos, a proficiência na arte de
diagnosticar, e o tacto na relação
com os doentes ou familiares. O verdadeiro modelo sabe que ensinar virtude é uma enorme presunção moral , e que ela só pode ser entendida
no sentido aristotélico da excelência
em acção.
Um terrível preconceito contemporâneo defende que a medicina só pode ser ensinada por médicos ou docentes oficialmente designados como
tal. Muitos de nós aprenderam coisas
fundamentais para a profissão com
enfermeiras, situação que hoje seria
considerada de inaceitável subalternidade profissional. Recordo-me, por
exemplo, de Ruth Kempe, uma enfermeira da Alemanha de Leste, com
um dente de ouro revelado por um
sorriso que raramente se apagava.
Labutava ela na Unidade de Cuidados Intensivos do Instituto Neurológico de Nova Iorque, no tempo em
que a nossa tranquilidade não era
assegurada pelos pilotos automáticos
de que hoje dispomos, mas apenas
pela pesquisa diligente de sinais de
alarme silenciosos e que ela parecia
ouvir antes de nós. Naquelas intermináveis noites de vigília, quando Ruth
declarava :- Now John, you can goto
bed -, eu sabia que podia finalmente
repousar. Onde estará ela, e onde estará quem me ensinou a encontrar a
veia invisível, ou enfaixar o crânio
num turbante digno? O currículo escondido está, pois intimamente ligado a pessoas concretas, a relações
singulares, a quem nos gu iou na pri meira apendicite, quem nos segredou um truque, uma manobra, a
quem connosco partilhou uma secular sabedoria artesanal , que jamais
será escrita.
Para Murray Geii-Mann1111 qualquer
processo de aprendizagem exige um
sistema adaptativo complexo, de excursões sem bússola, de contacto directo com a verdade e com o erro, incompatível com a rigidez do currículo formal. Este não admite a falha,

está seguro dos seus dogmas e tranquilo na sua autoridade. Repare-se,
por exemplo, como a experiência
operatória que consta de qualquer
documento curricular é praticamente
isento de menção a erros técnicos; os
doentes que morrem sofrem invariavelmente que eufemisticamente se
designa por "complicações médicas" .
O esqueleto deste currículo escondido é, já se percebeu, constituído
por valores, fáceis de reconhecer
mas de difícil ou impossível quantificação: compaixão, sentido de responsabi lidade, curiosidade, diligência, integridade e altruísmo. Mas
também compreensão da ambiguidade, da dúvida ou do erro, ou até dos
valores estéticos da arte de consultar, insusceptíveis de serem ensinados por teóricos das técnicas de comunicação que artificialmente a desconstroiem e, em cada passo, transformam médico e doentes em meros
actores. O currículo escondido é, em
grande parte, também ensinado pelos doentes.
Dele não consta o artigo científico
acabado, cuja moldura o currículo
formal tanto aprecia, mas nele se
inscrevem a interrogação para a
qual se procurou a resposta, a troca
de ideias, as tentativas mal sucedidas, o que se foi aprendendo no caminho, e o convívio com quem nos
deixou soltos, ou quem nos quis subtrair a glória . Finalmente, no currícu lo
escondido que, se distingue o Samaritano que ao passar no corredor da
enfermaria se desvia do caminho para cobrir a nudez, daquele que chama a enfermeira para o fazer, ou que
finge nada ter notado
A minha tese é, singelamente esta:
a formação do médico deve buscar
harmonia entre dois modos indispensavels de educar, dos quais um ,
aquele que refiro como "escondido",
tem vindo pouco a pouco a perder
peso, por razões de vária ordem, e
desde a apropriação do ensino por
técnicos da pedagogia, à alteração
radical de elementos sacio-culturais
tradicionais da profissão, ao agravamento de descontinuidades e a fracturas entre o ensino pré e pós-graduado.

A antiga cisão no pré-graduado parece estar em via de solução: o currícu lo anterior separava nitidamente
os anos chamados básicos dos ditos
clínicos, servindo de charneira um
ano pré-clínico onde a doença surgia
em plena autonomia patológica, os
micróbios não tinham hospedeiro, e
os fármacos eram descritos ainda
embalados. Ao chegar ao porto tão
almejado, a enfermaria , era conced ida a autorização de porte da arma
diagnostica fundamental: o estetoscóp io. E lá passeávamos nós, levando ao pescoço, como merecida condecoração, o que Almeida Lima chamava o "colar da ordem do estetoscópio".
Hoje, o aluno visita o doente mal
balbucia as primeiras pa lavras, no
primeiro ano do curso, e logo são enxotados para fora, em curtos estágios
com médicos de centros de saúde,
mesmo longe da capital . Assim se
tempera bem cedo e a meu ver correctamente, o currículo formal com
experiências vividas que decisivamente podem marcá-los. Em contrapartida, perdeu-se quase tota lmente
uma das experiências iniciáticas
mais importantes, como eram as aulas de cadáver, para muitos a primeira prova de fogo a qualidades como
o autodomín io, ou em expressão,
bem eloq uente, o "sangue frio" .
Cada vez mais o pré e o pós-graduado se assemelhavam no seu desenho. Em ambos, por exemplo, tende-se a exigir um registo pormenorizado do que se executou, um "/ogbook" ou "caderneta de desempenho", em que um toque rectal ou
uma algaliação, ficam assinalados
por uma "cruzi nha" para bom sossego de docentes e discentes, numa espécie de "desobriga" na tradição dos
rituais do catolic ismo de tempos
idos. Percebe-se a preocupação de
garantir ao aluno que sai da faculda de, ou ao interno que conclu i a especial idade, um "modicum" de competência, mas tragicamente cada vez
importa menos apurar como essa
competência foi adquirida: em que
medida houve curiosidade, iniciativa
ou motivação, únicos factores que
garantem, afinal, a perenidade do

que se aprendeu . Daqui que o molde
pedagógico seja igual para todos,
pois o que interessa é garantir, à saída, um produto estandardizado, agora tal como as maçãs, de acordo com
os cânones europeus. É o triunfo supremo do equalitarismo burocrático,
que há tempos queria obrigar-me a
traçar em pormenor, e para um período de seis anos, o percurso do
treino do meu interno mais jovem.
Recusei, como é evidente, pois educar alguém é embarcar numa viagem
por um mar desconhecido, com um
parceiro cujos traços de personalidade ou carácter, à partida, ignoramos.
Aliás, o sistema, tal como é desenhado, garante eficazmente a sobrevivência dos medíocres, que durante
anos se arrastam, infelizes, receosos,
acossa·dos, na aprendizagem de uma
especial idade que foram forçados a
esco lher, à!> vezes por razões simplesmente conjugais ou domici liárias .
Tudo isto já inquietava, há ma is de
um sécu lo, um dos homens mais lúcidos que a nação portuguesa gerou,
Alexa ndre Herculano, que em carta a
Ol iveira Martins datada de 10 de Dezembro de 1870 escrevia11 21 :
"É por isso que, nas trevas do seu
pensar, a democracia estende constantemente os braços para o fantasma irreal izável da igua ld ade social
entre os homens, blasfemando da
natureza que, impassível, os vai gerando física e intelectua lmente desigua is.( ... ) Nas democracias, a igua ldade fabrica-se mergulhando-se as
cabeças que se elevam e flutuam acima das águas populares."
Qua lquer que seja a teoria subjacente ao processo de educar, o que
pretendemos é preparar alunos e jovens médicos para a prática da profissão, de modo a contribuírem para
o progresso do saber e o aperfeiçoamento técnico que permitam prevenir e tratar, com mais eficácia e
menos risco , a doença, e ain da conhecer melhor o anima l que somos.
É por isso muito mais que um exercício fútil, tentar perceber qual a natureza da medicina do futuro, e em que
contexto social, político e cultural vai
ela ser praticada .

Em primeiro lugar, eu repetiria o
que muitos já disseram com outra
autoridade: a med icina do próximo
século, será uma medicina de um
novo saber, que abraça a Biologia
Molecular, a Genética, a Biologia do
Desenvolvimento etc.; de um conhecimento que nasce a cada momento
e imediatamente se liga a outro, em
imprevisíveis sinapses; que usa
instrumentos da Física e da Matemática; que se liberta com maior ou menor presteza para a prática do diagnóstico ou da terapêutica, ou seja,
ciência da constante transferência do
que só foi "teórico" por um momento. E tocará tudo: o cancro, as doenças vasculares, as doenças infecciosas, a relação com o meio ambiente
até ao conhecimento dos mecanismos que operam a mente normal ou

Aliás, o sistema, tal
como é desenhado,
garante eficazmente a
sobrevivência dos
medíocres, que durante
anos se arrastam,
infelizes, receosos,
acossados,
na aprendizagem
de uma especialidade
que foram forçados
a escolher
a fazem sofrer. Isto implica uma agilidade do intelecto e uma diversidade
cu ltural que um currícu lo rígido, como o molde onde procuramos encaixa r os nossos jovens, não contempla.
O grande desafio não é só ensinar
a aprender, mas é também aprender
a transformar a informação, que tem
por enzima discreto deste processo
alquímico é a curiosidade. E nada
melhor para a desenvolver que o a
educação científica, que gera capacidade e in esgotável tentação de fazer
a pergunta certa. Mas não há dúvida
que a curiosidade é um sentimento
irrequieto e caro, dispensável para
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Os va lores dos profissiona is

quem considera a med ici na um mero
desempenho regu lamentado de tarefas. A continuar assim, o banquete
do co nhecimento e os prazeres da
ciência serão degustados por biólogos, físicos, quím icos ou matemáticos, e limitando-se os méd icos a servir a mesa .
Outra característica que cada vez
mais se acentuará, é a da necessidade do méd ico se adaptar às novas
tecnologias, presentemente é uma
das gra ndes questões da med icina.
Adoptar uma nova tecnologia impl ica
certificármo-nos que ela representa
um progresso real, independentes de
pressões de toda a natureza, desde o
prestigio de ser o primeiro, às infl uências dos complexos médico-industriais, ou dos "media". Obriga,
além disso, a arrumar no sótão das
memórias esquecidas, aptidões que
muitas vezes nos custaram muito a
aprender, ou técnicas com as qua is
nos sentíamos confortáveis, exímios
e úteis. Esta substituição, este abastec imento em pleno voo, não é fáci l,
e exige uma força moral e um distanciamento do interesse próprio, que
só uma robusta educação permite. É
aqui que opera o currículo informal.
Ele é também indispensável para
enfrentar as interrogações éticas actua is, sem as alienarmos a fi lósofos,
políticos, sociólogos ou médicos não
praticantes. É claro que é mais confortável alijarmos inquietações e procurar em sentenças de outros, a solução dos problemas que nos nascem
debaixo dos pés. Mark Twain dizia
que praticar o bem é nobre e ensiná-lo, ainda ma is nobre, e muito menos
arriscado. É, decerto, muito ma is fá-

Outra característica
que cada vez mais
se acentuará, é a da
necessidade do médico
se adaptar às novas
tecnologias,
presentemente é uma
das grandes questões
da medicina
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cil pra ti ca r uma medici na sem risco
mora l, entricheirando-nos numa astuciosa e ca ríssima medicina defensiva. Entregámos a ciênc ia: estamos
agora em risco de perder a alma .
É por isso que se impõe uma med ici na de reflexão humanista, não como exercício de erudição especu lativa, mas por necessidade de partilha
de experiência vivencia is e culturais
diversas, e só possíveis por um currículo que não nos amarre ao cumprimento forma l de programas rígidos.
E este currícu lo floresce num momento histórico particularmente interessante, em que a relação entre a
medicina e a sociedade assume matizes inéditas, inesperadas, por vezes
inqu ietantes, e que já foram objecto
de reflexão anterior 131 • Aponto algumas que considero mais relevantes:
-A eros~o do prestigio individ ual do
méd ico e da profissão .
- A expansão de formas alternativas
de aliviar o sofrimento, a maior
parte das vezes sem fundamento
científico ou prova de eficácia.
-A diversidade e o plura li smo devalores sócio-culturais e morais que
chocam com a limpidez cristalina
dos valores da moral médica tradicional.
-A crescente funcio nalização do médico, e a sua subjugação em relação a valores empresariais e económicos, e que geram conflitos éticos
raramente enfrentados sem ambigu idade.
- 0 papel cada vez mais poderoso
das novas técnicas de informação,
em que esta é parti lhada não só
com os doentes, mas ainda com as
entidades regu ladoras e financiadoras, e muitas vezes transformada
em instrumento de gestão.
- A integração dos profissionais numa rede internacional de ma lha
dia-a-dia ma is apertada e que se
inicia logo no ensino pré-graduado,
e que determina um processo de
enculturação transnacional, pela
institui ção de normas, regulamentos e sistemas de creditação. Este
processo de homogenei zação é
inevitável e põe em causa a individualidade cultural da prática médi-

ca, ela própri a gerada por va lores
antropológicos cuja perda seria certamente lastimável.
Se atentarmos bem, o que no fundo está em causa, é uma adaptação
evolutiva entend ida no sentido darwiniano, mas que permita preservar
o núcleo de va lores éticos e profissionais fundamenta is que nos confere identidade, usando a mais eficaz, ma is duradoira, e mais ancestra l
forma de engen haria genética, que é
a educação. Não qualquer educação,
mas uma sábia mistura de um currícu lo forma l, ind ispensável para assegurar a proficiência técnica e cientifica, valor cultural essencial e axioma
ético incontestado, e o currículo escond ido, só assegurável por uma
educação liberal.
Temo que o adjectivo repugne aos
burocratas, e a imprecisão do conceito desagrade aos pedagogos. É certo
que também aqui se tem procurado
definir em fórmula cristalina os objectivos de ta l educação. Uma instituição
citada por Cronon1141 , num ensaio admirável sobre o. tema, enunciava-os
assim: 1. competência em comunicação; 2. competência na utilização das
formas de pensamento características
das principais áreas do saber; 3. conhecimento da nossa herança cu ltura l
básica; 4. informação pormenorizada
de, pelo menos, um tópico. Até aqu i se
reconhece a marca inconfundível da
pedagogia formal.
Mas a melhor maneira de perceber
o que é uma educação liberal é ta lvez partir da anál ise do produto acabado para o reconhecimento dos ingredientes que o compõem. Por isso
Cronon preferiu elaborar uma li sta,
(confessando que ele próprio tem dificuldade em resistir a listas), das
qua lidades que mais admira naqueles que souberam incorporar os va lores da ed ucação li bera l:
1. Escutam e ouvem. Não é necessário salientar a importância destas
qualidades para o acto méd ico. A
sentença de Osler, "listen to the
patient" , tem hoje valor de imperativo kantiano na med icina tecnológica do nosso tempo.

2. Lêem e compreendem . Este atributo, tão banal na aparência, é
fundamenta l para o correcto joei rar da informação científica, mas
também para a ligação do conhecimento específico da área que se
pratica com as outras ciências,
com a cultura do tempo, de tal
forma que "os olhos e os ouvidos
estejam afinados para as maravilhas dos mundos do homem e da
natureza".
3. Sabem falar com qualquer pessoa. Esta é uma das qualidades
que há mais tempo reconheci nos
médicos cultos, e é um dos instrumentos mais úteis não só na clínica, como na sa la de au la. Pensando bem, o declínio da aula teórica
como forma de ensin ar, começou
quando dela tomou conta quem
só sabia medicina.
4. Escrevem com clareza e de forma
persuasiva . Aqui quero citar directamente o autor: sabem exprimir
"o que lhes vai no espírito e no coração de forma a ensinar, persuadir, e comover quem leia as suas
palavras" .
5. Sabem resolver uma grande variedade de "puzzles" e problemas.
Isto significa que desenvolveram uma aptidão particular para
dissecar a realidade, e decompô-la em partes de forma a resolver
os problemas práticos do mundo
real.
6. Respeitam o rigor, não tanto como valor em si mesmo, mas como
modo de procurar a verdade. Isto
é importante num mundo que parece tender para a relativização da
verdade. É pois preciso reconhecer que o conhecimento deve servir os va lores, num fluxo bidireccional constante.
7. Praticam a humildade, a tolerância e a autocrítica. Estas são virtudes fundamentais a cultivar na
educação médica . O comprom isso com a tolerância obriga ao estudo de outras línguas, à interrogação histórica, à curiosidade pelos valores religiosos, tudo isto
contribuindo para a descoberta
fascinante do que separa e do que
une os povos.

8. Percebem como se fazem as co isas deste mundo. Devo confessar
que entre as co isas que mais me
chocaram quando regressei dos
Estados Unidos foi a passividade
perante a resolução dos problemas práticos do dia-a-dia da enfermaria. Ou seja, estavam completamente impreparados para o
que Ceci! Rhodes chamava "the
world's fight".
9. Apoiam e dão poder a quem os rodeia. Este é um drama pungente
no ofício tão difícil de educar: recon hecer que se não está só no
exercício do mister, ou que alguém que vimos nascer, e que
junto de nós ensaiou os primeiros
passos, é agora mais veloz na corrida. Estes predicados são essenciais numa educação liberal consagrada ao cumprimento da excelência, ao exercício ju sto do poder, e ii celebração da diversidade
das pessoas .
1O. Relacionam tudo, e tudo sabem
articu lar. Por outras palavras :
são capazes de ligar esta esplêndida rede de faculdades
num sistema coerente e fecun do, usando para ta nto o poder,
a sabedoria, a generosidade e a
liberdade que só esta forma de
educar pode conferir
Chegado ao fim, é tempo de ju stificar o tema que escolhi. É que matérias desta natureza devem ser em
minha opinião, o objecto privilegiado
da reflexão de sociedades como esta,
tronco do plátano hipocrático de onde irradiaram, afinal, todos os ramos
do saber médico. E essa reflexão, será sempre, uma viagem de circumnavegação, como T. S. Eliot1151 refere numa passagem dos "Four Quartets":
"we sha/1 not cease from exploration
and the end of ali our exploring
wi/1 be to arrive where we started
and to know the place for the first time"

Na educação dos médicos, em
que todos nos empenhamos, o que
importa é descobrir o que está escondido, afinal, tão próximo de nós, ou
seja, dentro de nós próprios.
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Críticas insulares

O Estado da Saúde na
Região e Futuras Opções
O Conselho Representativo da Ordem dos Médicos nos Açores
é generoso nas críticas ao estado da saúde pública e privada
nas ilhas: acusa a distribuição dos recursos hospitalares
de obedecer a critérios político-partidários-eleitoralistas.
Por Eduardo Pacheco*
1. "O Estado da Saúde na Região e
Futuras Opções" . Sendo um assunto muito vasto, após uma
abordagem genérica, darei maior
ênfase a uma questão muito falada, mas tão mal compreendida a questão da actividade privada e
da actividade pública em saúde.

representativos da sociedade e
dos profissionais de saúde), sendo necessário iniciar a regulamentação aí prevista; em breve
entraremos num período eleitoral,
ondé, certamente, a saúde será
um dos temas mais importantes e
mais debatidos.

2. Não sendo hábito, como responsável pela Direcção do CRAA-OM11 1,
participar em debates promovidos
pelo sector político-partidário, esta atitude poderá eventualmente
ser geradora de incompreensões,
dúvidas, críticas, ou outro tipo de
reacções. Devo, portanto, esclarecer melhor as razões disso.

5. Neste contexto, dando cumprimento às orientações estatutárias da
Ordem dos Médicos, entendo que
esta Direcção deste Conselho Médico deve esforçar-se por participar na discussão pública de temas relacionados com a Saúde,
de modo a fazer passar a sua
mensagem em defesa de uma
saúde condigna para todos e de
uma medicina qualificada. Os
partidos políticos nunca poderão,
nem deverão ser colocados à parte pela Ordem dos Médicos, tanto
mais quanto será deles que sairão
os futuros deputados e governantes, que terão de tomar decisões
neste campo.

3. De facto, aquando da discussão
do Estatuto do SRS121 , elaborado
pelo Governo Regional, esta Direcção evitou qualquer contacto
partidário, tentando preservar ao
máximo o diálogo directo com o
Governo Regional, na discussão
do documento. Só quando este
foi aprovado em Conselho de Governo e enviado à Assembleia Legislativa Regional é que se aceitou dialogar mais à vontade com
os partidos aí representados .
4. A presente conjuntura é significativamente diferente - agravou-se
a situação da saúde; o Estatuto
do SRS foi aprovado (mesmo com
o desacordo de largos sectores
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6. A primeira possibilidade de concretizar esta linha de actuação
surgiu por parte do actual convite
do PSD, se viesse de qualquer outro Partido Político a resposta seria a mesma, pois a Ordem dos
Médicos não tem partido, apresentando-se sempre num relacionamento livre de quaisquer compromissos político-partidários,

com total independência, isenção, imparcialidade e apartidarismo.
7. Entrando agora no tema que me
coube, começarei por lembrar
que a saúde está organizada com
base em três carreiras profissionais- saúde pública, cu idados de
saúde essenciais (clínica geral/
medicina familiar) e saúde hospitalar. A saúd"e pública será desenvolvida e muito bem pelo Colega
Walter Adrahi. Pedindo desculpa
por uma pequena intromissão,
não poderei deixar de realçar o
facto da saúde pública não poder
continuar a ser menosprezada,
nem relegada para terceiro plano,
como tem sido desde há longos
anos. Muitos teóricos da saúde
que passam a vida a defender a
primazia da medicina preventiva
sobre a medicina curativa, esquecem que é na saúde pública que
residem as suas raízes e que, se a
este sector forem proporcionadas
as condições e os meios que necessita para desenvolver em pleno e eficazmente a sua missão,
muito mais se poderia obter dele,
no que respeita à prevenção e à
promoção da saúde.
8. Os cuidados essenciais de saúde,
habitualmente disponibilizados a
partir dos Centros de Saúde, no
âmbito da carreira médica de clí-

nica gera l, organizada sob o modelo da Medicina Familiar, dão
resposta a cerca de 80% das necessidades correntes das populações em saúde, tendo também
uma importante fun ção preventiva e de promoção da saúde, mas
mais dirigida à família e ao indivíduo, (sem prejuízo do necessário
trabalho conjunto com a saúde
pública). O modelo da Medicina
Familiar é correcto, tendo apenas
o inconveniente de estar sujeito à
lei do tudo ou nada, ou seja, para
funcionar regularmente e dar uma
resposta adequada, deveria proporcionar sempre uma cobe rtura
a 100 % das popu lações pelas
equipas de saúde correspondentes, numa capitação recomendada de 1 méd ico/1500 utentes, (não deve esquecer-se que
as funções directivas, de autoridade de saúde e nos serviços de
urgência , deviam levar a uma
proporcional redução destas li stas) .
9. Como, na grande maioria dos
Centros de Saúde, não há um número suficiente de médicos de fa mília, podem verificar-se duas situações - ou um aumento do número de utentes na li sta de cada
médico, com aparecimento de listas de espera nas cons ultas, ou o
aparecimento de doentes sem
Médico de Família. Estes dois
grupos, numa qualquer situação
de doença (grave ou não), vêm-se
obrigados a recorrer aos serviços
de urgência ou de atendimento
permanente, sobrecarregando-os
num ciclo vicioso, em crescendo a consulta num serviço de urgência é necessa riam ente uma consulta rápida, dirigida apenas à
ocorrência imediata, com acesso
a um número limitado de meios
comp lementares de diagnóstico e
sem possibi lidade de seguimento
adeqLJado, podendo, por isso, daí
resu ltar um efeito mu ltiplica dor
do recurso aos serviços de urgência s. A maioria dos Médicos de
Família, já de si em número redu-

zido para as necessidades actua is, começará, a curto prazo, a
atingir a idade ( 50 anos ) da dispensa de trabalho nocturno no
servi ço de urgência e, segu idamente, da dispensa total deste
serviço ( 55 anos), aproximando-se cada vez mai s da idade da reforma . Por outro lado, continua a
assistir-se a um lento abandono
médico da Regi ão, sem a sua indispensável substituição. Tudo isto irá determinar, em breve, sérias dificuldades em ga rantir o
funcionamento dos se rvi ços de
urgência , último recurso de acesso à assistência méd ica e aos outros servi ços do SRS.
10. Quanto à Med icina Hospitalar,
verifi.camos uma situação crítica idêntica. Três hospitais para
uma população muito reduzida,
conseq uência directa da insularidade, provocando dispersão
de meios (principalmente humanos, tecno lógicos e finan ceiros) e gastos em triplicado, apesar destes hospitais não disporem dos mesmos recursos . Tem
si do clara a influência política
na distri bu ição dos recursos
hospitalares, ignorando em
muitos aspectos um planeamento técnico adeq uado e de
âmbito regional 131 . Esta opção
pela dispersão de recursos em
detrimento de um ce ntro hospitalar regional, concentrador e
rentabilizador de meios, poderá
ser compreendida, mas deveria
também ser claramente assumida na sua pl enitude e não
apenas nos seus benefícios eleitorais1'1 .
11. A med ici na hospitalar teve um
grande e rápido crescime nto nos anos 80. Não foi um
crescimento devidamente pla neado e programado. A dinâmica das novas especialidades e
das novas técnicas e tecnologias foi maior que a dinâmica
dos sectores básicos hospitalares - Ciru rgia Geral , Medicina

Interna, Pediatria, Ginecologia/
Obstetrícia e Anestesiologia, verificando-se um grande défice
destes elementos nos quadros
hospitalares, com graves consequências, nomeadamente ao nível dos serviços de urgência.
Nunca foram consol idados os
servi ços entretanto criados, provocando instabi li dade e elevadas li stas de es pera nalgumas
especialidades hospita lares co nsultas, intervenções cirúrgicas, exames, etc., geradoras de
gra nde pressão sob re os seus
profissionais e alguma conflitualidad e interna e externa. Entretanto, as infra-estruturas e os
equipamentos hospitalares, por
orçamentos repetidamente insuficientes, têm-se vindo a degradar mais rapidamente do
que seria de esperar, com sérias
dificuldades de funcionamento
nalguns pólos. Criaram-se também, muitas vezes ao sabor de
pressões internas e externas de
variado tipo, desequilíbrios e
disparidades entre os hospitais,
no que respeita a medidas administrativas, de gestão e de
funcionamento, o que se torna
cada vez menos adm issível,
mesmo aceitando o princípio da
necessidade de haver so lu ções
diferentes para as diferentes
realidades e especificidades de
cada ilha e instituição.
12. Entretanto, aguarda-se a regulamentação do novo Estatuto do
SRS , que já tem seis meses de
publicação no diário oficial da
Região (Agosto de 1999), (sabendo que dela dependerá a
amenização dos muitos desequilíbrios e incorrecções que o
documento encerra). O Instituto
de Gestão Fin anceira da Saúde
cuja importância foi in icialmente tão bada lada (importância
esta que não oferece dúvida), já
tem quase dois anos de existência (Dec.Leg. Region . n°9/98/A,
de 23 de Abril de 1998), parecen do ter hi bernado.
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13. Torna-se indispensável promover uma melhor articulação entre as instituições de saúde
(centros de saúde/hospitais;
hospita is entre si) .
14. As deslocações de técnicos e de
doentes necessitam de regulamentação mais correcta e eficaz.
15. Não estão a resultar as poucas
e humildes medidas de incentivo à vinda de Médicos.
16. Os serviços de urgência e atendimento permanente vivem em
dificuldade constante, seja a nível hospitalar seja a nível dos
centros de saúde.
17. O processo de evacuações deve
ser revisto (não estando em
causa e, pelo contrário, sendo
da maior justiça o reconhecimento e a exaltação do esforço,
abnegação e coragem demonstrados pelos tripulantes e pelos
profissionais que se deslocam
nos PUMA e AVIOCAR, nestas
operações de evacuação).
18. A falta de planeamento no campo da saúde é cada vez mais
geradora de desequilíbrios e dificuldades em diversos sectores-chave.
19. Continuam largos grupos das
populações sem médico de fa mília e crescem as li stas de espera para consu ltas hospitalares e cirurgias programadas. As
convenções e contratos, bem
como a exploração privada ou
convencionada de alguns sectores hospitalares, como os blocos operatórios e equ ipamentos
de diagnóstico e terapêutica,
que poderiam resolver muitas
das fa lhas do SRS, apesar de
contempladas no novo estatuto,
tardam a ser regulamentadas.
20. As dificuldades de acessibilidade ao SRS fa zem ressaltar aqui-
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lo que poderá ser considerada
como a maior injustiça social
existente na Saúde. Provavelmente pela leitura cega do princípio constituciona l da garantia
de "acesso de todos os cidadãos, independentemente da
sua condição económ ica, aos
cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação",
verifica-se que o cidadão ma is
pobre tem igual direito de acesso ao SRS (ou às suas listas de
espera!), em pé de iguald ade
com o cid adão com recursos
económicos suficientes para recorrer ao sistema privado, numa clara falta de equidade e
franca injustiça social - compete ao Estado e, no nosso caso,
ao Governo Regional, a rápida
resolução desta questão, cada
vez mais premente para muitos
cidadãos em dificuldade.
21. A introdução de critérios de qualidade e boa gestão no campo
da saúde e a opção pelo desenvolvimento deste sector não são
manifestos.
22. O apoio à formação e actualização profissionais, principalmente aos profissionais mais isolados, (com excepção de um curso de medicina lega l que se irá
in iciar em breve), caíram no esquecimento.
23. Sabendo que os hospitais são
estruturas muito dependentes,
das que lhes estão a montante
e a jusante, continuam a não
por resolver os constrangimentos surgidos a esse nível , especialmente no que respeita ao
apoio domiciliário , em hospital
de dia ou em internamento aos
doentes crónicos, mantendo-se
a superlotação hospitalar.
24. As ilhas mais isoladas, sem
hospital, cuja realidade é completamente diferente daquela
que vivemos em S. Miguel, apresentam ainda enormes dificul-

dades e carências, cond icionando uma enorme disparidade e
desigualdade no acesso aos cuidados de saúde a nível regional,
que devem ser activamente esbatidas.
25. Finalmente, o cansaço, a desmotivação, o desencanto de
muitos profissionais de sa úde
em relação às expectativas e ao
entusiasmo com que vieram
in sta lar-se nos Açores, dando o
seu contributo profissional às
populações, desta que devia ser
uma bonita e acolhedora Região, agravados pelo facto de
verem cada vez mais frequentemente desconsiderados, desrespeitados e humilhados até, por
frequentes, falsas e hipócritas
insinuações sobre a sua responsabi lidade nas dificuldades do
sistema, a qual devia ser, em
primeiro lugar, assumida por
quem o gere, levam a que o
ambiente profissiona l na saúde,
seja cada vez mais desmotivador e desincentivador. Se este
aspecto não for activamente revertido, como e com quem se
poderá levar àvante as alterações e as reformas necessárias
à Saúde, na Região ?

1. Será esta a verdadeira real idade da
Saúde na RAA? Não, esta é a apenas a realidade do sistema público
de saúde da região- do SRS.
2. Não pode ser esquecido o sector
não-públ ico, ou seja os subsistemas de saúde e a medicina privada , sectores que habitualmente
são menosprezados, mas que
muito têm dado e muito têm ainda a dar à comunidade, em termos de serviços de saúde, seja
directa, seja indirectamente, através de serviços prestados ao seu
sector público.
3. Como encara, a OM, a activid ade
privada de saúde? Em primeiro
lugar, trata-se de uma opção pes-

soa i, com base num direito inalienável que assiste ao médico em
colocar à disposição da co munidade os seus serviços, bem como
no direito dos cidad ãos recorrerem livremente àqueles serviços,
habitualmente mediante o pagamento do va lor corresponde nte do
mesmo.
4. Importa chamar a atenção para
que não se ca ia em pseudo-moralismos, ao pensar-se que o trabalho no sector público possa se r
mai s correcto, do ponto de vista
social, que o trabalho no sector
privado.
5. Por outro lado, é no sector privado que se podem verdadeiramente cumprir dois dos direitos básicos dos doentes- a livre escolha
do médico pelo doente, bem como o direito do doente a uma segunda opin ião médica.
6. Não devemos ainda esquecer que
medicina privada ou pública assenta na mesma base - o acto
médico. Não há actos médicos
públicos e actos médicos privados, são o mesmo, a única diferença é que no sector pLiblico há
uma entidade intermediária entre
o médico e o doente, sendo o pagamento feito através dos nossos
impostos, enquanto que no privado há um relacionamento directo
entre doente e o médico.
7. Nesta fase de crise do sector públi co, o sector privado funciona,
em muitos aspectos, como uma
importante alternativa àquele. Este facto tem uma faceta muito positiva - ao recorrerem por iniciativa própria ao sector privado, os
cidadãos estão a obter o serviço
que desejam (a maior parte das
vezes com melhor qualidade), ao
mesmo tempo que descomprimem o sistema público da carga
assistencia l a que está sujeito,
permitindo que quem não tenha
recursos económicos possa ter
melhor oportunidade de acesso
ao sistema PLiblico. Mas, por ou-

tro lado , há uma faceta muito negativa, desvi rtuadora do relacionamento méd ico-doente, se este
se vir compe lido a recorrer ao médico privado, não por livre escolha e opção, mas por não ter outra alternativa, visto não consegu ir o serviço que necessita no
sistema públ ico. Sal ienta -se que,
na maior parte das vezes, para
além dos naturais constrangimentos que podem criar, é ainda frequente a projecção no médico do
od ioso desta questão, bem como
a sua maior ou menor responsabilização por esse facto, facto muitas vezes fa cilmente generali zado
e aproveitado para desviar as
atenções das falhas do sistema
público de saúde.

ralizadas no sistema público, cuja
responsabilidade é de quem o gere, não dos médicos. Mais uma
vez estaremos perante uma situação de tentativa de diversão das
atenções sobre as falhas do sistema público, tentando lançar o
ónus sobre o sector privado. Por
outro lado, o já significativo número de médicos em dedicação
exclusiva, sem interesses no sector privado, não determinando
um sign ificativo aumento da rentabilidade dos serviços de sa úd e,
bem como a existência de vários
médicos que abandonaram a carreira hospitalar sem prejuízo da
sua actividade privada, podem
demonstrar que os médicos são
indiferentes a estas questões.

8. No seguimento deste aspecto, há
outro que convém abordar, o da
tão bada lada promiscuidade
("mistura confusa e desordenada") entre o sector público e o privado, em que muitas vezes se
pretende fazer crer que os médicos não rentabilizam o sector público para cana li za rem os doentes
para os seus consu ltórios, ou que
utilizam o sector público em benefício da sua actividade privada.
Seri a, sem dúvida, muito condenáve l que tal acontecesse e a OM
seria a primeira a reconhecê-lo e
a tomar medidas disciplinares se
ta l fosse indicado. Mas, em primeiro lugar, o facto é que apesar
de muito se falar neste assunto,
não há dados comprovativos de
que tenha havido, na OM ou em
qua lquer instituição desta região,
nos últimos quatro anos pelo menos, alguma queixa ou alguma acção contra qualquer médico, por
esta razão. Em segundo lugar, facilmente se pode perceber que, se
essa promiscuidade fosse, na realidade, significativa (poderão haver casos pontuais que não podem ser genera li zados), não haveria razões para que o sector públi co o permita , pois tem todos os
poderes para fiscalizar e impedir
este tipo de actuações. Existe de
fa cto confusão e in eficácia gen e-

9. O sector público e privado poderiam ter comp lementarid ade de
interesses, com benefícios para
ambas as partes e para os doentes . Numa altura de crise no sector púb lico, em que este não é capaz de dar resposta às necessidades das popu lações, devia o estado encarar de uma maneira diferente o sector privado, que dá
gra nde parte das respostas que o
sector público nega aos seus
utentes. Por isso, na sua apreciação feita ao projecto de Estatuto
do SRS, o CRAA-OM chamou a
atenção para o seguinte (que não
tido em conta): "Para além do
sector privado livre, os chamados
subsistemas de saúde, as companhias de seguros e até o próprio
SNS ( Serviço Nacional de Saúde)
nunca foram tidos em conta numa orgânica sistémica articulada,
sob uma óptica de cooperação e
rentabilização de recursos (especialmente os mais carenciados financeiros e humanos) ...
10. Não nos podemos esquecer que
o sector privado (ou seja o nãopúblico), não se move actualmente (nem nunca se move u)
num espa ço e num território livre e seguro, pois estão completamente envolvidos pelo "monstro" que é SNS/SRS que, para
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além de desorganizado e em
crise, apresenta outra característica mais penalizadora neste
campo - a ausência de uma
programação e planeamento a
qualquer prazo que não seja o
imediato e a ausência de lógica
e coerência no seu desenvolvimento, confundindo completamente quem queira programar
a sua actividade não estatal no
campo da saúde.
11. Importa realçar que esta insegurança e incerteza no futuro próximo, pela existência de um
concorrente muito forte e sem
regras, juntamente com o facto
de, no exercício da actividade
médica ser cada vez mais necessário assumir avultados investimentos e elevados custos
de manutenção, pode determinar alguma inflação nos preços
dos cuidados de saúde privados, pela necessidade de garantir rapidamente as amortizações
dos investimentos - neste sentido, o estado é um dos promotores da inflação dos preços da
saúde.
12. Por outro lado, é sabido que as
populações necessitam de cada
vez mais e melhores cuidados
de saúde. É sabido que a evolução neste campo é muito rápida. É sabido que os recursos
públicos (financeiros e humanos, principalmente) são muito
limitados, não podendo responder a todas as necessidades e
solicitações das populações. É
sabido que o sector privado e
alguns subsistemas têm preservadas a sua capacidade de intervenção, a sua dinâmica, o
seu espírito de iniciativa e disponibilidade de recursos humanos, conhecimentos técnicos e
tecnológicos, para além de uma
maior capacidade organizativa
e de gestão, conseguindo níveis
mais elevados de rentabilidade
e economia (podendo até "vender" serviços, com igual ou melhor qualidade, por preços mais
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baixos que os custos da exploração estatal) - o Estado não
pode, por isso, dar-se ao luxo
de ignorar e desperdiçar estes
recursos.

jogo o interesse das populações
num sector tão carenciado, tão
fragilizado e tão necessário a todos.

13. Assim, seria bom que deixasse
cada vez mais de se cingir à
função de mera e quase exclusiva gestão das empresas públicas de saúde, desorganizadas e
falidas, autênticos sorvedoiros
do erário público, e que passasse a centrar a sua actuação
mais nos interesses e necessidades em saúde dos cidadãos
(contribuintes), seria importante que o Estado deixasse uma
posição de orgulhosamente só
com o seu SRS e que comece a
fazer uma política global de
saúde, com base no seu sector
produtivo, com regras de actuação d ~finidas, com planeamentos, global e sectoriais, a médio-longo prazo, permitindo a
definição das áreas de intervenção e de não intervenção e não
só possibilitando, como também, promovendo a abertura
destas aos restantes sectores,
com regras e acordos claros e
seguros- a bem de todos, especialmente dos cidadãos e dos
doentes.

(1) CRAA-OM - Conselho da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Médicos.
(2) SRS - Serviço Regional de Saúde.
(3) Estas afirmações suscitaram dúvidas
na sua interpretação, pelo que importa
esclarecer o seguinte: a "influência política na distribuição dos recursos hospitalares" a que se faz referência é aquela que
tem dominado as políticas de saúde na
Região, nos últimos tempos - a de cariz
puramente político-partidário-eleitoralista. Não se nega, deste modo, que as políticas de saúde devem sempre ser definidas e assumidas pelos orgãos de governo
próprio da Região - Parlamento e Governo Regionais, ouvidos os parceiros sociais e assentes em estudos e pareceres
técnicos, o que não tem acontecido. Têm
sido também completamente omissos o
"planeamento técnico adequado" da saúde, bem como a necessária perspectiva
de "â mbito regional " que o devia nortear.
(4) A afirmação: " .. .opção pela dispersão
de recursos em detrimento de um centro
hospitalar regional, concentrador e rentabilizador de meios ... ", foi interpretada
como se o CRAA-OM defendesse a existência de um só Hospital na Região.
Quem define a política de saúde e, consequentemente, a distribuição dos recursos
de saúde são os orgãos de Governo da
Região e não a Ordem dos Médicos. Estes optaram pelas actuais três estruturas
hospitalares- medida que, como foi afirmado, "poderá ser compreendida" por representar uma tentativa de melhor distribuição destes pelas populações dispersas . O que não se pode aceitar é o facto
destes hospitais continuarem a funcionar
separada e independentemente uns dos
outros, numa fase de tão graves ca rências na saúde, sem que, ao menos, se assuma m as consequências disso. O termo
utilizado não foi "Hospital Regional", mas
sim "Centro Hospitalar Regional , concentrador e rentabilizador de meios" o que
necessariamente incluiria as estruturas
hospitalares existentes a funcionarem em
sinergia e de um modo coordenado.

Conclusões
1. Ao ser exposta a difícil situação
da Saúde na Região, foi necessário acentuar as dificuldades e o
que está mal e deve ser corrigido.
2. Não pode esquecer-se o esforço
de todos, profissionais, gestores e
governantes, para que a Saúde se
mantenha à superfície, nesta tormenta.
3. O CRAA-OM espera que as críticas e apreciações que faz, possam ser apenas tomadas no sentido do que é necessário corrigir e
como fazê-lo, outras interpretações de nada servirão a não ser
para aumentar as dificuldades já
existentes.
4. Propõe, por isso, que as entidades
responsáveis percebam estar em

'Presidente do Conselho Médico da
R. A. dos Açores da Ordem dos Médicos
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Ser médico

.. .a partir do ano 2000*
Se a afirmação tecnológica no exercício das práticas médicas
é uma certeza, o médico tende a restringir cada vez mais
o seu campo de acção. Do generalista ao especialista,
dois rostos para um profissional. Por Artur Torres Pereira**

er médico a partir do ano
2000 implicará numa prática diferente da exigida 50
anos atrás? E a forma ção
médica terá de ser necessariamente
diferente da actual? Parecerá ambígua, mas a resposta poderá ser a da
evolução na continuidade. Não se
trata duma reminiscência conservadora mas antes do acompanhamento
com proveito do dinamismo da Biologia, como procurei fundamentar em
seguida.
O princípio da actuação médica
não será diferente dada a orientaçãotendência do crescimento e desenvolvimento, em cada dia , da ciência
biológica básica que logo envolve a
Medicina, e adiante se concretiza,
em curto espaço de tempo, em novas
tecnologias as quais em cada momento são de ponta.
O resultado desta tendência tem
sido um sucessivo e extraordinário
enriquecimento da Med icina em termos de diagnósticos mais precoces
e mais finos, perscurtando a intimidade das sequências no DNA e a sua
descodificação na Saúde e na doença. É uma aventura sem retôrno da
Biologia Molecular aplicada no homem, ilimitada na ambição e só temporalmente co ntrariada, que não suspensa, pela judiciosa valência ética
que deve nortear o cientista .
Paral elamente, os recursos terapêuticos são hoje praticamente ilimitados. Desde o que foi a audácia da

S
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cirurgia cardíaca na África do Sul à
sua quase banalização actual, com a
maior diversidade de intervenções
nessa área em grande parte dos hospitais centrais. Uma significativa percentagem de pessoas idosas fazem
uma vida com qualidade graças a
tais intervenções. As terapêuticas
médicas são igualmente prodigiosas
na actua lidade, tendo desafiado os
químicos e os farmacologistas a cobrirem com recursos terapêuticos todos os orgãos e tecidos doentes, garantindo igualmente uma vida com
qualidade, quando não a cura. A cura ou erradicação das doenças transmissíveis que os antibióticos deixaram adivinhar, mas que infelizmente
continuam prevalentes nos nossos
dias e até por vezes com feição mais
grave, é outra história que sairia da
nossa linha de raciocínio. Mas nem
por isso os antibióticos deixam de ser
um dos mais preciosos recursos terapêuticos.
Assim , pois, a tendência desde há
50 anos é um sucessivo e gradual
aumento do arsenal terapêutico médico-cirúrgico e inerente eficiência
profissional, utilizando técnicas mais
sofisticadas de diagnóstico ou princípios químicos mais activos, e que
conferirão à Medicina do século XXI
características altamente tecnológicas e científicas. Essa tem sido a tendência da Medicina , uma continuidade que admitimos não ser interrompida.

A Medicina e o Médico
Usei a palavra medicina e não médi co . Não porque este não seja o cultor
daquela arte cada vez mais científica, mas porque à medida que cresceu ·aquela tendência (evolu ção), o
médico, individua lmente, maneia cada vez menos a vastidão do arsenal
terapêutico, ficando cada vez mais limitado à sua forçosa especialização
ou sub-especiali zação, ún ico processo que lhe garante reconhecida competência .
E é precisamente este o ponto de
ruptura entre a Medicina crescentemente científica e o seu intérpretecultor, o médico. Há 50 ou 60 anos,
no irrício da imparável tendência que
caracterizei, o intérprete executava
toda a partitura, salvaguardada adistinção dos grandes domínios da Medicina e da Cirurgia . A ciência era
mais limitada que não a arte, os recursos terapêuticos redu zidos, e as
especializações e sub-especializa ções mal se afirmavam . Hoje tudo
mudou . A grande competência identifica-se com uma limitada área e terá de ter um vasto apoio tecnológico.
Esta será pois uma das características predominantes do comportamento do médico do século XXI, independentemente do seu estatuto referente
ao local de trabalho os cenários do
exercício profissional.
Com efeito uma coisa é como actuará o médico, e outra onde o fará.

Este problema apresta-se a alguma
especulação e poderá levar a esbater-se o ainda enorme actual prestígio desta classe profissional. A accão
preventiva, curativa e o apoio psicológico na doença, que desta classe se
esperam podem naturalmente continuar a exercer-se, plenamente, com
grande benefício para a comun idade
mas com dificu ldades, em regime
privado autónomo . As dificuldades
resultam da necessidade dum equipamento técnico constantemente renovável, e acima de tudo dum predominante regime de part-time, uma
vez que tendencialmente a gra nde
maioria dos médicos estarão vínculados a uma in stitu ição de Saúde, estatal ou empresaria l privada. Em
qualquer caso a sua actuação não
poderá ser totalmente autónoma,
tendo de se subordinar à regulamentação da instituição médica, sem ou
com fins lucrativos.

Uma ruptura na prática
médica?
Há que, todavia, vo lver um pouco
atrás e recuperar a aná lise da citada
ruptura. Se ela se operou na especiali zação científica na Medicina outrotanto não parece verificar-se com a
arte científica da Medicina, tanto
quanto arte aqui significa "o conjunto de preceitos e de regras para fazer
bem algo". E fazer bem, com preceitos e regras, pode não se identificar
com a desumanização da medicina
especial izada altamente tecnológica,
que no dizer de alguns não trata o
homem mas a doença, e serve tantas
vezes de intermediária entre, por um
lado o doente e os métodos auxi liares
de diagnóstico, e por outro a indústria farmacêutica.
Recorde-se que antes de ter poderes de diagnóstico e terapêutica eficazes, o médico, ao longo dos séculos, tinha uma tradição humanitária ,
uma atitude compassiva, rejeitava o
preconceito, e sabia que o doente necessitava de contacto humano, e da
compreensão do confidente. E quando a arte médica se tornou verdadeiramente científica, muitos méd icos

mantiveram a conv icção de que a
doença só poderia ser totalmente
compreendida quando conhecidas e
aprofu ndadas as condições ambientais do meio físico , biológico, económico, social e cultural do homem.
Como conci liar na actua lidade e no
próximo século estas duas condutas
médicas, afina l a evolução de duas
tendências da Medicina? Se por um
lado não é impossível imbuir o especial ista daqueles conceitos ecológicos fundamentais, não é possível
nem econom icamente realizável garantir ao doente o contacto imediato
com o especiali sta, e a qual especialidade deverá ter acesso.
Sem entrarmos na discussão, que
tantas vezes se esgota em si mesma,
da diferença entre Medicina Interna e
Clínica Geral, há um moderno consenso de o antigo médico compassivo, quase desprovido de recursos terapêuticos activos que acompanhava
o homem doente no seu meio e portanto no seio da famíli a, deverá corresponder razoavelmente àquele que
hoje pratica a Clin ica Geral ou Medicina Familiar.
El e é, e será o primeiro recurso de
toda a comunidade, desejavelmente
saudável. Ele é responsável pela administra ção de cu idados de Saúde
primários que incluem além dum
vasto leque preventivo, o diagnóstico
e tratamento das afecções mais correntes . O Clínico Geral-Médico de Fa-

mília dos nossos dias é igualmente
um especiali sta, com competênc ia
técnica e científica . Mas é um especialista do homem e do doente globais, sabendo referenciar o seu doente para ·qua lquer outra especialidade,
quando quer que se exija a co mpetência específica e altamente científica da mesma.
Assim, pois, admito que a conduta
médica a partir do ano 2000 (Ser
Médico) tenha duas pujantes expressões. Uma, especializada, a resultante daquela imparável tendência científica e tecnológica que tem sido notória (afinal a mesma responsável
pela diferença da prática médica de
hoje comparada com a de há 15
anos), e outra, holística, a resultante
da pr~ssão social e do reconhecimento das necessidades médicas da
sociedade, que exigiu um médico a
acompanhar e a tratar o homem e a
família ao longo da vida. Deste modo
a Medicina das próximas décadas terá dois rostos, que não serão criados
de novo, nunca o enve lh ecimento
dos actuais, antes a sua moderni zação, sempre rejuvenescida e enriquecida.
Sinto, com amargura, quanto esta
análise só me parece ser vá li da nas
democracias desenvolvidas. Nos prevalentes regimes despóticos e nas
ma ioritárias áreas em desenvolvimento do globo que compreendem
4/5 da população mundial, o virar do
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milénio será de soluções erráticas, de
futurologia e de esforços desesperados das Regiões da Organização
Mundial da Saúde.

Ensino e Formação médicas
No que se refere à necessidade de virem a ser diferentes ou não o ensino
e a formação médicas, o argumento
está hoje largamente sobre a mesa.
Ponho de parte, por conveniênc ia e
para clarificação da análise, as necessidades médicas das nossas sociedades cada vez mais envelhecidas
bem como as abissais diferenças nas
necessidades de Saúde entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Somos confrontados com ca lorosas discussões desde a crítica absoluta ao ensino médico tradicional , dito obsoleto, até às experiências do
Canadá, dos Estados Unidos à Nova
Zelândia, da Inglaterra, da Holanda ... O Ensino Médico tornou-se uma
ciência constituída por numerosas
escolas não unívocas quando não
muito díspares. A todos os seus méritos. Assim se consiga recolher de
cada uma o que se revele mais útil ,
realista e válido.
Grande foi o progresso da Educação Médica nestes últimos 40 anos.
É sempre de recordar (e reler) o relatório da "Royal Commission on Med ical Education" (1965-1968), coordenada por Lord Todd. Com o habitual espaçamento temporal os progressos foram atingindo o nosso
País, mais em termos de planos de
estudos do que na modernização das
técnicas pedagógicas.
Fomos formados no espírito duma
Medicina exclusivamente curativa,
algo desumanizada, hospitalo-cêntrica conquanto tardia na sequência
do curso, com predomínio duma lecionação teórica e de uma aprendizagem passiva. A capacidade pedagógica dos docentes não era aval iada, não havendo sequência nem coordenação dos conteúdos das disciplinas. Um tempo desmed ido tem si do gasto nas provas de avaliação dos
alunos.
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Nos últimos 20 anos realizaram-se progressos: a Medicina Preventiva e a Epidemiologia são hoje ensinadas com relevo, em vários anos
dos cursos de medicina: o ensino
saíu do exclu sivo âmbito hospitalar
para se abrir aos centros de Saúde
na comunidade; a disciplina de Clínica Geral e Medicina Familiar adquiriu o seu legítimo estatuto académico, e a introdução mais precoce da
fisiopatologia, dos mecanismos de
doença e da semiologia levaram ao
indispensável mais precoce contacto
com o doente e com a doença . Várias
áreas da Patologia passaram a ser integradas ou ens in adas em blocos,
numa quase conci liação e harmonia
de ensinantes impensável até há 1O
anos.
Reconheça-se que esta síntese, na
qual s.e procura ver a realização prática das Recomendações da Comissão lnterministeria l para a Revisão
do Ensino Médico de 1993-94, é algo optimista. Os problemas no terreno encontram grandes dificuldades e
obstáculos, e não se antevê a sua remoção a curto prazo. Entre eles são
relevantes a dotação orçamental intimamente ligada ao racio docente/
discente, a não flexibilidade na contratação docente, a harmonização
entre as carreiras universitária e as
carreiras médicas (hospitalar e de
clínica geral) ; os estatutos próprios
dos hospitais e dos centros de Saúde
universitários; enfim o empenhamento, sem a hipocrisia habitual, numa
obrigatória colaboração dos Ministérios da Educação e da Saúde no Ensino Médico.
Sem prejuízo de pontualmente vermos radicadas novas técnicas pedagógicas (ensino integrado, aprendi zagem por problemas, medicina baseada na evidência) e de ser permitido a
muitos estudantes aproveitarem os
vários programas de mobilidade entre faculdades ou entre países, admito que a primeira geração do próximo
sécu lo seja formada na tendência
que atrás referi , e que as Faculdades
de Medicina tem vindo substancia lmente a implantar de novo desde há
seis anos. O curso méd ico terá cinco

anos, acrescido dum sexto ano profi ssionalizante, e que conduzirá à profissionalização.
Tal como atrás referi a mágoa sobre o que será a prática médica no
próximo sécu lo nos países subdesenvolvidos, também neste caso, duma
profissiona lização mais precoce sob
a responsabi lidade da Universidade e
em colaboração com a Ordem dos
Médicos, fico na dúvida sobre a vontade dos dirigentes universitários
quererem realmente reformar o Ensi no Médico, ou preferencialmente lançarem erráticas experiências inovadoras, para serem citadas quais novos Maastricht ou novos New South
Wales, os quais partiram de jovens
com uma preparação diferente e apl icável a cursos não necessariamente
vocacionais.
E neste ponto, e a concluir, recordo, sem poder desenvolver, que a
admissão às Faculdades de Medicina
é ainda um capítu lo do Ensino Médico. Elas devem poder seleccionar os
seus futuros alunos, nas maiores expectativas de sucesso escolar e de
vocação médica, conjugando critérios tradicionais com fundamentadas
e imparciais entrevistas. O curso médico conduz a um médico pluripotencial que equivocadamente se tem associado à necessidade de clín icos gerais . A sua potencialidade abre-se,
pelo contrário, a essa especial idade e
a todas as outras referidas na medicina altamente cientifica: o ensino académico termina mas a aprendizagem
activa vai acompanhar toda a vida do
profissional.

'Ensaio solicitado pelo Departamento
de Educação Médica da Faculdade de
Medicina de Lisboa, a publicar em livro
intitulado "Ser Médico".
" Professor catedrático jubilado da
FML e antigo vice-reitor da
Universidade de Lisboa

NOTÍCIAS

·-

Workshops sobre Qualidade
esenvolvendo os seus objectivos na área da formação/informação o Conselho Nacion al da
Qual idade organ izou dois workshops
onde os colegas presentes tiveram
oportunidade de ouvir experiências
no domínio da implementação da
metodologia da Qualidade em ambiente hospitalar a partir das vivências
do Hospital de Maastricht. Foram
ana lisados os factores de sucesso e
as dificuldades a vencer para atingir
os objectivos, sendo, particularmente, enfatizados o papel das técnicas
de lidera nça e o enquadramento legal do país como contexto.
Ao fim do dia, foi promovida uma
conferência públ ica seguida de debate, momento em que os colegas presentes - e fortemente motivados expuseram as suas dúvidas e as suas
experiências relativamente ao papel
que esta metodologia da Qua lidade
pode desempenhar no nosso meio.
Estas Jornadas de trabalho, que tiveram lugar a 28 de Março, no Porto, e a 30 de Março, em Lisboa , deixam-nos como mensagem a necessidade de ampliar o debate e a informação nas diferentes áreas da Qualidade entre os nossos pares; permitiram-nos ainda identificar algumas hi póteses de trabalho a desenvolver
em diferentes pontos do país, cumprindo-se assim uma das metas que
nos propomos: estreitar o diá logo Ordem dos Médicos/Médicos.

D

Risco em debate
A 20 de Março decorreu no Auditório
da Ordem dos Médicos, em Lisboa,
um debate na área da "Análise e
Gestão do Risco no exercício profissional".
O tema foi introdu zido pela Enga
Odete Ferna nd es (Instituto Português da Qua lidade), seguindo-se a
intervenção do Prof. J. Miguel Júdice
(Riscos de natureza legal) e o Prof.
A. Sousa Uva (Exposição a riscos
de natureza profissional). A discussão foi viva e relevante nos aspectos

32 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - MAIO

2000

relacionados com negligência médica e exposição ao risco profissiona·l - seguros e/ou acções preventivas.

Emergência Médica
em debate
No dia 23 de Março, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
promoveu um debate subordinado ao
tema, "Emergência pré-hospitalar Uma competência da medicina?" .
Foram convidados o Dr. Vitor Almeida, do CNMI; o··or. Jaime Ramos,
méd ico do CODU de Coimbra; o Dr.
António Marques, director do Serviço
de Urgência do Hospital de Santo
António; e o Dr. Ramiro Figueira, director dos Serviços Médicos do
INEM. O debate foi moderado pelo
Dr. João Paulo Almeida e Sousa, do
Conselho Regional do Centro.
Coube ao Dr. Vitor Almeida iniciar
a discussão, apresentando o plano
formativo contido na proposta inicial
feita ao Conselho Naciona l Executivo
(em Julho passado) para a criação
da Competência em Emergência Médica e que faz parte das conclusões
do workshop sobre Emergência Médica, realizado em Abril de 1998, no
Auditório da Ordem dos Médicos em
Lisboa . Na sua comun icação rea lçou
a necessidade da formação em
Emergência Médica se iniciar nas faculdades e prossegu ir nos interna-

tos, designadamente, nos internatos
complementares das especialidades,
que habitualmente trabalham nesta
área, propondo um plano formativo
teórico-prático de três meses, com
aval iação específica, e dirigido para a
Emergência Médica, intra e pré-hospitalar, defendendo a junção destas
duas áreas da Emergência Médica.
Frisou ainda que, sendo úti l a criação
da Competência, isso não constitui
uma prioridade, importando mais
"controlar o que é feito", credencia ndo aquele plano formativo com a intervenção da Ordem dos Médicos,
com o objectivo de formar médicos
em número suficiente e estabelecer
modelos de forma ção em Emergência Médica. Defendeu também que é
preciso "credibilizar aquilo que já é
feito, controlar actividades médicas e,
obviamente, defender o acto médico".
O Dr. Jaime Ramos vincou que a
liderança técnico-c ientífico na Emergência Médica cabe ao médico e referiu a necessidade da Emergência
Médica, através do INEM , abranger
todo o território nacional, chamando
a atenção para a lentidão da expa nsão do INEM, que disse não se dever
concerteza a problemas financeiros.
Lembrou que no interior do país a
situação é muito preocupante, referindo que a falta de méd icos pode levar ao encerramento de alguns Serviços de Atendimento Permanente que
hoje existem : "o que faz sentir cada

vez mais a necessidade de haver um
sistema eficaz de emergência médica pré-hospitalar capaz de responder
a todo o espaço nacional".
Propôs que talvez fosse altura de
se elaborar uma lei dos direitos dos
utentes em relação à Emergência
Méd ica, uma lei que estipulasse um
tempo máximo para que um cidadão, que necessitasse, onde quer
que estivesse, fosse assistido com
apoio médico pré-hospitalar.
A intervenção do Dr. António Marques, que já desempenhou funções
como director dos Serviços Médicos
do INEM, teve como objectivo demonstrar que a Competência em
Emergência Médica é importante,
porque o envolvimento médico é fundamental para o progresso da organização e prestação de cu id ados
nesta área . Apontou alguns conceitos-chave que julga importantes
nesta área como o investimento, a
intervenção médica, mais formação
(ênfase na capac id ade técnica),
rentabilização da capacidade insta lada e o diá logo com os parceiros da
Emergência Médica, concordando
que o sistema de socorro em doença
súbita ou trauma depende ainda em
grande parte dos bombeiros e, nesse
contexto, defendeu que se deve
apostar no diálogo.
O Dr. Ramiro Figueira foi o último
orador reafirmando a concordância
com a generalidade das intervenções
anteriores que apontavam para a criação da Competência em Emergência Médica pela Ordem dos Médicos
e chamou a atenção para a expansão prevista do alerta e do socorro
medicalizado por parte do INEM.
Seguiu-se um período de animada
discussão entre os membros da mesa e os inúmeros médicos que assistiram a mais um debate promovido
pela Secção Regional do Centro.
Tendo como pano de fundo a criação da Competência em Emergência
Médica, durante a discussão não
deixaram de ser abordadas outras
questões que se prendem não só
com a formação e titu lação, mas
também com a estruturação, desenvolvimento e ponto da situação desta
área médica em Portugal.

Bastonário entre 1987 e I 992
Morreu o Prof. Machado Macedo

C

om 78 anos de idade, faleceu
no dia 21 de Maio o Prof. Machado Macedo. Bastonário da
Ordem dos Médicos de 1987 a
1992, Professor Universitário e pioneiro da cirurgia do coração aberto
em Portugal, deixou uma obra notável no campo da medicina e da cultura . Como disse o Presidente da República, com a morte de Machado
Macedo "o País perdeu uma personalidade médica da maior relevância na
segunda metade do século X:X" .
Para o Bastonário da Ordem dos
Médicos a morte do Professor Manuel Machado Macedo representa o
desaparecimento "de um príncipe da
Medicina Portuguesa".
Natural de Ponta Delgada, onde
nasceu em Fevereiro de 1922, o
Prof. Machado Macedo licenciou-se
na Faculdade de Medicina de Lisboa
em 1946, iniciado a sua carreira como assistente honorário do Prof. W.
Loffler, em Zurique, com quem trabalhou dois anos.
Nos três anos seguintes (1948 a
1951) fez o Internato Geral e Complementar de Cirurgia nos Hospitais
Civis de Lisboa.
De 1952 a 1954 foi bolseiro do
British Council, em Londres, e "Residente" em cirurgia torácica em
Leicester, Inglaterra.
De 1955 a 1958 foi assistente de
Propedêutica Cirúrgica do Prof. Jaime Celestino da Costa e em 1956 cirurgião Cardiotorácico dos Hospitais
Civis de Lisboa.
A partir de 1960 desenvolveu um
trabalho pioneiro em Portuga l no
campo da Cirurgia do Coração Aberto, e de 1969 a 1980 foi Director de
Serviço de Cirurgia Torácica dos Hospitais Civis de Lisboa . Em 1980 assumiu a direcção do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de
Santa Cruz, funções que desempenhou até 1992.
Convidado para Professor Extraordinário da Faculdade de Ciências
Médicas (Universidade Nova de Lisboa) em 1979, o Prof. Machado Macedo doutorou-se em 1986, na Uni-

versidade Nova de Lisboa.
Em simultâneo com a sua actividade clínica e docente, o Prof. Machado Macedo foi Presidente da Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiovascular, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e Presidente
da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
Cardiovascular. A estes cargos juntam-se, entre outros, o de Honorary
Fellow do Royal College of Surgeons
e o de Presidente do Conselho Cientí-fico da Academia Europeia de
Educa-ção Médica :
Entre 1987 a 1992 foi Bastonário
da Ordem dos Médicos, de 1990 a
1991 Presidente da Associação Médica Mundial e em 1992 Presidente
do Comité Permanente dos Médicos
da Comunidade Europeia.
Figura de grande prestígio no meio
musical, foi Presidente da Fundação
de S. Carlos, tendo sido nomeado em
1993, mantendo-se no cargo até
1997, altura em que o Ministério da
Cultura extinguiu a instituição, transformando-a em instituto público.
Era actualmente Reitor da Universidade Atlântica.
Entre as muitas condecorações
que lhe foram conferidas, destaca-se
a Legião de Honra francesa (1973),
Ordem de Mérito (França, 1982),
Grande Oficialato da Ordem Militar
de Santiago da Espada (1986), Grã
Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Medalha de Mérito da Ordem
dos Médicos (1998).
Num próximo número da Revista
da Ordem dos Médicos será publicado um trabalho desenvolvido sobre a
figura e obra do Prof. Machado Macedo .
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Decorrerá em Coimbra de 22 a 24 de junho de 2000
Dia 23.06.2000 -15h às 16.15h

Dia 22.06.2000 -11.30h às 13h

COMUNICAÇÃO SOCIAL E MEDICINA

Conferência:

·
-

Presidente:
Conferencista:
Painel:

Dr. Germano de Sousa
Dr. Francisco Pinto Balsemão
Dr. José Manuel Antunes
Dr". Maria Elisa Domingues
Prof. Doutor Fernando José Martins Serra de Oliveira
Dr" . Graça Rosendo
Dr". Marga rida Marante

Conferência:
Presidente:
Conferencista:
Painel:

ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA

- Prof. Doutor Silva Araújo
- Dr. António Dos Reis Marques
- Dr. Armindo Alexa ndre Mendes Rebelo
- Prof. Doutor António Alberto Fa lcão de Freitas
- Dr. Rui Artur Coutinho da Si lva Nogueira
- Dr. Faustino Manuel Leitão Nunes Ferrei ra

Dia 23.06.2000 -15h às 16.15h
Dia 22.06.2000- 15h às 16.15h
Conferência:
-

Presidente:
Conferencista:
Painel:

O MÉDICO DO FUTURO

Prof. Doutor Nuno Grande
Prof. Doutor Adriano Supa rdo Vaz Serra
Dr. Vitor Manuel Borges Ramos
Dr. Carlos Manuel Sa ntos Andrade
Dr. Pedro Ponces

Conferência:
Presidente:
Conferencista:
Painel:

- Prof. Doutor Manuel Barbosa
- Dr José Luis Sacadura Bisca ia da Silva Pinto
- Dr. João Boavida Salgueiro
- Dr. Abel Fernandes Rua
- Dr. Pedro Manuel Bastos Miranda Gomes

Dia 23.06.2000 -15h às 16.15h

Dia 22.06.2000 - 16.45h às 18h
Conferência:

Conferência:

ENSINO DA MEDICINA

- Prof. Doutor António Bensabat Rendas
- Prof. Doutor Ruy Lourenço
· o• Maria de Fátima Mesq uita Rodrigues Branco
- Prof. Doutor António Manuel Sousa Pereira
- Prof. Doutor Jorge Manuel Oliveira Soa res
- Prof. Doutor José Jacinto de Sousa Gonçalves Simões

Presidente:
Conferencista:
Painel:

SERVIÇOS DE SAÚDE E URGÊNCIA

Presidente:
Conferencista:
Painel:

INVESTIGAÇÃO

- Prof" Doutora Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira
- Prof. Doutor António Coutinho
- Prof. Doutor José António Pereira da Silva
- Dr. José Ca rlos Marinho Falcão
- Prof. Doutor João Armando

Dia 23.06.2000 -16.45h às 18h
Dia 22.06.2000 - 16.45h às 18h
conferência:

O MÉDICO NA GESTÃO DE RECURSOS
-

Presidente:
Conferencista:
Painel:

Prof. Doutor João Alcido Pereira Martins e Silva
Dr. Pedro Manuel Mendes Nunes
Dr. José Domi ngos de Ascenção Cabeças
Dr. José Guimarães dos Santos
Dr. José Carlos Lopes Martins
Dr. Manuel Antón io Ferreira da silva Gonçalves

Conferência:
Presidente:
Conferencista:
Painel:

Dia 23 .06.2000 • 9.30H às 10.45H
Conferência :

AS NOVAS TECNOLOGIAS E O FUTURO DO
EXERCÍCIO DA MEDICINA

Presidente:
Conferencista:
Painel:

·
-

Prof. Doutor Ricardo Jorge Seabra Gomes
Prof. Doutor Mário Lopes
Dr. Francisco Manuel Faria Pais
Prof. Doutor António Jorge Sa ntos Perei ra Sequeiros
Dr. Alexandre Jorge Castanheira Valentim Iourenço

Dia 24.06.2000 -9.30h às 10.45h
conferência:

EVOLUÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

Presidente:
Conferencista:
Painel:

- Prol Doutor Henrique João Carmona da Mota
- Dr. António Arnaut
- Eng" Pedro Dias Alves
- Dr. António Manuel Maldonado Gonelha
- Prof. Doutor João Colarinha
- Dr. Gomes da Silva

Dia 23.06.2000 - 11.15 às 12.45
Conferência:

Presidente:
Conferencista:
Painel:

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
CONTÍNUO
·
·
·
·

Dia 23.06.2000 - 11.15 às 12.45
Presidente:
Conferencista:
Painel:

Dia 24.06.2000 -9.30h às 10.45h
Conferência:

GRANDES NOMES DA HISTÓRIA DA MEDICINA

Presidente:

Prof. Doutor Antón io Silva Leal
Dr. Hans Holm
Dr. Ci ro Magalhães Guedes Costa
Prof. Doutor Levi Eugénio Ribeiro Guerra

Conferência:

- Prof. Doutor Alfredo Jorge Martins de Campos
- Prof•. Doutora Ana Leonor Pereira
- Prof. Doutor João Rui Pita

Dia 24.06.2000 -llh às 12.15h
Conferência:

CONDIÇÕES DE TRABALHO

- Prof. Doutor Salvador Massa no Ca rdoso
- Dr. Ca rlos Silva Santos
- Prof. Doutor António Neves Pires de Sousa Uva
- Dr. Jaime Ada lberto Ramos
- Dr" Maria João Pestana Vasconcelos
- Dr. João José de Almeida Crisóstomo Santos

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA

- Dr. Miguel Jorge Sa ntos Oliveira Ferreira Leão
- Dr. Leonard Harvey
- Dr. Antón io Manuel dos Sa ntos Rodrigues
- Dr. Hernani Alberto Marinho Vi laça
- Prof. Doutor Alexandre Sousa Pinto
- Dr. João Luis da Silva Seq ueira

Presidente:
Conferencista:
Painel:

O PODER JUDICIAL FACE AO EXERCÍCIO
MÉDICO
- Prof. Doutor Duarte Nuno Pessoa Vieira
- Prof. Doutor Gui lherme de Oliveira
- Dr. Daniel Proença de Ca rva lho
- Dr. Di ama ntino Marques Lopes
- Dr. Pau lo Sancho
- Dr" Inês Folhadela
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NOTÍCIAS

Nota de Imprensa

1\f

efesa da saúde dos cidadãos é
uma obrigação dos Estados de Dieito e das sociedades democráticas modernas. Essa obrigação consubstancia-se na exigência de rigor, na qualidade dos serviços de saúde prestados à
comunidade, bem como na vigilância e
protecção desses mesmos cidadãos frente
a práticas não-científicas e lesivas, por acção ou omissão, da sua integridade e do
seu direito a uma saúde de qualidade.
Para tal, essas sociedades consideraram ser necessário exigir aos profissionais
da arte de curar, ou seja, aos médicos,
longos anos de formação científica e treino técnico e profissional, bem como um
comportamento ético irrepreensível.
Assim, encarregaram as universidades
dessa formação, exigindo que nela condensassém e integrassem todas as ciências básicas e específicas necessárias ao
conhecimento do funcionamento normal
do corpo e da mente humana, das suas
alterações e doenças, de todos os processos e métodos de as diagnosticar correctamente e de todos os métodos terapêuticos mais eficazes e adequados à cura
dessas doenças. A partir deste corpo de
saberes, as Facu ldades de Medicina formam e graduam licenciados, assim garantindo que os cidadãos podem confiar
na sua preparação científica.
Aos hospitais e ao seu corpo de médicos seniores, cabe, por sua vez, o treino
técnico e profissional dos jovens médicos.
Após um período de dois anos de exercício
de medicina tutelada no Internato Geral,
transitam para o Internato da Especialidade, onde durante vários anos aperfeiçoam
e especializam os seus conhecimentos.
Por sua vez, a Ordem dos Médicos, associação profissional a que obrigatoriamente pertencem, vela para que a sua formação seja a mais adequada, tanto mais
que será a responsável pela avaliação final do seu treino, atribuindo-lhe, ou não,
o título de especialista, conforme o resultado dessa ava liação. Depois, no uso das
funções que lhe foram atribuídas pelo Estado, assegura e regula o seu comportamento profissional, ético e deontológico.
Tado este rigor científico e este esforço
são obrigatórios para que alguém possa
ser considerado responsável pela saúde
dos cidadãos que a ele se confiam. Tudo
isto é necessário para que alguém possa
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ser considerado suficientemente capaz
para fazer diagnósticos e prognósticos ou
para executar ou prescrever terapêuticas
que contribuam para o bem estar físico e
mental do indivíduo doente. Tudo isto lhe
exige a sociedade e o Estado.
No passado dia 2 de Junho a Assembleia da República, onde como portugueses nos sentimos identificados aprovou,
por omissão, um projecto de Decreto-lei
sobre as incorrectamente chamadas medicinas alternativas.
A Ordem dos Médicos não se pronunciou nem exerceu qualquer acção junto da
opinião pública, apesar de ser conhecido
que, como médicos, não acreditamos em
práticas sem qualquer validação científica,
perniciosas na maioria das circunstâncias.
Muitos médicos interrogam-se sobre se a
aprovação das chamadas medicinas alternativas não porá em causa os seus deveres
de respeito pela ética e pela técnica. Há
médicos que se sentem ofendidos, vilipendiados no seu esforço de permanente actualização e melhoria dos conhecimentos.
A Ordem dos Médicos sente que é ainda seu dever contribuir para um total esclarecimento, pelo que convocou esta
Conferência de Imprensa.
No entender da Ordem dos Médicos a
posição da Assembleia da República é
compreensível. O que até agora era livre e
exercido em tota l impunidade por qualquer vigarista bem-falante, passa a serregulamentado.
A Ordem dos Médicos estará sempre
disponível para colaborar com os representantes da nação na construção de soluções dignas, claras e que permitam defender os portugueses.
Neste contexto, a Ordem dos Médicos
sente-se no direito de esperar que a próxima acção da Assembleia da República
seja dar sequência ao desejado por Sua
Excelência o Senhor Presidente da República e chamar ao debate a regulamentação da acção dos médicos. Isto é, a aprovação da Lei do Acto Médico.
Porto, 06-06-00

O Presidente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos

J. Germano de Sousa

FÓRUM
Defenir normas

Regulamento das Secções
de Subespecialidade e das
Comissões de Competência
Nos termos do artigo 2° do Regulamento Geral dos Colégios
das Especialidades, o Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos aprova o seguinte Regulamento das Secções
de Subespecialidade e das Comissões de Competência.

Secção I
Das Secções de Subespecialidade
Artigo 1°
As Secções de Subespecialidade agrupam os membros do respectivo Colégio de Especialidade detentores do título de Subespecialista .
Artigo 2°
As Secções de Subespecialidade podem ter a mesma designação em
mais do que um Colégio de Especialidade desde que seja reconhecida a
sua equivalência pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
Artigo 3°
A criação de Secções de Subespecialidade em cada Colégio de Especialidade é realizada pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, sob proposta do respectivo Conselho Directivo do Colégio de Especialidade.
Artigo 4°
a) As Secções de Subespecialidade
de cada Colégio de Especialidade
são dirigidas por uma Comissão
Técnica de cinco elementos, pelo
menos um pertencente a cada
Secção Regional da Ordem dos
Médicos e obrigatoriamente de-
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tentares do título de Subespecialista do respectivo Colégio.

e VIl do Regulamento Geral dos
Colégios de Especialidade.

b) As Comissões Técnicas de Subespecialidade de cada Colégio são
nomeadas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos nos termos do artigo 88° do
Estatuto da Ordem dos Médicos
após consulta eleitoral realizada,
nos termos do Regulamento Geral
dos Colégios das Especialidades,
aos membros do respectivo Colégio detentores do título de Subespecialista, com as devidas adaptações.

Artigo 5°
Para além de outras competências
que lhe possam vir a ser atribuídas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, compete
às Comissões Técnicas de Subespecialidade de cada Colégio de Especialidade:

c) A consulta eleitoral referida na alínea anterior realiza-se em simultâneo com a consulta eleitoral para os Conselhos Directivos dos Colégios de Especialidade.
d) Na primeira reunião após a sua
nomeação a Comissão Técnica
designa, de entre os seus membros, o respectivo Coordenador
cuja duração do mandato é coincidente com a duração do mandato da Comissão.
e) Às Comissões Técnicas de Subespecialidade aplicam-se, com as
devidas adaptações, as disposições constantes das Secções 11 , III

a) A apreciação curricular das candidaturas visando a obtenção do título de Subespecialista do respectivo Colégio, prevista no n° 2 do
artigo 1° do Regulamento Geral
dos Colégios de Especialidade.
b) Propor ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o
reconhecimento de períodos de
formação específica visando a obtenção do título de Subespecialista, nos termos do n° 2 do artigo
17° do Regulamento Geral dos
Colégios de Especialidade.
c) Dar parecer sobre idoneidade formativa de serviços, em termos de
Subespecialidades.
Artigo 6°
a) As Comissões Técnicas de Subespecialidade podem organizar-se

Noticias da Agência de Viagens oficial da Ordem.
A Brotour concretizou no passado dia 31 de Março um acordo de trespasse para A Star Viagens e
Turismo SA tendo os quadros da Brotour sido integrados na equipe da Star.

Esta operação, insere-se na progressiva globalização da ecónomia e inerente concentração de
empresas o que , também se vem verificando no segmento de viagens em Portugal.

Para a Ordem e seus Associados esta operação significa que passarão a trabalhar com uma
em presa integrada no maior Grupo privado não financeiro Português , o Grupo Sonae , onde a Star
se insere na Holding Sonae Turismo.

A Star ocupa hoje um lugar de relevo no mercado de Viagens e Turismo.,dispondo de 2 "Business
Travei Center's" em Lisboa e Porto e mais de 25 balcões em todo o pais.

stamos certos que desta integração os nossos prestigiados clientes sairão beneficiados.

Sugerimos que nos contactem!

A sua Agência de Viagens preparou-lhe um programa de uma semana em Outubro na paradisíaca
praia de Punta Cana , na Republica Dominicana com os seguintes serviços incluidos :

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe economica com direito a 20 Kg de bagagem em vôo da Tap Air
Portugal , Lisboa I Punta Cana I Lisboa.
7 Noites de estadia no Hotel Riu Palace ( 5 estrelas ) em regime de tudo incluido.
Transporte privativo do aeroporto para o Hotel e vice versa.
Taxas de serviço e IVA
Assitência local pelo nosso delegado.

Preço por pessoa em quarto duplo Esc. 217.000$00.

O preço não inclui:
•
Qualquer serviço não mencionado
•
Visto de entrada ( tarjeta de turista Usd 1O )
•
Taxas de aeroporto.

Características do Hotel :
Situado na Praia Bavaro ,tem todos os quarto elegantemente decorados, possuindo ar condicionado,
cofre TV satélite , telefone mini-bar. Nos seus luxuriantes jardins poderá ainda encontrar bares ,
restaurantes , uma piscina , um jacuzzi ,solarium e animação diurna e nocturna.

Aguardamos pela sua reserva , na Sede da Ordem no 2º andar ou pelo telefone 218495530

FÓRUM
Defen ir normas

numa Comissão Coordenadora,
sempre que exista a Subespecial idade equiva lente em mais que
um Colégio de Especialidade.
b) A Comissão Coordenadora é constituída pelos Coordenadores das
Comissões Técnicas de Subespecialidade de cada Colégio e nomeada pelo Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos.
c) A Com issão Coordenadora é dirigida por um Presidente, escolh id o
de entre os respectivos membros.
Artigo 7°
São Competência da Com issão Coordenadora:
1 - Promover harmonização dos conteúdos e processos formativos
nas várias especia li dades, conducentes a Subespecialid ades
equivalentes.

2 - Dar parecer sobre idoneidade formativa de serviços que integrem
Subespecia li stas oriun das de
mais que um Colégio de Especialidade.

3 - Dar parecer em todos os processos inerentes à formação e admissão na Subespecialidade, não
abrangidos por este articu lado.

Secção 11
Das Competências
Artigo 8 o
As Com issões de Competência agrupam os médicos especia listas detentores do título de Competência.

obrigatoriamente detentores do títu lo de Competência.
b) As Comissões Técn icas de Competência são nomeadas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e pelas Secções
Regionais nos termos do artigo
88° do Estatuto da Ordem dos
Médicos após consu lta eleitoral
realizada, nos termos do Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades, aos méd icos especialistas detentores do titulo de
Competência, com as devidas
adaptações.
c) A consulta eleitora l referida na alínea anterior realiza-se em simu ltâneo com a consu lta eleitoral para os Conselh os Directivos dos
Colégios de Especialidade.
d) Na primeira reunião após a sua
nomeação a Comissão Técnica
designa, de entre os seus membros, o respectivo Presidente cuja
duração do mandato é coincidente com a duração do mandato da
Comissão.
e) Às Comissões Técnicas de Competência apl icam-se, com as devidas adaptações, as disposições
constantes das Secções li , III e Vi l
do Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade.
Artigoll 0
Para além de outras competências
que lhe possam vir a ser atribuídas
pelo Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, compete às Comissões Técnicas de Competência :
a) A apreciação curricular das candi-

Artigo 9°
A criação de Competências é rea lizada pelo Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos .
Artigo 10°
a) As Comissões de Competência
são diri gidas por uma Com issão
Técn ica de três elementos, um
pertencente a cada Secção Regiona l da Ordem dos Méd icos, e
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daturas visando a obtenção do título de Competência, prevista no
n° 3 do artigo 1° do Regulamento
Geral dos Colégios de Especialidade.
b) Propor ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o
reconhecimento de períodos de
formação específica visando a obten ção do título de Competência .

Direitos dos
médicos dos
serviços públicos
s médicos dos serviços públicos têm reconhecidos na
lei alguns direitos que lhes
foram conferidos atento o seu importante papel na prestação de
cuidados de saúde à população.
Um desses direitos prende-se
directamente com o desenvolvimento das funções que lhes são
atribuídas, já que as mesmas devem corresponder às qualificações profissionais que possuam e
devem obedecer aos estatutos
das carreiras médicas existentes
(artigo 2 do Estatuto do Médico,
aprovado pelo D.L. n.0 373 I 79,
de 8 de Setembro).
Por outro lado, os médicos têm
também garantido na lei o direito
ao associativismo próprio; o direito de exigirem respeito pelas
normas de deontologia e ética
e pelos padrões de qualificação
profissional fixados pela Ordem
dos Médicos (.artigo 3 do Estatuto
do Médico). Consequentemente,
têm direito a que as suas condições de trabalho garantam o respeito pela ética médica , designadamente, pelo sigilo profissional.
Sempre que os médicos sejam
parte em processos disciplinares
que envolvam assuntos relacionados com a qualidade do exercício
profissional e com a ética médica, têm direito de requerer a audiência da Ordem, que se poderá
consubstanciar na emissão de pareceres dos Colégios da Especialidade ou do Conselho Nacional do
Exercício Técnico da Medicina sobre a sua actuação concreta em
determinado caso (artigo 6, alínea
h), do Estatuto do Médico).
Estes alguns dos direitos que,
em nosso entender, convém reiterada mente lembrar para que possam oportunamente ser exercidos.

O

O Consultor Jurídico
Paulo Sancho

FÓRUM
A quem de direito

Prescrição de
medicamentos
homeopáticos
por médicos
A Ordem dos Médicos admite que a prescrição
de produtos homeopáticos pode não ser
deontologicamente incorrecta. As necessidaes
terapêuticas ditam as regras.

or diversas vezes alguns dos
nossos colegas têm questionado a Ordem, designadamente através do seu Departamento Jurídico, sobre a eventual
proibição dos médicos poderem prescrever medicamentos homeopáticos
face ao preceituado no Código Deontológico.
Esta questão coloca-se fundamentalmente, tendo por base o facto de
ter sido aprovado, pelo D.L. 94/95,
de 9 de Maio, o regime jurídico da
introdução no mercado, do fabrico,
da comercialização, da rotulagem e
da publicidade dos produtos homeopáticos para uso humano.
Tal diploma transpõe para a ordem
jurídica a Directiva 92/73/CEE, garantindo, no dizer do seu preâmbulo,
a qualidade e a segurança de utilização dos produtos homeopáticos como salvaguarda da saúde pública
e assegurando, também, aos seus
utilizadores o fornecimento de informações claras sobre o seu carácter
homeopático e a sua inocuidade.
Conforme reza o artigo 3° do diploma em apreço, o medicamento homeopático é qualquer produto homeopático que possua propriedades curativas ou preventivas da doença do
homem, ou dos seus sintomas, com
vista a estabelecer um diagnóstico
médico ou a restaurar, corrigir ou

P
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modificar as suas funções orgânicas.
Não decorre do diploma mencionado qualquer norma relativa à prescrição dos ditos produtos.
No entender da Ordem dos Médicos, a prescrição de produtos homeopáticos pode não ser deontologicamente incorrecta, tudo dependendo
das circunstâncias concretas.
Com efeito, é possível aceitar, em
termos clínicos, a prescrição de um
produto homeopático.
Sendo o tratamento homeopático
inócuo e podendo, portanto, actuar
enquanto placebo, a sua prescrição
poderá considerar-se conforme à
deontologia.
Fora deste circunstancialismo, se
tais produtos são prescritos em vez
de uma terapêutica útil, em condições susceptíveis de atrasar actos de
diagnóstico e tratamento eficazes,
um médico estará a actuar de forma
deontologicamente incorrecta e, até,
negligente, violando as normas técnicas, bem como aquelas que lhe
impõem um especial dever de cuidado e uma actuação segundo a /eges

artis.
No que atine à vertente disciplinar
tal situação pode consubstanciar
uma infracção passível de pena, que
pode ir até à suspensão, nos termos
estabelecidos no Estatuto Disciplinar
dos Médicos.

FÓRUM
Apreciação de casos clínicos

Direitos dos médicos
Pedido de parecer técnico
à Ordem dos Médicos
Como todas as formalidades, as solicitações de pareceres
técnicos obedecem a determinados critérios. Para facilitar
o trabalho dos profissionais, vale a pena ver como se faz.
amo deve ser do conhecimento de todos os médicos,
estes têm direito a sol icitar à
sua Ordem, designadamente, ao seu Colégio da Especialidade,
por interméd io do Presidente da

C

O.M., pareceres sobre a sua actuação técnica num caso concreto, designadamente, sempre que tal situação esteja a ser apreciada por instâncias judiciais e/ou disciplinares.
Com o mero intuito de proporcio-

nar uma ajuda sobre o cumprimento
de tal formalidade, publicamos, hoje,
uma minuta da carta que deve acompanhar todos os elementos relevantes para a apreciação do caso clínico
por parte do respectivo Colégio.

Minuta
(Nome do médico, especialidade e morada)
Exm. 0 Senhor
Presidente da Ordem dos Médicos
Ava Almirante Gago Coutinho, 151
1700 - 029 LISBOA
Lisboa,
Assunto: Pedido de Parecer
Colégio de _ _ _ _ _ __

Exm. 0 Senhor Presidente,
Em _ I _ I _ prestei assistência a
, na minha qualidade de especia lista
e no âmbito das fun ções que exerço no
(hospital/centro de saúde/consultório privado) .
Relativamente à prática dos suprareferidos actos médicos fui, agora, interpelado/citado para apresentar a minha
defesa.
Importa, pois, apurar com rigor a minha actuação e definir se me pautei por parâmetros correctos, ou se a mesma
é censurável sob o ponto de vista técnico e/ou deontológico .
Dado que, em meu entender, a entidade habilitada para apreciar e ju lgar o cumprimento das normas técnicas é a
Ordem dos Médicos, nomeadamente, através dos seus Colégios de Especialidades, sou a sol icitar a emissão de um
Parecer sobre a conformidade da minha actuação com a leges artis.
Para tanfo junto relatório clíni co, bem como um grupo de documentos que julgo serem suficientemente esclarecedores do ocorrido.
Não obstante, estou à V. inteira disposição e/ou do Colégio, para o que se entenda necessário.
Com os melhores cu mprimentos
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FÓRUM

Actuação durante o mandato

iocó<lo,

Relatório de Actividades
da Direcção do Colégio de Urologia
da Orde111 dos Médicos I 997-2000

~!la.

Ao longo de três anos, a direcção em funções do Colégio de
Urologia procurou participar activamente junto das estruturas
da Ordem dos Médicos. É hora de fazer o balanço.
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Presidente - Manuel Mendes Silva
(Lisboa)
Vogais - Hélder Coelho, Joshua
Ruah (Lisboa), António Requixa, Silvestre Madeira (Coimbra), Mário
Reis, Orlando de Sousa (Porto)

,.,,

Os Colégios de Especialidade são
orgãos consultivos do Conselho Nacional Executivo e de outras estrutu ras da Ordem dos Médicos. Têm, todavia, uma importante acção na definição das especialidades, sua educação e ensino, sua ava liação e sua
prática.
Tentámos que esta Direcção do
Colégio de Urologia, sob nossa presidência, tivesse uma actuação participante junto das estruturas da Ordem
dos Médicos e através delas nas estruturas profissionais, científicas, ministérios, universidade, hospita is,
etc., assim como junto dos colegas.
Segue-se a listagem, das principais
actividades na vigência desta Direcção, sob nossa presidência, de 1997
e 2000.
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1. Actividades de rotina como
(1997 -2000) :
- Pareceres vários ao Conselho
Nacional Executivo, Conselhos
Regionais, Conselhos Disciplinares, etc.;
- Definição anual das idoneidades dos Serviços de Urologia;
- Nomeação anua l dos elementos para júris dos exames de
especia lidade/titulação ún ica;
- Revisão de trabalhos cientí-

ficas para a revista "Acta Médica";
- Representação em eventos
científicos, sócio-profissionais
e em publicações cientificas e
prqfissionais.
2. Transmissão aos Bastonários
(Profs. Carlos Ribeiro e Germano
de Sousa) e aos Conselhos Nacionais Executivos da Ordem dos
Médicos, em reuniões efectuadas
para o efeito, da posição da Direcção do Colégio em relação a
pontos vários, nomeadamente
educação e ensino, creditação,
recomendações, titulação, boards
europeus, papel dos Colégios.
Transmissão aos Bastonários da
firme posição em relação às actividades do Dr. José de Barros Pereira da Silva (1997-2000).
3. Contribuição para o Sistema de
Creditação da Ordem dos Médicos (assessores Macieira Pires e
João Varregoso) - (1997 -99).
4. Contribuição para as Recomendações Terapêuticas da Ordem dos
Médicos (assessores para a infecção urinária: João Bastos; e para
a hipertrofia prostática: José Lafuente de Carvalho, Amílcar Sis. meiro e Luís Campos Pinheiro) (1997-99).
5. Contribuição para a alteração ao
figurino dos exames de titulação
única (liderança da Direcção do
Colégio de Nefrologia) - (199899).
6. Contribuição para a revisão crítica , no que concerne à Urologia,

do Prontuário Terapêutico, editado pelo lnfarmed (assessor Arnaldo Figueiredo) - (2000).
7. Revisão do Regimento do Colégio
de Urologia e publicação da versão de 1998 (assessor Luís Campos Pinheiro) - (1998).
8. Edição na "Acta Médica Portuguesa" de "Orientações e recomendações na prática urológica"
(assessores João Bastos, Luís
Campos Pinheiro, Arnaldo Figueiredo e Miguel Guimarães) (1999).
9. Solicitação de opinião aos Professores de Urologia das Faculdades
de Medicina sobre o ensino prégraduado de Urologia e respectivo envio para as entidades competentes- (1999-2000).
10. Visitas aos serviços hospitalares
de Urologia para reconfirmação
de atribuição de idoneidades para o ensino pós-graduado e publicação das características dos
Serviços (assessores João Real
Dias, Almeida e Sousa, Sousa
Leite) - (1999-2000) .
11. Inquérito sobre o "Presente e Futuro da Urologia em Portugal"
(assessores Hélder Monteiro,
Macieira Pires, Almeida e Sousa, Joaquim Lindoro)- (2000).
12. Edição do "Caderno do Internato
da Especialidade de Urologia" (2000).

Manuel Mendes Silva
Presidente do Colégio de Urologia
da Ordem dos Médicos
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FÓRUM
Menos burocracia

Actos notariais
mais simples
Já é possível certificar fotocópias de documentos, por
exemplo, nos cn A medida governativa visa combater
a concentração de poderes nos estabelecimentos
notariais. Há ainda mais novidades a reter.
Simplificação de
procedimentos
Em 13 de Março do corrente ano, o
Decreto-lei n° 28/2000 veio permitir que os CTT - Correios de Portuga l, Juntas de Freguesia, Câmaras
de Comércio e Industria, bem como
advogados e so licitadores, possam
extrair e certificar fotocópias em
conform id ade com os documentos
origina is que lhe sejam apresentados . Das fotocópias certificadas deverá constar a declaração de conformidade com o original, o local, data, o nome e assin atura do autor da
certificação . O preço cobrado por
este serviço de certificação, não pode exceder o preço resu ltante da tabela em vigor nos cartórios notariai s, devendo, aquelas entidades,
afixa r, de forma visível, a tabela
dos preços dos serviços de extracção e certifica ção .
O Decreto-lei n° 29/2000, de 13
de Março, veio simplificar a vida ao
admin istrado permitindo que na
in strução dos processos administra tivos seja suficie nte a simples fotocópia de documento autêntico ou
autenticado, sem prejuízo da sua
obrigatória exibição no caso de dúvida sobre o seu co nteúdo ou autenticidade .
Também o Decreto-lei n° 30/2000,
de 13 de Março, veio perm iti r que a
in strução de actos e pmcessos dos
registos e do notariado, possa ser
efectuada com fotocópia de documento autêntico ou autenticado,
desde que conferida com origi nal ou
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documento autenticado no acto de
entrega .
Outra forma de simplificação foi
introduzida pelo Decreto-lei n° 36/
2000 , de 14 de Março, que consagra alterações ao Código das Sociedades Comerciais no sentido da redução do número de actos sujeitos
a escritura pública, designadamente
na dissolução de sociedade nos casos em que tenha sido deliberada
pela Assembleia Geral e a acta da
deliberação seja lavrada por notário
ou pelo secretário da sociedade ; na
const ituição originária de sociedade
unipessoal por quotas com entradas
apenas realizadas em dinheiro ou
em bens que não seja necessária
aquela form a; na constituição de
estabelecimentos de responsabilidade lim itada, excepto se forem
efectuadas entradas em bens diferentes de dinheiro para cuja transmissão seja necessário escritura pública; entre outras.

Contratos de arrendamento
para profissionais liberais
Com a aprovação do Decreto-lei n°
64-N2000, de 22 de Abril , que alterou o Regime de Arrendamento
Urbano, veio dispensar-se a elaboração, por escritura pública, dos
contratos para comércio, indústria
ou exercício de profissão libera l, pa ra o trespasse, para a cessão de exploração e para cessação de posi ção arrendatário, bastando apenas
que os mesmos sejam efectuados
por documento particular.

FOR UM
Protesto

Atribuição de
títulos levanta
dúvidas
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos
Acabei neste preciso momento de saber ter sido aprovado no último CNE
uma decisão de carácter exclusivamente técnico contra o parecer do
órgão competente por excelência - o
Colégio da Especialidade.
O CNE decidiu atribu ir o título de
Especiá lista em Angiologia e Ciru rgia
Vascu lar a um con junto de médicos
que não fizeram qua lquer trajecto
nesta área de especia lidade no âmbito das carre iras médicas, nem, em
circunstância alguma, foram avaliados pelos seus pares em Exame de
Titulação.
O Colégio da Especialidade considerou que esse grupo de médicos
não possuía as condições para poderem ser inscritos no Colégio da Especialidade quando o solicitaram ao
abrigo da Titulação Única, pois nunca tinham feito qualquer titulação
que lhes permitisse uma equiparação.
Em que se terá baseado o CNE para contrariar uma decisão técnica do
Colégio?
O reconhecimento de incompetência da Direcção do Colégio e da Comissão de Avaliação por si nomeada?
Se assim é, o que espera o CNE
para demitir a Direcção? E será que
esta mesma Direcção não se sentirá
ultrajada e vai continuar a participar
numa estrutura que a desrespeita
comp letamente?
Não sendo o caso de incompetência do órgão técnico, será o compadrio? Que competência técnica em
Cirurgia Vascular tem qualquer dos
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elementos do CNE para se pronunciar sobre este caso?
Ou será que deram uma reviravolta e estão so lidários com o Sr. Presidente da República ao promover e titular não qualificados para o exercício de determinados actos médicos?

Sr. Bastonário e Senhores Membros
do CNE:
Não estão em causa os nomes e a
competência das pessoas que vocês
pretendem titular, está sim em causa, uma metodologia qu~ eu, provavelmente de uma forma ingénua,
pensava ultrapassada, quando se democratizou a Ordem dos Médicos e
acabou com um poder de favoreci mento de alguns .
Esta carta, simu ltaneamente de
protesto pessoal, na defesa intransigente das carreiras médicas, e de
alerta para situações que nos parecem à revel ia dos regulamentos e
boas práticas aprovadas, será enviada para o Colégio da Especialidade
de Angiologia e Cirurgia Vascu lar e
ao Conselho Regional do Centro, secção onde me encontro inscrito e me
tenho sempre revisto nas suas posições de princípio (desconheço, neste
momento a posição tomada pelos
seus representantes no CNE).
Atendendo a que esta carta é dirigida ao CNE, gostaria que fosse publicada na próxima Revista da Ordem dos Méd'rcos.
Coimbra,
29 de Novembro de 1999
Oscar Manuel Correia Gonçalves
Cédula Profissional 18459
Membro do Conselho Disciplinar
da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos

•

FÓRUM

Legislação~-----------------------------

Diplomas que saíram
em Março e Abril
Porque a medicina não é uma actividade estática, actualizamos
toda a legislação disponível para os profissionais em exercício.
Legislação publicada
em Março de 2000

Fixa o número de médicos do Gabinete Médico-Lega\ da Figueira da Foz.

1a Série

Portaria n° 180/2000, de 29 de
Março:
Declara instalado o Gabinete Méd ico-Lega\ da Figueira da Foz, a partir de 1
de Março de 2000 .

Portaria n° 117/2000, de 4 de
Março:
Declara instalado o Gabinete MédicoLegal de Ponta Delgada a partir de 1
de Março de 2000.
Decreto-Lei n° 29/2000, de 13 de
Março:
Prevê que a fotocópia simples de documento autêntico ou autenticado seja
suficiente para a instrução de processos administrativos graciosos (em vigor a partir de 1 de Maio de 2000).
Decreto-Lei n° 32/2000, de 13 de
Março:
Altera o Decreto-Lei n° 308/93, de 2
de Setembro, que criou o Instituto de
Gestão Informática e Financeira da
Saúde.
Portaria n° 153/2000, de 16 de
Março:
Altera a Portaria n° 1024/99, de 18
de Novembro (aprova o programa de
formação do internato complementar
da especialidade médica de otorrinolaringologia) .
Portaria n° 177/2000, de 23 de
Março:
Estabelece as verbas a atribuir por acto médico-cirúrgico aos estabe lecimentos de saúde abrangidos pelo Programa para a Promoção do Acesso e a
fracção das mesmas a afectar ao pagamento de suplementos remuneratórios.
Portaria n° 179/2000, de 29 de
Março:
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Decreto do Presidente da República
n° 12/2000, de 30 de Março:
Ratifica a Convenção sobre o Reconhecimento das Qua lificações Relativas ao Ensino Superior na Região Europa, aberta à assinatura dos Estados
membros do Conselho da Europa em
Lisboa, em 11 de Abril de 1997 .
Portaria n° 185/2000, de 31 de
Março:
Aprova o Regulamento Interno do Hospital Ortopédico do Dr. José de Almeida .
Portaria n° 186/2000, de 31 de
Março:
Estabelece os preços a pagar aos centros regionais de oncologia do Instituto
Português de Oncologia de Francisco
Gentil , no âmbito do Pro-grama Específico para a Promoção do Acesso naqueles estabelecimentos e a fracção
dos mesmos afecta ao pagamento de
suplementos remuneratórios aos profissiona is.

2a Série
Despacho conjunto n° 279/2000, de
9 de Março:
Renova para o ano 2000 o Programa
para a Promoção do Acesso.
Despacho n° 5438/2000 da Ministra
da Saúde, de 9 de Março:
Nomeia os técnicos de saúde repre-

sentantes do Ministério da Saúde nas
comissões de verificação técn ica , constituídas junto de cada administração
regional de saúde, com funções e poderes de vistoria e inspecção dos laboratórios privados de aná li ses clín icas.
Despacho n° 5440/2000 da Ministra
da Saúde, de 9 de Março:
Delega no Secretário de Estado dos
Recursos Humanos e da Modernização da Saúde várias competências relacionadas com serviços e organismos
integrados no . Serviço Nacional de
Saúde.
Despacho n° 5566/2000 da Ministra
da Saúde, de 10 de Março:
Aprova os modelos de cédula profissional e de documento específico de autorização de exercício profissiona l das
profissões de diagnóstico e terapêutica.
Despacho n° 6100/2000 do Secretário de Estado da Saúde, de 17 de
MarÇo:
Medicamentos comparticipados para o
tratamento da doença de Alzheimer.

l.a Série
Portaria n° 208/2000, de 6 de Abril:
Procede ao 2° reajustamento na designação das unidades orgânicas de natureza
técnica constantes da Portaria n° 130/
84, de 4 de Março (Hospital de São Francisco Xavier).
Portaria n° 209/2000, de 6 de Abril:
Determina que se constitua o Grupo Hospitalar do Médio Tejo, integrando os Hospitais Distritais de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Dec. Lei n° 64 -A/2000, de 22 de Abril:
Possibilita a realização de contratos de arrendamento para comércio, indústria ou
exercício de profissão liberal, bem como
o trespasse e cessão de exploração de estabelecimento comercial através de contrato escrito, dispensado-se a escritura pública.

Fixa a Taxa do Registo Profissional dos
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica.

Dec. Lei n° 68/2000, de 26 de Abril:
Altera o Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Dec. Lei n° 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi
dada pelo Dec. Lei n° 53/98, de 11 de
Março, integrando ainda uma disposição excepcional e transitória referente
aos contratos a termo actualmente em
vigor.

Despacho n° 8539/2000 do Secretário
de Estado dos Recursos Humanos e da
Modernização da Saúde, de 19 de Abril:
Procede à identificação dos estabelecimentos e especia lidades carenciados.

Portaria n° 230/2000, de 27 de Abril:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de
São Bernardo - Setúbal.
Portaria n° 235/2000, de 27 de Abril:
Cria o Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde
Portaria n° 239/2000, de 29 de Abril:
Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes da administração centra l, loca l e regional, actualizando os índices 100 e as escalas salariais em vigor, bem como as tabelas de
ajudas de custo, subsídios de refeição e
de viagem e marcha e comparticipações
da ADSE.

Legislação publicada
em Abril de 2000

2a Série
Despacho n° 7376/2000 da Ministra da
Saúde, de 5 de Abril:
Cria condições de acessibilidade à implementação de acessos vasculares no tratamento dos insuficientes renais crónicos.
Despacho conjunto n° 388/2000, de 5
de Abril:
Programa de Acesso aos Centros Regionais de Oncologia - Ano 2000
Despacho n° 7577/2000 da Ministra da
Saúde, de 7 de Abril:
Constituição do Conselho Ético e Profissional de Odontologia.
Portaria n° 650/2000, de 11 de Abril:

Despacho n° 8346/2000, da Ministra da
Saúde, de 17 de Abril:
Estabelece medidas de reorganização dos
serviços de urgência psiquiátrica das ARS
de Lisboa e Vale do Tejo.

Aviso n° 7270/2000 do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
de 27 de Abril:
Publicação da lista de medicamentos
comparticipados em Março de 2000.
Decreto-Lei n° 70/2000, de 4 de Maio:
Altera a Lei n° 4/84, de 5 de Abril, sobre
a protecção da maternidade e paternidade, e procede à sua republicação rectificada.
Decreto Regulamentar Regional n° 30/
2000/M, de 5 de Maio:
Altera a estrutura orgânica do Centro Regional de Saúde da RAM .
Portaria n° 247/2000, de 8 de Maio:
Aprova o regulamento arquivístico para os
hospitais e demais serviços do Ministério da Saúde, no que se refere à ava liação,
selecção, transferência, incorporação em
arquivo definitivo, substituição do suporte
e eliminação da documentação.
Portaria n° 247-B/2000, de 8 de Maio:
Estabelece normas relativas aos exames
médico e psicológico de selecção a efectuar nos concursos de admissão às diversas carreiras dos serviços de polícia municipal.
Decreto Legislativo Regional n° 9/2000/
A, de 10 de Maio:
Estabelece o regime jurídico de dispensas
de serviço efectivo de funções, por períodos limitados, para participação em actividades sociais, culturais, associativas e
desportivas.
Portaria n° 263/2000, de 13 de Maio:
Determina que o suplemento remuneratório que cabe a cada profissional, a atribuir
pela verba global destinada à equipa, fixa-

da no anexo à Portaria n° 186/2000, de
31 de Março, seja estabelecido pelo órgão
dirigente máximo do estabelecimento de
saúde, mediante negociação com os referidos profissionais, tendo em conta a réspectiva carreira e função.
Decreto-Lei n° 88/2000, de 18 de Maio:
Cria o Conselho Coordenador da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e da
Toxicodependência.
Decreto-Lei n° 89/2000, de 18 de Maio:
Cria o Conselho Nacional da Droga e da
Toxicodependência
Decreto-Lei n° 90/2000, de 18 de Maio:
Altera a Lei Orgânica do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência,
criado pelo Dec. Lei n° 31/99, de 5 de Fevereiro.
Decreto-Lei n° 92/2000, de 19 de Maio:
Garante um esquema de protecção especia l às pessoas atingidas por doenças do
foro oncológico.
Decreto-Lei n° 96/2000, de 23 de Maio:
Aprova a nova Lei Orgânica da Secretaria
Geral do Ministério da Saúde.
Portaria n° 286/2000, de 23 de Maio:
Altera o quadro de pessoal dos hospitais
da Universidade de Coimbra.
Portaria n° 298/2000, de 26 de Maio:
Fixa a tabela dos encargos a cobrar aos
agentes económicos pelos serviços prestados pela Direcção Geral da Saúde nos
procedimentos da comercialização dos
géneros alimentícios destinados a uma
alimentação especial.
Portaria n° 300/2000, de 29 de Maio:
Cria o Centro Hospitalar de Cascais, que
integra o Hospital Condes de Castro Guimarães - Cascais e o Hospital Ortopédico
do Dr. José de Almeida - Carcavelos.
Decreto Regulamentar Regional n° 33/
2000/M, de 29 de Maio:
Altera o Decreto Regulamentar Regional
n° 27/92/M, de 24 de Setembro, que
aprova a estrutura orgânica e o funcionamento do Serviço Regional de Saúde da
Região Autónoma da Madeira, bem como
a Portaria n° 75/98, de 29 de Abril, que
aprova o quadro de pessoal do Centro
Hospitalar do Funchal.
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FÓRUM FISCAL
Taxas em vigor

Consultaria fiscal
Conheça as novas tabelas de taxas de impostos ao
abrigo do Orçamento de Estado para 2000.
IRS
A percentagem máxima dos limites de algumas das deduções de trabalho independente foi alterada de 32,5% para
20% (recibos verdes).
A nova tabela de taxas do imposto é a seguinte:
Rendimento Colectável
Até. 730
> 730 a 1.149
> 1.149 a 2.840
> 2.840 a 6.581
> 6.581

Ta xas
Norma l Média
14
14,0000
15
14,3647
25 20,6972
35 28,8277
40

As deduções à colecta dos sujeitos
passivos e agregado fami liar passaram a
ser as seguintes :
Não casados- 36.720$00 (36 c)
Casados- 27 .950$00, por cada cônjuge
(27 c /cada)
Dependentes - 20.200$00 (19,8 c)
cada acrescido de 230$00 (225$00),
870$00 (4 70$00) ou 1.270$00
(575$00), no caso de 2,3 ou ma is dependentes
Ascendentes- 30 .300$00 cada (19,8 c)
Outras deduções à colecta (limites):
Despesas de educação - 103.600$00
(101,5 c)
Despesas de saúde (taxa de 17%) 2,5% com máximo de 10.200$00 (2,5
com máximo 10 c)
Despesas de saúde (0% ou 5%) - 30%

Nas transmissões

A favor de cônjuges e
descendentes maiores
A favor de ascendentes
ou entre irmãos
Entre colaterais
no 3. 0 grau
Entre quaisquer
outras pessoas

até
730.000$00

sobre o total sem lim ite
Juros e amortizações de habitação permanente- 96 .200$00 (94,5 c)
Despesas com seguros- 20.400$00 (casados) ou 10.200$00 (não casados) (20 e 10 c)
Aquisição de acções- 76.500$00 (casados) ou 38.250$00 (não casados)- (65
e 32,5 c)
Aquisição de material informático 30.600$00 (30 c)
Aquisição de equipamentos (energias renováveis)- 25.500$00 (25c)
Despesas com aconselhamento jurídico25 .500$00 (25 c)
Contas poupança-habitação- 107.100$00
(105 c)
Contas poupaça-condomínio - 10.200$00
(10 c)
Contas poupança-reforma (PPR/PPR-E)109.200$00 (107 c)
Planos poupança acções (PPA) 38.250$00 (37,5 c)

> 15.620 a 20.820
11
3,7608
6,6065
> 20.820 a 26.020
18
> 26.020 a 31.520
26
> 31.520
Taxa única
10
Imposto sobre as sucessões
e as doações
A nova tabela de imposto relativamente a
transm issões e doações (ver quadro).
Contribuição
autárquica
A nova tabela de isenções de contribuição autárquica (habitação própria e permanente e 1" transm issões para arrendamento) passou a ser a seguinte:
Va lor tributável
Período de isenção
(anos)
(em contos)
Até 21.120
10
> 21.120 a 26.420
7
> 26.420 a 31.940
4

Os valores entre parêntesis referem-se
ao ano de 1999.
Imposto municipal de SISA
Na transmissão de prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação, a nova tabela de taxas é a seguinte:
Valor sobre que
Taxas
incide a SISA
percentuais
(contos)
Marginal
Média
Até 11.400
> 11 .400 a 15.620
5
1,3508

o

De mais de
730.000$00
até
2.860.000$00

IVA
Os mapas recapitu lativos de IVA (clientes
e fornecedores) somente devem ser apresentados quando o montante total das
operações realizadas com cada um deles
seja superior a 10.000 contos (anteriormente o valor era 1.000 contos), nos termos previstos no Decreto-lei n. 0
55/2000, de 14 de Abril.

o

De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
2.860.000$00 7.280.000$00 14.300.000$00 35880000$00
até
até
até
até
7.280.000$00 14.300.000$00 35.880.000$00 71240000$00

Superior a
71240000$00

--

3

6

9

13

17

24

7

10

13

16

21

26

32

13

17

21

25

31

38

45

16

20

25

30

36

43

50
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MESAS
Restaurante A Galeria

O recanto
dos prazeres
Os amantes da boa cozinha italiana já conhecem
Augusto Gemelli, se passaram pelo Spazio Evasione,
junto ao Tejo, ou pelo Massima Culpa, no Bairro
Alto lisboeta. Texto de Fernando Melo

eio finalmente a vontade e a
coragem ao viajado chefe
italiano de abrir a sua própria casa, para dar largas à
sua imaginação e fazer a gastronomia italiana dar mais passos para a
frente. Falamos do "A Galeria", e fica
no 334 da rua de S. Bento, em Lisboa, no bairro com o mesmo nome,
ao lado de uma ga leria de arte. Começando pela periferia, Gemelli tem
quadros dessa ga leria em exposição
no seu restaurante ; além de criar atmosferas renovadas com cada colecção, cria a ilusão de, quando se lá
volta, ser de novo a primeira vez. A
mesma sensação, de resto, que se
tem quando se penetra na mata virgem de sabores e nuances criados
pelo chefe em cada prato. Obras de

V
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arte na parede e na mesa, afinal.
Sem pressas, por favor, que o Galeria
é, por opção do seu proprietário, casa onde se pratica a filosofia de
"s/ow-food", ou seja, "onde as pessoas podem conviver, conversar ecomer com tranquilidade, com o objectivo de passar bons momentos", explica Augusto Gemelli.
Aberta apenas ao jantar, a Galeria
conta com um menu eclético e variado, com uma preocupação quase obsessiva de estabelecer pontes com a
gastronomia portuguesa. No que toca a "antipasti", temos "mi lfolhas de
legumes grelhados e parmesão eracante" ( 1.250$00), "tarte de tomatinhos e queijo taleggio" (1.150$00),
"a lmofadinh as de presunto com
mozzarella e legumes" (1 .350$00),

~-

"carpaccio de vitela recheado de cogumelos, com espinafres e queijo de
Castelo Branco" (1.450$00), "composição de camarões e fruta tropical
com vinagre balsâmico" (1.600$00)
e "embrulhinhos com lagosta e requeijão de courgettes" (1.700$00) .
Nos primeiros pratos, é de referir
que todas as massas utilizadas por Augusto Gemelli são frescas e por si confeccionadas. Encontra-se na carta,
neste ponto, a maior diversidade. "Risotto com pimentos, limão e manjericão" (1.600$00), "Maltagliati com
gambas e tomate fresco" (2.400$00),
"Lasagnette integral com espargos, vitela e queijo fumado" (1 .950$00),
"Agnolotti de ricotta e beterraba com
creme de manje-ricão" (1 .700$00),
"Tortelloni de coelho em molho de ervas aromáticas e bacon" (1.800$00),
"Gnocchi de queijo ricotta e tomates secos com pesto de rucula"
(1.900$00) e "Sopa de tomate fresco
à Toscana, quente ou fria" (700$00) .

Os segundos pratos apontam directamente para o gosto dos portugueses. Nos peixes, "Lombo de tamboril temperado ao vapor, sobre creme de ervilhas e tomatinhos confit"
(2 .950$00), "Filetes de peixe galo
com espuma de pimentos" (s/ preço
fi xo), "Gambas ao manjericão com
arroz basmati perfumado" (3.150$00)
e "Lascas de bacalhau com tomate
fresco e sa mbuca" (2 .650$00). Nas
carnes, "Peito de pato com favas e
redução de balsâmico" (2.750$00) ,
"Milanesas de borrego com tomate e
rucula" (2 .850$00), "Costeleta de
vitela com legumes grelhados e azeite aromatizado" (3 .150$00) e "Bife
do lombo gratinado à parmesána"
(3 .250$00).
As sobremesas são particularmente apelativas, por terem um conjunto
de vinhos servidos a copo que complementam as iguarias . Encontra-se, entre outras, "Milfolhas de Mascarpone ao café com laran ja"

(950$00) , "Ravioli de peras sobre
Zaba ione ao champanhe" (950$00),
"Bavaroise de chá com tijoleira de
amêndoa" (950$00) e "Mousse de
ananás com ananás seco e molho de
frutos silvestres" (950$00). Manuel
Moreira, o escanção da Ga leria, serve a copo algu ns vinhos interessa ntes, como é o caso, por exemplo, do
"Oremus 4 puttonyos" (950$00),
generoso húngaro de grande concentração aromática, o "Qu inta dos Malvedas Vintage 87" (1.800$00), ou o
"Carcavelos Quinta do Barão Última
Reserva" (1.950$00) .

Uma refeição a preceito
Foi feito um desafio a Augusto Gemelli, num sentido um pouco contra
a corrente mas que se vai praticando
cada vez mais. Trata-se da elaboração de um menu de degustação, no
sentido da harmonização das iguarias com os vinhos. Os néctares pro-

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO - Denominação da especialidade farmacê utica - OMEZOlAN. Composição qualitativa e quantitativa - Cada cápsula contém 20
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OM EZOLAN por dia. A duração do tratam ento para a maioria dos doen tes

é de 4

é

de uma cá psu la de

semanas. Só em caso de úlcera incompletamente cicatrizada será necessário o prolonga mento do trotamento a té

6-8 sema na s. Em doentes com úlcera gástrica refractária a ou tros tratamentos obteve-se a resolução com 40 mg de O meprazol (2 cápsulas ) durante 8 semanas. Esofogile de refluxo· A dose inicial

reco mendada é de uma cápsula de OMEZOlAN por dia du ra nte 4 semanas. Em doen tes com esofagite por reflu xo refractária a outros tratamentos recomenda-se a dose de 40 mg de OMEZOlAN
(2 cá psulas ) uma vez ao dia durante 8 se mana s. Na s fo rmas recorren tes de eso fagite, pode se r adequado fa ze r manut enção co m 20 mg por dia duran te pe río d os mai s p ro lon gados.

Sindroma de Zollinger-EIIison- A dose usua l recomendada é de três cápsulas de OMEZOlAN uma vez ao dia. A dose deve ser adaptada individualmente tend o como base a resposta e continuar
o tra tamento o tempo necessá rio. Em mais de 90% dos doen tes que respondem mal a ou tros tratamentos consegu iram-se óptimos resultados com doses de 20 mg o 1 20 mg ( 1 o 6 cápsula s) por di a .

Doses superiores a 80 mg devem dividir-se em duas tomas diários. Nestes doentes chegaram a utilizar-se doses de 360 mg ( 18 cápsulas/dia ). Contra-indicações - Hipersensibilidade ao Omepralvetrter1CICIS e preca uções especiai s de utilização- Antes de iniciar o trotamento com o mep rozol deve excl uir-se o existência de tumor gástrico maligno. Em doen tes submeti dos o teropêu ticom di ozepo m, fe niloíno e vorfarino, recome ndo-se o sua monoto rização o fim de reduzir os doses destes fármacos se necessário . Interacções medicamentosas e outras - O Ornepode prolonga r o tempo de elimina ção dos fármacos meta bolizados por oxidação hepático, como a fenitoíno, o vo rfarino e o dia zepom . Particularmente, nos doentes tratados com fenitoíno
e va rfarino recomenda-se a sua monitorização, quando da ad ministração sim ultân ea do Omeprazol, a fim de reduzir as doses daqueles fá rmacos se necessário. N ão foram encontrados interacções com o teofil ino nem com o propronolol, sendo no entanto de admitir o suo existência com outros fármacos igualmente meto bolizados através do sistema enzi má tico do citocromo P450. Não se
encontraram interacções en tre o O meprozol e os an ti-ácidos administrados em si multân eo. Utilização em caso d e gravidez e de lactação - Ainda que os ensaios laboratoriais em animais não
mostrem quaisquer ri scos para a mãe e poro as crias, durante o g ravidez e lactação, e não tenha m sido enco ntrados índices de teratoge nicidade ou toxicidade fetal, não se recomenda o se u uso
durante a gravidez e lactação, a não ser que o médico o ache absolutamente necessá rio. Efeitos sobre a capacidade de condu ção e utilização de máquinas - A utiliza ção do Omeprozol não
interfere com a capacidade de condução ou utilização de máquinas. Efeitos indesejáve is -

O Omep rozol é bem tolerado. Observaram-se casos de diarreia, obstipação, dores abdomina is, noúse-

as, vómi tos, cefa leias, vertigens, erupções cutâneas, urticária e por vezes prurido isolado. Foram registados casos raros de confusã o men tol reversível, associada ou não a agitação e a lucinações, em
especia l nos doentes idosos ou com insuficiência hepático. Foram a inda observados casos isolados de: elevações reversíveis dos transominoses, a lterações hema tológicas lleucopenia, neutropenia e
rarame nte pancitope nia e a nemio hemolítica ). Sobredosogem · Não se co nhecem ca sos de sobredosagem. As doses único s orais chegaram até 160 mg, tendo sido bem to lerada s. N o enton to, em

à lavagem gástrico, vig ilância do doente e institu ição de medidas sintomá ticos de suporte. Propri edades farmacológicas - Propriedades de farmacodinamia - O Omeprazol é um inibidor da enzima H+/K + - ATPase - bamba de protões - na célula parietal. Assim, o Omeprazol actua na etapa final da produção da secreção ácida, inibindo-a
coso de tal eventua lidade, deve proceder-se

independentemente do estímulo. Uma dose único de 20 mg por via ora l provoca uma inibição do secreção ácida de 65 % ao ~m de 4 o 6 horas e mantendo-se em 25% após 24 horas. Esta inibição
a um ento progessiva mente a tingindo um "pla teau " ao fim de 4 doses. O O meprazol é destruído em meio ácido, moti vo pelo qual

é

administrado sob re o forma de grânulos co m revestim ento

e ntérico. Propriedade s farmacocin éticas · O pico plasmá tico é a tingido a o fim de 2 a 4 ho ras ap ós admi nistração ora l. A se mi-vida plasmática está compree ndida entre 30 e 60 min.; o bio disponibilidade do omeprazol é de cerco de 65 % e a ligação às proteinas plasmáticas é de 95%. O omeprozol é eliminado após metabolizaçãa hepática . Os principais metabolitos identifica dos foram
hidroxiomeprazol e o derivado su lfona, nenhum deles com capacidade de inibição da secreção ácida. Cerca de 80% dos metabolitos são eliminados no urino, e os outros 20% são excretados nos

fezes após excreção bilia r. Informações farmacê uticas- Lista de excipientes - Lactose anidro; lau rilsulfato de sódio; fosfato de sódio dibásico di-hidratado; hidraxipropilcelulose, Metil·hidroxiprapilcelulose; fta lato de metil·hidroxipropilcelulose; ftolato de d ietilo; água pu rificada; á lcool etílico 96%; acetona e núcleos neutros (sacarose, amido de milha e glucose). Incompatibilidades· Não são
co nhecidas. Prazo d e validade · 3 a nos. Preca uções particulares d e co nservação- Conserva r o frasco bem fechado o te mpera tura inferio r o 25 ° C.
Natureza e conteúdo do recip iente. Frascos de vidro de cô r âmbar de 30 e 50 c.c., com tampo de alumínio dourado, sistema pilfer·proof, com dessecador incluído, con tendo cápsu las
de gelatina dura de côr bronco opaco / azu l. Instru ções de utilização e de manipulação · Uma vez aberto o frasco, co nsum ir o produ to no prazo máximo de 1 mês. Números d e Auto-

rização de introdução no mercado (número(s) de registo do medicamenta)- 97 175 12 - fra sco com 14 cápsu las· 97 17520 · frasco com 28 cápsulas. Data da prim e ira autorização
de introdu çã o no me rcado - 14-08-89. Data da revisão (parcial) do texto - Ju lho 1997
OMEZO LAN® 14 CÁPS: 20mg - P.V.P. 6.437$- Reg. Geral - Estado 70% - 4.506$- Uten te 1.93 1 $- Reg . Especial - Estado 85 % -5.471$- Utente- 965$
OMEZOLAN® 28 CÁPS . 20mg - P.V.P. I 1.223$- Reg . Geral- Estado 70%- 7 .857$- Utente 3.366$- Reg. Especial- Estado 85% - 9.540$- Utente - 1.683$
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MESAS
Restaurante A Galeria

.

postos foram o "Douro Vinha do Fojo
DOC 96" e o "Douro Fojo DOC 96",
ambos da Quinta do Fojo, uma das
mais bonitas das que orlam o Douro
e os seus afluentes. São vinhos elaborados ·a partir de uvas provenientes de vinhas velhas, resultando em
concentração e estrutura invulgares.
A conselho de Manuel Moreira , foi
começada a refeição com um "Frascatti Superiori Castellina in Chianti
branco 98", servido bem fresco e
com aromas muito suaves, enquanto
Augusto Gemelli provava os vinhos e
concebia o jantar.
Saltou bem à vista a frescura do
"Vinha do Fojo", tendo ficado bem
com o "novilho marinado com gengibre e compota de cebola doce" e com
o prato seguinte, "tortelloni de coelho
com salva, manjericão e bacon" .
A conjugação foi mais feliz com o
primeiro, talvez por uma maior complementaridade e por a iguaria colocar
bem mais à prova a estrutura do vinho.
O Fojo 96 entrou a seguir, com um
"Lombo estufado com fondue de
queijo de Fontina". Foi feita com o
cozinheiro a opção de não grelhar,
antes estufar, na altura da prova dos
vinhos, por se recear que Acho que
iria "pesasse" demasiado no vinho,
retirando-lhe a nobreza que, indubitavelmente, tem. No Fojo está tudo
fechado e o nariz dele é próximo do
de um vintage novo. Anda por ali fru ta silvestre - amoras -, compotas escuras, mas também especiarias- canela, pimenta - e algum vegetal , no
sentido das ervas aromáticas. A pro-
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va com o "coelho com salva e manjericão" demonstrou esta ligação, que
não é mais do que a denúncia de um
vinho realmente complexo.
Foram provados alguns queijos italianos com o Fojo, conseguindo sempre este acompanhar mesmo os mais
co ndimentados. Na sobremesa, vieram uns "Ravioli de per a", de excelente confecção, degustados com um
"Carcavelos Quinta do Barão Última
Escolha", a que mais tarde se juntou
o Porto "Quinta dos Malvedos Vinta ge 87", ambos combinações interessantes.
O Galeria é um restaurante a conhecer e a revisitar, com a certeza de
momentos bem descontraídos, na
companhia do chefe Augusto Gemei! i
e do escanção Manuel Moreira, expressão superior do que pode ser o
verdadeiro prazer da mesa .
A Galeria
R. São Bento 334
1250-220 Lisboa
Te!. 213 952 552
Fax 219 824 964
Chefe: Augusto Gemelli
Escanção: Manuel Moreira
Fechado ao Domingo
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.
Te!. : 21 842 71 53

-----

VINHOS
Brancos

Derreter o preconceito
Os brancos não gozam de grande reputação junto dos enófilos
portugueses, injustamente, mas essa tendência começa a
inverter-se. Aqui ficam cinco brancos e um rosé bem fresquinhos
para um Verão de novas experiências.
Texto de Fernando Melo
Verão está à porta e, com
ele, as refeições frias e os
jantares ao ar livre, em noites quentes. Os vinhos tintos cedem o seu lugar aos brancos e
à cerveja, principalmente por se beberem frescos, traindo menos o sofrimento trazido pelos dias suados.
Mas não são poucos os que, ao optar por um branco, desistem da qualidade e da diferença, quando isso
não tem, de todo em todo, de ser assim. Alguns produtores portugueses
têm vindo a desenvolver a sua arte

O
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também no lado dos vinhos brancos
e os resultados já são visíveis, com
lançamentos oportunos neste período pré-estival. Fica aqui uma pequena selecção de vinhos, todos feitos
com mestria e a arrepio de limitações e preconceitos, juntamente
com algumas sugestões de iguarias
para acompanhar cada um.

Mestres da inovação
O cenário nacional dos vinhos brancos não tem primado pela novidade,

não conseguindo, por isso mesmo,
cativar apreciadores só lidos e perseverantes, como acontece nos tintos .
Há que dar ouvidos aos consumidores, quando se exprimem através de
fórmulas sobejamente conhecidas,
tais como "o vinho branco é a bebida mais parecida com o vinho",
sempre com alguma carga irón ica.
Por outro lado, há pessoas que afirmam gostar apenas de vinho bran co, rejeitando os tintos. Um grupo
junto a outro, cond uz à conclusão de
que os brancos têm vindo a mostrar-

'
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VINHOS
Brancos

Alguns produtores
portugueses têm
vindo a desenvolver
a sua arte também
no lado dos vinhos
brancos e os
resultados já são
visíveis, com
lançamentos oportunos
neste período
pré-estival.
Fica aqui uma
selecção de
vinhos, todos feitos
com mestria e a
arrepio de limitações
e preconceitos
-se com pouca estrutura, em comparação com os tintos, e bebida menos
interessante .
Mas que dizer de excepções como
o Niepoort Redoma Reserva branco
97, quando se trata de um vinho
que, em copo preto, já iludiu muitos,
pensando tratar-se de um tinto? A
chave está na estrutura e resu lta de
manipulação cu idada, tentando ir ao
encontro de fantasias particulares de
enólogos, certamente não descurando existir um mercado importante de
amantes do vinho que importa cativar. No caso explícito do Redoma
Reserva , foi a intranquil idade de
Dirk van der Niepoort que fez criar
um novo trilho, há cerca de seis
anos, na senda de brancos que traduzissem a riqueza das vinhas dos
vales do Douro e afluentes, tal como
tem vindo a acontecer com os Portos
e com os tintos de mesa. Aliás, o
enólogo nortenho acaba de dar mais
um passo inédito em frente, no que
é talvez o mais incompreendido dos
produtos nacionais, ao criar um vi nho rosado, ou rosé .
A primeira experiência de Dirk
Niepoort no capítulo dos rosés data
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de 1996, apostado em fazer um vinho de elevada qualidade, a partir
de algumas das suas melhores uvas.
Esta atitude vai um pouco contra a
corrente de quase todas as casas
produtoras do mundo, que consideram, a priori, os rosés como produtos "de segunda", recusando-lhes as
boas uvas. O Niepoort Redoma rosé
99, feito já com a colabora·ção de
Jorge Serôdio Borges, é o primeiro
vinho a conhecer o mercado e foi
elaborado a partir das melhores uvas
"usualmente presentes na vinifica ção do vinho do Porto", segundo comunicado da empresa. Para garantir
um bom equ ilíbrio acidez-álcool,
factor determinante para o balanço
global e capac idade de envelheci mento do vinho, uma parte pequena
do lote de é vinificada a partir de
uvas menos maduras. As uvas são
esmagaáas em lagar, sendo retiradas logo de seguida, indo 60% do
mosto resu ltante fermentar em barricas usadas, enquanto os 40% restante vão para cubas inox. O vinho é
estagiado durante nove meses nas
borras, após o que é enga rrafado . O
primeiro conselho para este Verão é,
assim, que abandone os seus preconceitos e prove o rosé de uma das
mais talentosas e intuitivas personalidades do país. Experimente-o, por
exemplo, com uma maionese de
pescada fria, ou com uns esca lopes
ao limão, acompanhados de esparregado.
Não fica atrás o Alvarinho Muros
de Melgaço 99, obra de Anselmo
Mendes, outro artífice inspirado das
coisas do vinho, normalme nte em
terras minhotas e durienses. Confirmando a tendência de reconfigura ção e modernização do vinho verde,
este vinho feito a partir da casta estreme Alvarinho revela, em definitivo, o seu potencial, com estrutura e
complexidade invulgares. Os seus
12,5 graus de álcool, juntamente
com uma acidez fixa que os co ntrabalançam, fazem deste néctar uma
experiência interessante para degustar um bom queijo da serra num fim
de tarde soa lhei ro. Igualmente interessante, também produzido a partir
da casta Alvarinho em estreme, é o

Aveleda 99. Descendo do norte para
o sul de Portugal, paragem obrigatória na Quinta de Cabriz, onde Virgílio
Borges Loureiro concebeu um vinho
de pujança invulgar, mesmo no contexto do Dão.
O terroir, conhecido de longa data
do enólogo, tem vindo a dar, pela
sua mão, provas definitivas do seu
potencial, consumando-se neste vinho de lote com data de 99. O seu
conteúdo aromático, voltado para a
fruta citrina e tropical, inspira a conjugação com, por exemplo, uma salada de polvo, farinheira assada com
pimentos, ou ainda camarões com
molho moscatel.
De Alenquer, através da Adega
Cooperativa da Carvoeira, com enologia a cargo de Vasco Miguel, vem
o Alenquer VQPRD branco 99. Medalha de ouro no "Challenge lnternationale du Vin", findo em Bordéus no
passado mês de Maio, trata-se de
um vinho com atributos de excepção, no qual, como explica o enólogo, "tudo correu bem desde o princípio". Fala-se naquela adega ainda
hoje da brancura e pureza da espuma produzida pelo mosto em fermentação, fazendo acreditar estar-se perante um vinho com características diferentes. O rótulo não faz
justiça ao néctar, que se aconselha
que se prove com um robalo grelhado nas brasas, ou uma espetada de
lulas com pimentos.
Vem do su l o último dos brancos
que nesta edição se recomenda, em
particular do Redondo, feito pelo engenho de Joana Roque do Vale e,
também ele, agraciado com uma
medalha, desta feita de prata, no
concurso acima mencionado. O vinho não foi fermentado nem estagiou em madeira, mas, ainda assim,
apresenta uma estrutura invulgar,
com características marcadamente
florais . O grau alcoólico ronda os 14
graus, bastante bem compensados
por uma acidez total que se sente na
boca, revelando frescura, característica fundamental em qualquer vinho. Deve fazer boa compa nhia a,
por exemplo, uma salada de navalheiras carilada, ou a uns carapaus
de escabeche.

INTERNET
Acompanhar o melhor futebol
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Para saber tudo sobre
o Europeu de Futebol
não precisa de ir à
Holanda ou à Bélgica.
Aliás, nem sequer
precisa de sai r de casa.
Na Internet tem as
últimas sobre a selecção
nacional e sobre a
competição.
Por Elisabete Tavares
letal Srte

t.l rcro&oltlnlernel

E~~:plo1er
-

ão há evento hoje em dia
que não ten ha uma cobertura na Internet. E os eventos desportivos não são excepção sendo cada vez mais segu idos na rede. A Intern et oferece inúmeras mais-valias dado que faz uma
cobertura muito mais detalhada e
completa . Além disso, a informação
está sempre disponível a actua li zada
não sendo necessário esperar pela
hora do programa de televisão ou de
rádio.
O primeiro grande evento desportivo da era da Internet foi sem dúvida o Mundial de Futebol realizado
em França em 1998. Na altura, o

N
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O Europeu virtual
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site bateu recordes de visitantes diários. Dois anos depois o Europeu é a
prova definitiva do cresc imento da
Internet. A orga nização do evento que tem lugar na Holanda e na Bélgica - espera 150 milhões de visitas
por dia ao site oficia l do europeu
quando a competição estiver no seu
pico.
De resto, existem inúmeras páginas onde se pode obter informação
sobre o Euro 2000 . Na sua maioria
são sites internacionais mas existem
sites em português com qualidade . .

O site oficial
Se digitar www.euro2000.org vai
entrar na página oficia l do Europeu
de Futebol. Trata-se um site desenvolvido pela empresa britânica Sportal responsável por exemplo pelo site
do Sporting Clube de Portugal e
apontada como uma das maiores
empresas na área de desenvolvimento de sites de clubes de futebol
na Europa. A Sporta l montou uma
equipa que deslocou para a Holanda, que irá actual izar minuto a minuto todas as informações contidas
no site. A páginas está por enquan to disponível em seis línguas: inglês,
francês, alemão, espanhol, italiano e
holandês.
Este site contém toda a informa-ção
sobre as equipas em jogo com fotos
dos jogadores e dados pessoais sobre
cada um. Disponibiliza ainda os resu ltados dos últimos jogos e informações
sobre as partidas que se seguem.
O site oficial da competição possui uma secção onde se pode assis-

tir aos jogos já realizados podendo
mesmo assistir a uma mostra de vídeo com os melhores momentos dos
jogos do europeu .
Não podia faltar ainda uma área
onde se encontram todas as notícias
mais recentes relacionadas com o
Euro 2000. Existe ainda uma zona
reservada aos adeptos de todas as
selecções e uma outra com informações sobre os patrocinadores oficiais
do evento com links directos para as
suas páginas na web .
Este site possui uma loja virtual
onde pode adquirir diversos produtos com o logótipo do Europeu. Pode
ainda saber todas as informações
sobre como reservar bilhetes, dados
sobre hotéis e um Guia Europay.
Além disso, encontra ainda mapas
das cidades onde se vão realizar os
diversos jogos e um guia de eventos,
isto para os que pretendem ir ver o
Europeu de perto.

Em português
Os sites nacionais também não ficam atrás do site oficial em matéria
de informação actualizada. O site da
Federação Portuguesa de Futebol
(www.fpf.pt) possui uma área especial dedicada ao Europeu com informação sobre os 22 jogadores convocados para a selecção nacional, dados sobre, a comitiva oficial, e notícias sobre o dia-a-dia da selecção
portuguesa no Euro 2000 .
Em www .infordesporto .pt/euro
20001 informação mais gerais sobre
o Europeu de Futebol com notícias
frescas sobre a competição e informações sobre os estádios, dados
históricos, tudo sobre as selecções
além do ca lendário de jogos e uma
zona de estatísticas. Encontra também tudo sobre a selecção das quinas e uma sondagem sobre prognósticos dos jogos. Neste site pode enviar uma mensagem pessoal de
apoio à selecção portuguesa que já
recebeu mais de mil mensagens via
Internet. Em breve este site vai oferecer uma secção de jogos relacionados com desporto e com o futebol
em particular em www.idsportga
mes.com .

Outro site em língua portuguesa
totalmente dedicado à competição é
o www.europeu.com. Trata-se de
um site particular que não está ligado a nenhuma empresa mas que
possui notícias actual izadas, informações sobre os grupos, dados sobre os jogadores convocados e os
treinadores de cada selecção além
de toda a história relacionada com o
Europeu. Esta página tem ainda o
ca lendário de jogos com a data, hora
e local em que se realizam e disponibiliza fotos e informações detalhadas sobre cada estádio.
Neste site encontra ainda a programação televisiva dos jogos com
as datas, a hora e o canal em que
cada jogo será transmitido .
O www.europeu.com oferecer ainda estatísticas, identificando o melhor goleador ou o pior guarda-redes
além de ter todos os resultados e
uma lista das regras especia is sobre
o europeu e dos nomes dos jogadores com as respectiva idade e clube
onde se encontra . Tem ainda links
para outras páginas na Net.
Ainda em português, destaque para a página da RDP, em www.rdp.
pt/desporto/eu ro2 000/eu ro2 000.
htm, que inclui as memórias do Europeu, as notícias actual izadas. O site tem ainda todos os dados sobre a
equipa nacional e uma área de votação além de ligações directas para
outras selecções.
A maioria dos sites possui ainda
uma área de chat onde pode discutir com outros fãs do desporto rei sobre assuntos relacionados com o Europeu de Futebol.
Vale a pena lembrar que também
já pode aceder a informações sobre
o Europeu no telemóvel através de
mensagens escritas ou através de
WAP (Wireless Application Protocol). Tanto a Telecel, como a Optimus como a TMN (patrocinador oficia l da selecção nacional), disponibilizam serviços especiais com informações sobre o Euro 2000.
Infelizmente, devido aos direitos
de transmissão de televisão, ainda não é possível assistir aos jogos
em directo, via Internet ou no telemóvel ...

Tome nota

Expo 2000
O site da Expo 2000 que se realiza em Hannover, na Alemanha
oferece uma viagem guiada em
português pela exposição mundial
que sucede à Expo'98 realizada
em Lisboa. Na página inicial, em
Alemão e Inglês, pode aceder a
informações sobre os bilhetes e a
loja do evento. Pode ainda ver
on-line o que se passa em Hannover através de uma web câmara e ficar a conhecer dados sobre
a organização e eventos. A visitar em www.expo2000.de.
Santos populares
Os santos populares chegaram à
Internet. Em www.cm-l isboa.pt/
pode encontrar tudo sobre as festas de Lisboa que irão decorrer
até 30 de Junho cidade que celebra as festas de S. António. Já
para saber tudo sobre S. João
basta digitar www.portoturismo.
pt/ para ficar a conhecer o programa de festas ou, simplesmente,
dar uma olhadela ao mapa da cidade e programar um passeio.
Feira do Livro
Não faltará muito para surgir
uma feira do livro virtual. Enquanto não chega podemos seguir a Feira do Livro reé\1 através
do endereço http://feiradolivro.
sapo.pt/. Pode encontrar informações sobre os escritores presentes na feira e os livros do dia
além de ter acesso a dados sobre
as diversas editoras. Pode ainda
visualizar os mapas das feiras de
Lisboa e Porto e conhecer a história do evento.
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CULTURA
Escolhas
Por Manuel Halpern

Exposições
Colecção Berardo
Com o prazo prolongado até ao final de
Agosto, continua patente no Centro Cultural de Belém uma significativa mostra
da Colecção Berardo (1917 -1999). Esta
é uma mostra do maior e mais conceituado museu de arte moderna e contemporânea portuguesa, que se loca liza em
Sintra. No CCB estão expostas obras de
alguns dos maiores artistas plásticos do
século XX, como Picasso, Dali, Andy
Wahrol, Marcel Duschamps, Max Ernst,
Francis Picabia, Rodchenko e Cindy
Shermann.
CCB, até 31 de Agosto
Fruit Market Gallery
A ideia de evolução serve de pano de
fundo desta mostra . Os trabalhos vieram
de uma escola escocesa de jovens artistas a Fruit Market Gallery. A sua maior
preocupação são as disfunções entre as
relações pessoais nas sociedades contemporâneas.
Fábrica da Pólvora de Barcarena, até 2
de Julho

Música
Festas do Mundo
O Festival Festas do Mundo comemora-se este ano em tons verdes e amarelos.
Aos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, chegam grandes nomes da música
popular brasileira, em concertos duplos.
No dia 29, Tom Zé e Margareth Menezes. Tom Zé, um músico editado pela
Luaka Pop (de David Byrne), brindou a
Praça Sony, em 1998, com um bem humorado concerto. A dupla Arnaldo Antunes Zeca Ba leiro é explosiva. O primeiro,
foi líder e fundador de um carismático
grupo de rock brasileiro; o segundo, que
recentemente editou o álbum Vô lmbolá,
é uma das maiores promessas do pop
brasileiro. Finalmente, no dia 1, Alceu
Valença junta-se à Orquestra de Frevos
de Pernambuco, formação de que faz
parte Elba Ramalho, Morais Moreira e
André Rio.
Jardins do Palácio de Cristal, Porto, de
29 de Junho a 1 de Julho

Discos
Madredeus
Os Madredeus são a banda portuguesa
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mais conhecida no mundo inteiro. O seu
sucesso há muito ultrapassou fronteiras
e esgotam concertos em locais tão distantes como a.Bélgica, a Alemanha , o
Japão ou os Estados Unidos. Em Antologia, estão reunidos os seus maiores êxitos. Quinze temas retirados dos seus cinco álbuns de originais Os Dias da Madredeus, Existir, O Espírito da Paz, Ainda e
O Paraíso; e dois extras: As Brumas do
Futuro, tema composto pelo maestro António Victorino de Almeida, que integrou
a banda sonora do filme Capitães de
Abril (de Maria de Medeiros); e Oxalá,
uma composição agradavelmente pop de
Pedro Ayres de Magalhães. Ao longo de
13 anos de carreira, os Madredeus sofreram várias alterações na sua constituição. Os únicos elementos que se mantiveram, desde a sua fundação, foram a
vocalista Teresa Salgueiro e o guitarrista
e compositor Pedro Ayres de Magalhães.
Ainda assim resistem.

O Navio dos Negros
Da novela Benito Cereno, de Hermann
Melville, Jorge Silva Melo escreveu e encenou O Navio do Negros. A cenografia e
figurinos é de Rita Lopes e Ana Paula
Rocha, a fotografia é de Jorge Gonçalves
e ao palco vão subir Ivo Canelas, Miguel
Borges, António Simão, entre outros.
Culturgest, de 29 de Junho a 1 de Julho

Xutos & Pontapés
Os Xutos & Pontapés são a banda mais
marcante do rock português. 1o de Agosto revela-nos um concerto gravado em
1986 no mítico Rock Rendez-Vaus. É
uma oportunidade para ouvir os primeiros êxitos da banda de Zé Pedro, num
ambiente frenético .

O Método do Samurai, de Jim Jarmusch
"Um western oriental tipo gangster-samurai, com sabor a hip-hop", assim
classificou Jim Jarmusch O Método do
Samurai. Um filme de acção não tradicional, em formato ameri.<;ano, mas independente, como Jarníusch nos tem
habituado. O desempenho de Forest
Whitaker é um acrescido motivo de interesse neste filme.

Livros
Os Putos
Dos mais de 100 contos que Altino do
Tojal escreveu o pintor António Carmo
seleccionou 35 para Os Melhores Contos de Os Putas. Uma publicação de luxo, em formato de álbum, onde os textos são intercalados com desenhos. São
pequenas histórias de cariz neo-realista
que tiveram grande êxito nos anos 60

e 70 .

Teatro
Nada ou o Silêncio de Beckett
A Companhia de Marionetas do Porto
desloca-se à cidade de Viriato para interpretar Nada ou o Silêncio de Beckett.
Trata-se de uma encenação de João
Paulo Seara Cardoso, com marionetas
de Júlio Vanzeler, música de Robert
Neulicheld e interpretação de Rui Oliveira, Sérgio Rolo e Marta Nunes.
Teatro Viriato, Viseu, 30 de Junho e 1
de Julho

Cinema
Fumo Sagrado, de Jane Campion
A neozelandesa Jane Campion, autora
de O Piano, traz-nos um filme com marcas espirituais. Uma jovem australiana,
de férias na Índia, entrega-se aos conselhos de um guru. De regresso a casa, a
família tenta recuperá-la confinado-a a
um conselheiro. No seu primeiro papel
principal depois de Titanic, Kate Winslet
usufrui da enorme vantagem de contracena r com Harvey Keitel.

Vídeo
Mário Viegas
Falecido em 1996, com 49 anos, Mário
Viegas foi um dos mais notáveis actores
portugueses da segunda metade do século XX. Viegas destacou-se no teatro, cinema e televisão. Este vídeo compila todas as edições do Palavras Ditas, realizado por Nuno Teixeira para a RTP, em
1986. Pode ouvir-se Viegas a declamar
sublimemente Camões, Bocage, Alberto
Caeiro, Herberto Helder, Mario Cesariny,
Eugénio de Andrade, Sophia de Melo
Breyner, José Saramago, entre muitos
outros.
Star Wars, de George Lucas
Chega para venda directa o primeiro filme da segunda série de Star Wars: A
Ameaça Fantasma. George Lucas faznos recuar no tempo e conta-nos a história de Anakin Skywalker, antes deste se
transformar no temível Darth Vader.

