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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

A OM e as organizações 
internacionais 

M
enos visível do que outras 
áreas, o papel da Ordem dos 
Médicos nas diferentes orga
nizações internacionais tem 

uma importância fundamental na afir
mação das políticas de saúde, principal
mente a nível europeu . 

Ao longo dos últimos anos o prestígio 
dos médicos portugueses está patente 
na eleição de muitos deles para a presi
dência ou direcção de algumas das 
principais associações. Foi assim em 
instituições como a Associação Médica 
Mundial, o Comité Permanente dos Mé
dicos da União Europeia, da FEMS, 
UEMS ou PWG. 

O conjunto de en
trevistas que integram 
este número tradu 
zem o trabalho que a 
Ordem dos Médicos e 
alguns dos seus diri
gentes desenvolvem 
nas diferentes organi
zações em que têm 
assento. Com este tra
balho ficam os cole
gas com uma ideia 
mais clara do trabalho 
desenvolvido numa 
área fundamental pa
ra a articulação das 
diferentes ordens mé
dicas e organizações similares. 

Neste número merece especia l 
destaque a figura do Prof. Gentil 
Martins. A propósito da sua jubi

lação, amigos, familiares e colegas jun
taram-se numa justa homenagem ao 
médico e cidadão que tanto tem dado à 
medicina e ao país. 

Como médico é detentor de um pres
tígio internacional notável, que o coloca 
na primeira linha dos cirurgiões-pediá
tricos. 

Como cidadão Gentil Martins man
tém o perfil que o caracterizou . Um 
combatente pelas suas ideias e idea is, 
sejam quais forem as circunstâncias e o 
momento. Para com ele tem a classe 
médica e a Ordem dos Médicos uma dí
vida enorme, pois foi ele quem liderou o 
movimento que permitiu que a Ordem 

dos Médicos continuasse a ser uma ins
tituição de referência na sociedade por
tuguesa. 

Foram anos de luta difícil, num perío
do particular da história portuguesa. 
Gentil Martins ajudou a vencer esse 
combate e não o podemos esquecer. 

Estive ao lado de Gentil Martins em 
muitas dessas lutas, e contra ele nou
tras ocasiões. Talvez por isso me sinta 
particu larmente à vontade para dizer 
que é um homem íntegro, honesto e lu
tador e uma figura importantíssima da 
nossa medicina, tanto na sua vertente 
técnica como política . 

Por isso que a cerimónia de jubilação 
não seja um pretexto 
para deixarmos de o 
ouvir ou de o ler, sem
pre na defesa das suas 
ideias e princípios, 
parti lhadas por muitos 
médicos. 

D
eixei, proposita
damente, o Con
gresso Nacio

nal de Medicina para 
o fim. Reunião magna 
dos médicos portu
gueses, promovida pe
la Ordem dos Médi
cos, a reunião deste 

ano foi, uma vez mais, cenário para um 
fértil debate de ideias e espaço privile
giado para todas as "sensibilidades" da 
medicina portuguesa exprimirem a sua 
visão sobre as mais variadas questões. 

Por isso algumas das intervenções aí 
feitas serão publicadas no próximo nú
mero da Revista da Ordem dos Médi
cos, assegurando-se assim uma maior 
divulgação das ideias al i expressas. 
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CAPA 
Actividade intenacional 

Dr. Pedro Nunes, presidente da SRS: "A delegação portuguesa fortemente activa no 

' 

A Europa dos médicos 
Longe de ser um 
pretexto para viajar, a 
actividade internacional 
reparte-se entre reuniões 
e horários apertados. 
A defesa dos interesses 
dos médicos acontece 
à margem dos destinos 
turísticos e é o único 
imperativo para quem 
participa nos trabalhos, 
como testemunha o Dr. 
Pedro Nunes, assíduo 
nos palcos de decisão. 
Por Sandra Nobre 

P
ortugal é um dos poucos 
países da Europa que con
centra tudo o que diz respei
to à actividade dos médicos 

numa Ordem, excepto a defesa dos 
interesses económicos e sa lariais, no 
caso dos médicos assalariados, que 
depende dos sindicatos. A Ordem 
dos Médicos em Portugal reúne três 
vectores: aud itoria (técnico), deonto
lógico (ético) e formação. 

Como representante máximo dos 
médicos, a Ordem sabe bem a im
portância de estar presente em orga
nizações internacionais, nomeada
mente, as europeias, onde se decide 
o destino dos profissionais. É o caso 
do Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, da União Europeia dos 
Médicos Especialistas (UEMS), da 
Associação Europeia dos Médicos 
Hospitalares (AEMH), do Permanent 
Working Group of European Junior 
Doctor (PWG) , da Conferência Inter
nacional das Ordens (CIO) , da Fede-
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ração Europeia dos Médicos Assa
lariados (FEMS). Portugal está re
presentado em todas, desempenhan
do até alguns cargos de relevo e 
mantendo sempre uma participação 
activa. 

O Dr. Pedro Nunes, Presidente da 
Região Su l da Ordem dos Médicos, 
para além das responsabilidades na
cionais, é membro do Board e audi
tor interno do Comité Permanente, 
secretário-geral da FEMS e conhece 
bem os meandros da actividade in
ternacional. 

Considera que o modelo português 
de uma Ordem dos Médicos que 
congrega os interesses da classe, ao 
contrário do que acontece na maio
ria dos países europeus, tem vanta
gens? 
Tem grandes vantagens. A primeira é 
que não permite a intervenção de 
não médicos em coisas que devem 
ser geridas pelos médicos: por exem-



CAPA 
Act ividade intenacional 

pio, em Inglaterra, o General Medi
cal Council, que tem toda a vertente 
de aud itoria e disc iplinar, tem mem
bros eleitos pe los próprios médicos, 
mas também nomeados pelo Gover
no. Outro exemplo, a Ordem dos Mé
dicos be lga não representa a força 
associativa dos médicos, tem unica
mente funções da área disciplinar e 
ética, e o Presidente da Ordem é um 
ju iz, nomeado pelo Governo. 

No nosso caso, concentrando as 
três funções na mesma organ ização 
impede-se os poderes políticos de 
serem tentados a intervir em algo 
que deve ser gerido de forma autóno
ma pelos médicos. Evidentemente, 
que também tem desvantagens, prin
cipalmente, por se tornar numa "má
qu ina" muito pesada . 

Por outro lado, o facto de ser res
ponsável por todas as "pastas" não 
dispersa as atenções? 
Penso que a Ordem portuguesa co
mo está, tendo separados os sindica
tos, está bem . No futuro poderia al
terar o estatuto interno de forma a 
dar- lhe uma maior eficácia, mas não 
dividi r a Ordem, nem dissolvê- la em 
três ou quatro organ izações, porque 

isso seria negativo. Por exemplo, a 
Ordem austríaca tem um Presidente 
e vários vice-presidentes que presi
dem a cada uma das grandes áreas 
de intervenção (internaciona l, forma
ção, administração, por exemplo) e 
esse conjunto de pelouros internos 
permite uma maior eficác ia no de
sempenho da Ordem por oposição ao 
modelo baseado em regiões, que é o 
nosso. 

O modelo português tem sido bem 
visto pelos outros países? 
Este modelo implica uma ca rga 
ma ior de traba lho para quem está na 
gestão da Ordem portuguesa mas, 
em contrapartida, permite uma visão 
de conjunto que internacionalmente 
as outras organ izações não têm. Des
ta forma, transporta com faci lidade 
os conhecimentos e o know how de 
uma para . outra organização, en
quanto noutros casos, muitas vezes, 
vemos o mesmo pa ís com perspecti
vas diferentes em organizações dife
rentes. É preciso que aqu ilo que a 
Comun idade va i ser no futuro tenha 
a ver com o que cada um conseguir 
demonstrar que o seu modelo com
porta de melhor e, nesse aspecto, a 

Ordem portuguesa tem tido algumas 
vantagens. 

A actividade internacional é uma 
forma de influenciar os órgãos deci
sores? 
Não se pode esperar da actividade 
internaciona l resultados imediatos ou 
a curto prazo, mas é imprescindível. 
O que se procura junto de todas as 
orga nizações é obter informação e 
trazê-la para o nosso país. Mas não 
só, aprende-se a ter respeito por 
aquilo que fazemos, porque muitas 
vezes não são os outros que fazem 
melhor que nós, pelo contrário, têm 
que aprender con nosco. É, claro , que 
também temos que tentar influenciar 
as decisões no sentido que nos con
vém e, neste momento, fruto de um 
traba lho desenvolvido ao longo do 
tempo, Portuga l já tem um certo es-

. tatuto no panorama internacional. 

Como é que os médicos acolhem a 
participação internacional? 
Alguns nem sa bem que ela existe, o 
que é comum a quase todos os paí
ses. A ideia que persiste é que os de
legados da Ordem que participam 
nestas reun iões andam a passear. 

Livre circulação de pessoas 
• e serv1ços no espaço 

da União Europeia 
(Comunicado de Imprensa de 8 de Abril de 2000) 

a sequência do caso "Kohll e 
Decker" e enquanto a União 
Europeia (UE) aguarda ainda 

outros pareceres, o Comité Perma
nente dos Médicos Europeus (CP) 
quer deixar bem claro que considera 
a liberdade de movimentos de pes
soas e serviços como parte vita l da 
política da UE. 

O CP reconhece que ao acesso a 
cuidados de saúde elevada qualidade 
deve ser encarado como um direito 
fundamental na UE e pretende pro
mover o direito dos cidadãos euro- 
peus de escolher livremente os forne
cedores dos cuidados de saúde que 
lhe vão ser prestados. 

Em prol da profissão médica na Eu
ropa , o CP insiste nos seguintes pontos: 
- Os . doentes devem ter direito ao 

acesso aos cu idados de saúde pro
fissiona is e mais adequados, inde
pendentemente do país da UE on
de são prestados. 

- Os doentes têm direito aos cu ida
dos de saúde conformes com as 
boas práticas clínicas definidas pe
la profissão médica no país onde 
lhes são ministrados. 

- Os doentes têm direito a reembol
so, de acordo com as considera
ções deontológicas e enquadra
mento lega l dos seus próprios sis
temas de segurança social. 
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Devo dizer que são os passeios que 
eu mais facilmente prescindiria, por
que me obriga a interromper uma se
mana normal de trabalho. Da maio
ria dos países onde estive em reu
niões só conheço o aeroporto, o hotel 
e a sa la de reuniões, pouco mais. 
Obviamente que estas reuniões têm 
muito pouco interesse turístico. Mas 
para nós é importante saber como é 
que o mundo funciona o que é que se 
passa nos outros países e compar
tilhar experiências. 

A actividade das 
organizações internacionais 

Importa compreender o papel de al
gumas organizações internacionais. 
Por exemplo, o Comité Permanente 
dos Médicos Europeus. 
É a organização de cúpula de todas 
as organizações europeias e aquela 
que a Comissão Europeia (CE) , em 
Bruxelas, reconhece como represen
tante de 1,4 milhões de médicos eu
ropeus. O Comité reúne 17 delega
ções dos Países-membros ... 

Dezassete? Mas os Países-membros 
são 15 ... 
São 17, porque inclui a Islândia e a 
Noruega, que esteve para entrar na 
CE e que não entrou , de acordo 
com a deci são tomada em referen
do pelos cidadãos, já tinha integra
do antes o Comité e, por ser uma 
delegação extremamente activa e 
muito produtiva, foi do entendi 
mento do Comité Permanente não 
excluir esse país. Para além destes, 
há uma delegação de todos os 
países candidatos à entrada na 
CE : Polónia, República Ch eca, 
Es lováquia, Croácia, Eslovénia, 
Turquia, Malta, Chipre, Hungria , 
Roménia, e têm assento todas as 
outras organ izações através dos 
seus oficiais de ligação. 

Com que periodicidade reúne o Co
mité Permanente? 
Três vezes por ano: duas, em Bruxe
las e uma, na capital do país que 
tem a presidência. Mas não foi sem
pre assim. Antes a presidência era 
rotativa por um período de três anos, 

daí que de 1993 a 95 tenha tido lu
gar em Portugal, sendo Presidente o 
Professor Machado Macedo. No en
tanto, percebeu-se, ainda durante a 
presidência portuguesa, que para o 
Comité poder influenciar melhor a CE 
deveria ter uma sede em Bruxelas e 
assim foi . Durante muitos anos fun
cionou num espaço que pertencia a 
Portugal, mas não tinha personali
dade ju rídica . Só nos últimos quatro 
anos é que o Comité Permanente 
passou a ter personalidade jurídica e 
constituiu-se como uma orga nização 
internacional , sob o direito belga, 
com sede em Bruxelas. 

Como é constituído? 
Tem o Comité Executivo, com um 
Presidente, quatro vice-presidentes, 
um tesoureiro, um aud itor interno e 
um Board , um conselho constituído 
por um elemento de cada País-mem
bro. Além disso, tem um secretário 
geral, funcionário da organ ização, 
uma co lega norueguesa, que tem um 
trabalho diário junto da Comissão 
Europeia . 

Portugal integrou este Comité desde 
o início? 
Portugal integrou o Comité desde o 
início da Ordem dos Médicos na fase 
moderna, desde 1978-9. 

Que mais-valias é que o país tira 
desta experiência? 
Não se pode pôr a questão em ter
mos de mais-valias. À med ida que a 
Comunidade Europeia foi evoluindo 
tornou-se cada vez mais evidente a 
característica periférica de Portuga l. 
Quando as presidências eram rotati
vas essa característica passava mais 
despercebida, hoje o Comité Perma
nente é uma estrutura muito mais 
institucionalizada, com trabalho cons
tante junto da Comissão Europeia . 
Para um português ir a essas reu
niões tem que se deslocar de véspe
ra, duas ou três horas de voo, três 
noites de hotel e voltar; enquanto um 
alemão ou um francês vão de Colónia 
ou de Paris a Bruxelas de automóvel 
em cerca de umas três horas. É óbvio 
que Portugal não pode ter a preten
são, pela sua dimensão, pelo peso 

económico e pela sua característica 
periférica, de ter uma acção de lobby 
junto da CE com a mesma intensidade 
como acontece com países como a 
Alemanha ou a França. Primeiro, tem 
uma menos-va lia: tem custos elevados. 

Que quota paga Portugal do orça
mento geral do Comité Permanente? 
Portuga l paga muito pouco, menos 
de 2% por ano, só para podermos 
comparar a França ou a Alemanha 
pagam 14%, mas há outros custos, 
como viagens, deslocação, etc. 

Quantas pessoas constituem a dele
gação que se desloca ao Comité? 
Envolve um consu ltor juríd ico, uma 
secretária intern acional, um chefe de 
delegação e três ou quatro peritos 
nas várias áreas, consoante os temas 
em discussão. Em Portuga l, procura
-se distribuir esse traba lho pelas três 
secções- Lisboa, Porto e Coimbra . 

Mas em que é que Portugal bene
ficia? 
Cada vez menos, as decisões de po lí
tica de saúde que afectam os médi
cos são tomadas a nível naciona l 
e, se nós queremos ter alguma coisa 
a dizer sobre aquilo que nos interes
sa, temos que estar presentes onde 
as decisões são, de facto, tomadas. 
Por outro lado, nós queremos saber 
que caminhos a orga nização da me
dicina e a medicina vão percorrer nos 
próximos anos temos que estar lá e 
discutir com os co legas, saber o que 
eles pensam. Curiosamente, nós 
muitas vezes estamos mais à frente 
do que eles. 
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CAPA 
Actividade intenacional 

Que ensinamentos os outros países 
retiram da experiência portuguesa? 
Como estamos no nosso "canto" pen
samos mais adiante, por exem
plo, em relação à formação pós
-graduada, ao esquema dos interna
tos e à avaliação dos mesmos, Por
tugal tem, de longe, uma situação in
vejada pelos outros países europeus, 
que nos tentam copiar, o que é grati
ficante. 

Há ainda o problema das migra
ções. Portugal está no Comité Per
manente para defender o interesse 
dos médicos portugueses que quei
ram frequentar estágios, ver reconhe
cidos os seus títulos internacional
mente. Agora, se nós não defender
mos lá as nossas teses, seguramente, 
que poderemos ser obrigados a seguir 
modelos piores do que os nossos e 
nessa altura já não temos outro remé
dio. A delegação portuguesa é forte
mente activa no Comité Permanente. 

Os títulos da 
discórdia 

Também noutras organizações co· 
mo a UEMS, em que se travou a 
"luta" da certificação de títulos, Por
tugal teve um papel interventivo. 
Portugal opôs-se a que os médicos 
portugueses fossem obrigados a fa
zer exame para ter o título europeu 
de especialista, o chamado Exame 
de Acesso ao Boards Europeus de 
Especialidade da UEMS. Fizemos 
passar através do Comité Permanen
te uma posição de total oposição ao 
exame, o que fez com que a UEMS 
ficasse bloqueada e não pudesse, 

mesmo com maioria dos países a fa
vor, fazer chegar esta posição à CE. 
Portugal não podia admitir ter que 
fazer dois exames quando nos outros 
países se chega a especialista sem 
prestar quaisquer provas. 

Porque é que Portugal se opôs à 
atribuição desses títulos? 
Portugal opôs-se, porque nós temos 
os colégios das especialidades, onde 
ninguém entra sem fazer um exame 
nos hospitais, em que estão presen
tes três elementos indicados pela Or
dem, sendo reconhecida por todos a 
qualidade da avaliação dos nossos 
internatos, era mandatário que os 
nossos especialistas fossem reconhe
cidos num exame supranacional. Isto 
tem acontecido em inúmeras espe
cialidades, os especialistas portugue
ses acederem ao Board por consen
so, sem fazer exame. Também tem 
sucedido, no. caso de algumas espe
cialidades, quererem continuar a su
jeitar os portugueses a fazer exames, 
nomeadamente, em Ortopedia, Uro
logia ... Enquanto isso acontecer a 
OM não vai reconhecer o título euro
peu e está na disposição de não cre
denciar qualquer português que te
nha uma posição contrária. E só po
de representar Portugal, em qualquer 
nível da UEMS, quem a direcção da 
OM credenciar para tal. 

Outra matéria que causou alguma 
discórdia foi também o sistema de 
créditos aplicado pelo European 
Acreditation Council. 
Nos Estados Unidos começou a ser 
obrigatório que os médicos demons
trem, de cinco em cinco anos, sob pe
na de perderem o título, que se man
têm actualizados, frequentando con
gressos, seminários, ou acções cien
tíficas - a chamada recertificação. Is
so é feito através da outorga de crédi
tos: por cada congresso recebe um 
determinado número de pontos. Su
cede que um congresso de qualquer 
especialidade, nos EUA, tem deze
nas de milhares de inscritos, mas 
não se sabe se eles assistem ou não, 
se estão ou não atentos, no entanto, 
isto é um óptimo negócio .. . Alguns 
países na Europa adoptaram este sis-
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tema. A UEMS propôs criar uma or
ganização para classificar os con
gressos e para produzir esses crédi
tos. Esta política já tem uns anos nos 
EUA e chegou-se à conclusão que 
nem sempre os médicos que fre
quentavam mais congressos eram os 
que correspondiam melhor às neces
sidades dos doentes. 

Qual é a autoridade do European 
Acreditation Councm 
O European Acreditation Council 
(EAC) faz parte da UEMS e é a orga
nização de "chapéu" para classificar 
os congressos que acontecem em to
dos os países. A Ordem dos Médicos 
para aceitar fazer parte e votar favo
ravelmente a existência do EAC, im
pôs algumas condições, na medida 
em que quem acredit.a os congressos 
que acontecem em Portugal tem que 
ser a autoridade nacional , assim co
mo estes serem ou não obrigatórios é 
da competência exclusiva da respec
tiva Ordem. Isso foi aceite, sendo ho
je a Ordem reconhecida como a úni
ca autoridade nacional nesta matéria 
e sendo-lhe reconhecido o direito de 
impor ou não qualquer programa de 
acumulação de créditos e respectivo 
processo de recertificação . 

A Ordem dos Médicos é a favor da 
frequência dos congressos? 
No nosso caso, a Ordem dos Médi
cos não faz tensões de obrigar os 
médicos portugueses a frequentar "x" 
congressos. A Ordem é favorável ao 
conceito de "desenvolvimento profis
sional contínuo", tal como definido 
pelo Comité Permanente, em que a 
formação teórica dos congressos é 
apenas uma parte. O todo envolve a 
actividade clínica diária frente aos 
doentes e em colaboração com os 
colegas. 

E é preciso notar que a participação 
num congresso tem custos ... 
Esse foi outro dos aspectos em que 
nós nos empenhámos quanto à acre
ditação, junto da AEMH . O sistema 
de acreditação a ser implementado 
só era aceitável se fosse definida à 
partida de quem era a responsabili
dade financeira , caso contrário está-



vamos a criar uma obrigação aos 
médicos de terem que comportar as 
despesas da acreditação e dos pon
tos, porque as taxas de inscrição nos 
congressos não são baratas, além 
das viagens, etc . E a AEMH com um 
forte empenho da delegação portu
guesa fez uma moção, já aprovada 
pelo Comité Permanente, em que ca
so se pretenda instituir um sistema 
de obrigação legal para frequência 
das acções, se saiba que os médicos 
exigem à partida que a responsabili
dade fi nanceira seja definida em ter
mos do Estado e dos empregadores. 

Quem constitui a Associação Euro
peia dos Médicos Hospitalares? 
A AEMH congrega as associações 
que representam médicos seniors 
dos hospitais, que normalmente são 
chefes de serviço ou especialistas 
hospitalares, pertencentes aos qua
dros. Para os juniors temos o PWG. 

Esta distinção entre seniors e ju
niors não é clara. Quem pertence ao 
Permanent Working Group of Euro
pean Juniors Doctors? 
A PWG é a organização que repre
senta os médicos internos, em for
mação, que não têm ainda um em
prego estável e definido. O significa
do não é o mesmo em todos os paí
ses, por exemplo, na Alemanha é 
muito vulgar a carreira de um médi
co com 40 ou 45 anos ainda não es-

tar definida, em Portugal, felizmente, 
de uma maneira geral, as coisas defi
nem-se mais cedo. 

No caso dos juniors a regulamenta
ção da limitação das horas de traba
lho não é uma "ferramenta" eficaz? 
A Directiva europeia que limita 
o ·tempo de trabalho e determina 
os períodos de descanso que está 
em vigor exclui à partida os médicos 
em formação, o que os torna em 
muitos países nos "escravos do 
sistema". 

Em Portugal isso também acontece? 
Não, porque a partir do Decreto-lei 
n° 73/90, que regula as carreiras 
médicas, assim como os diplomas 
que regulam os internatos médicos, 
determinam o período de trabalho, 
que no caso dos internos é de 42 ho
ras, por fei, mas por motivos curricu
lares muitas vezes eles trabalham 
mais. Defendemos que os médicos 
em formação não têm que estar num 
estatuto diferente dos restantes pro
fissionais, por uma questão de defe
sa da saúde dos utentes dos serviços 
e dos próprios médicos, daí a impor
tância de estabelecer limites. E foi 
um português, o colega Eduardo 
Marques, o actual presidente da 
PWG, que forçou a Comissão Euro
peia, o Parlamento Europeu e, final
mente, o Conselho de Ministros da 
Comunidade a estabelecer os meca-

Genoma humano e suas 
sequências não podem 
ser patenteados 

Em comunicado de imprensa , 
datado de 8 de Abril de 2000, 
o Comité Permanente (CP) di

vu lga a sua decisão de não-imple
mentação da Directiva 98/44, sobre 
a protecção legal das invenções no 
domínio da biotecnologia, ao mesmo 
tempo que, ao nível da União Euro
peia (UE), se compromete "a tudo fa
zer para que o conteúdo da directiva 
seja alterado ou anulado" . 

"Em defesa da profissão médica na 

Europa", consta do comunicado, "o 
CP quer tornar bem claro que o geno
ma humano e suas sequências não 
são passíveis de patente". Segundo o 
mesmo documento, a, possibilidade 
de patentear os genes humanos "é li
mitadora da investigação e impede o 
progresso da medicina". A base da 
posição apresenta uma grande sim
plicidade e define a natureza do pro
blema: "a informação genética só po
de ser descoberta, nunca inventada". 

nismos necessanos à inclusão dos 
médicos em formação na Directiva 
dos Tempos de Trabalho. 

Compreender as migrações 
da c.lasse 

Outra organização em que Portugal 
também está presente é a Conferên
cia Internacional das Ordens {CIO). 
Quais são as sua competências? 
É uma organização especial, na me
dida em que é promovida pela Or
dem dos Médicos francesa, que 
agrupa as ordens e os organismos de 
atribuição e similares, ou seja, aque
les cuja atribuição é o registo (reco
nhecimento de títulos) e que detêm 
poderes disciplinares. A CIO tem um 
cariz estritamente disciplinar, procu
ra harmonizar as políticas dos conse
lhos disciplinares nas ordens euro
peias e o que diz respeito aos proble
mas de registo médico. É da sua 
competência também os estudos 
permanentes das migrações euro
peias. A Ordem portuguesa está 
sempre a fornecer à CIO as altera
ções do seu quadro, ou seja, quais os 
médicos que se reformaram, os que 
saíram, os que vferam e de onde. 

Os médicos que vêm para Portugal 
são, sobretudo, espanhóis? 
A maioria vem de Espanha, mas é 
preciso realçar que vêm para se for
mar, fazem os internatos em Portu-
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CAPA 
Actividade intenacional 

gal e regressam ao seu país. Vêm 
também muitos médicos para tra
balho transfronteiriço, são casos típi
cos o Hospita l de Faro e os centros 
de saúde da raia, da fronteira. Ul
timamente, temos tido muita procura 
de cidadão não comunitários: bra
sileiros, dos Palop e do Leste europeu. 

Já os assuntos do trabalho cabem à 
FEMS. 
Exacto. A FEMS preocupa-se com 
assuntos de carácter laboral, como a 
remuneração, tem também uma for
te vertente de estudo das condições 
de trabalho dos médicos hospitala
res , porque na maior parte dos paí
ses são esses os assalariados, está 
atenta aos aspectos I i gados à promo
ção profissiona l, entre outros. Cada 
país é representado pelo número de 
associações que entender e nesse 
aspecto é mais dispersa nas opi
niões, ao contrário do que acontece 
nas outras organizações em que há 
uma voz única para cada país. 

Que associações representam Portu
gal na FEMS? 
Os representantes portugueses são o 
Sindicato Independente dos Médicos 
(SIN), a Federação Nacional dos Médi
cos (FNAM) e a Ordem dos Médicos. 

Alguns problemas 
pendentes 

Na actividade internacional a língua 
portuguesa torna-se um obstáculo? 
À esca la europeia o português é uma 

língua menor, mas o que importa de
veras é que cada um consiga exprimir 
o seu pensamento em igualdade de 
circunstâncias. Essa foi outra das 
grandes lutas solitárias de Portugal: 
a manutenção do Português como 
língua de tradução e conseguiu-se. 
Portugal lutou para que todas as lín
guas fossem traduzidas em passivo, 
ou seja, cada um fala na sua língua 
mãe e cada um ouve numa das lín
guas adoptadas para tradução, isto 
porque não podemos estar numa dis
cussão internacional numa posição 
de desigualdade em relação a outros 
países. 

Como é que Portugal gere as pres
sões dominantes do circuito europeu, 
nomeadamente, a anglo-saxónica, a 
germânica e a francesa? 
Portugal ' é visto como membro do 
"clube do Mediterrâneo", mas de vez 
em quando têm todos umas grandes 
surpresas. Apesar de nós termos um 
grande número de médicos com for
mação anglo-saxónica e das novas 
gerações se identificarem mais com 
essa cultura, nestas organ izações in
ternacionais procuramos não fazer 
parte de blocos e é, por isso, que no 
Comité Permanente não é invulgar 
ver Portugal sozinho a lutar por uma 
posição e estabelecer alianças cir
cunstanciais com os países que de
fendem posições similares. 

A saúde enquanto direito 
dos cidadãos 

Num congresso em Coimbra, o Presi
dente do Comité Permanente, Markku 
Haarima, disse que gostaria de ver a 
saúde incluída na declaração dos direi
tos dos cidadãos. Partilha desta opinião? 
Sim, é impresc indível que a saúde 
comece a ser encarada na Europa 
como direito dos cidadãos e tem que 
passar a ser uma responsabilidade 
europeia, com uma maior qualidade 
dos serviços, uma maior eficiência do 
sistema de saúde montado em ca-da 
país e com formação médica ade
quada. É imprescindível que a saúde 
seja uma preocupação de harmoni-
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zação e não um assunto interno de 
cada Estado-membro. 

Deixou ainda o apelo para a livre cir
culação dos doentes. 
Essa recomendação tem a ver com 
uma posição do Comité Permanente, 
que é consequência de uma acção 
portuguesa . O documento Elll per
mite a qualquer cidadão europeu ser 
assistido noutro país durante um de
terminado tempo (três meses) à cus
ta do país de origem. Simplesmente, 
pensa-se que é cada vez maior o nú
mero de cidadãos do norte da Euro
pa, com sistemas de acesso restrito a 
alguns cuidados de saúde, que se 
tornam "residentes" de países do Sul 
para serem tratados à custa do siste
ma de saúde destes países. O que 
nós defendemos é que cada cidadão 
tenha direito a ser tratado onde en
tender, mas sendo o seu sistema de 
origem a suportar as despesas. 

O Presidente do Comité Permanente 
abordou ainda a questão da alteração 
da Directiva que permite patentear o 
genoma humano, que tanto tem sido 
discutida no âmbito das novas des
cobertas do mapa da vida. 
Isso é uma guerra dos médicos euro
peus, que assenta numa Directiva 
europeia que "abre a porta" a que is
so aconteça, ora, quanto muito pode
rão ser patenteados processos ou 
técnicas, não os genes. Uma sequên
cia de genes não é uma invenção é 
uma descoberta, é o património da 
humanidade e, por conseguinte, não 
é patenteável no entend imento dos 
médicos europeus. A acontecer, isto 
poderia dar azo a coisas terríveis, co
mo impedir o desenvolvimento do 
conhecimento para que o detentor da 
patente não seja prejudicado. Isso 
não pode nunca acontecer. Nós acei
tamos a patente dos processos tec
nológicos de forma a promover a in
vestigação, mas não aceitamos que 
qualquer empresa reserve para si 
uma parte do património comum da 
humanidade impedindo outros de in
vestigar. Os genes têm que estar ao 
serviço da humanidade. 



CAPA 
UEMS e CIO 

Europa por 
bons caminhos 
Palavras do Dr. Ciro Costa, vice-presidente da 
UEMS, sobre a ética e a deontologia da profissão. 
Por Fernando Melo 

O 
Dr. Ciro Costa é ortopedista 
no Hospital dos Covões, vo
gal da Secção Regional do 
Centro (SRC) da Ordem dos 

Médicos e vice-presidente da União 
Europeia dos Médicos Especialistas 
(UEMS). Está no "circuito" interna
ciona l desde 1996 e assiste regular
mente às reuniões do Comité Perma
nente (CP), da União Europeia dos 
Médicos Especialistas (UEMS), da 
Conferência Internacional das Or
dens (CIO) e do grupo de países da 
bacia mediterrânica, designado por 
GIPEF - Grécia, Itália, Portugal, Es
panha e França -, onde se reflecte 
sobre os assuntos tratados no CP. 

Fala de um documento aprovado 
pela UEMS recentemente, que é a 
Carta de Visitas às Entidades Forma
doras e que não hesita em conside
rar "de importância fundamental para 
todos os colégios de especialidade", 
por constituir "um guião eficaz e uma 
boa lista de procedimentos", extraída 
da prática clínica e redigida por con
senso de todos os intervenientes. Ou
tro documento estruturante actua l
mente em reformulação pela UEMS 
é a Carta Europeia de Treino, na qual 
o ponto mais importante é a exposi
ção sinóptica dos tempos de treino, 
conteúdos curricu lares e condições a 
que obedece o treino de cada espe
cialidade. 

"A UEMS não tem o exercício di
recto do poder", explica o Dr. C iro 
Costa, "mas tem o que se pode de
signar como uma magistratura de in
fluência". O trabalho de definição e 
aprovação dos documentos até à sua 
forma final assume particular impor-

tância, "por constituírem referências 
para a comunidade médica, atra
vés dos organismos nacionais repre
sentados". Nas suas duas reuniões 
anuais, na Primavera e no Outono, 
as agendas são exaustivas e obri
gam, ao longo dos cerca de três dias 
de debate, a uma concentração 
grande. 

Entre os assuntos que, actualmen
te, são discutidos, contam-se a refor
mulação da carta europeia de treino 
médico, o cartão europeu de saúde e 
a formação médica contínua. En
quanto o primeiro não tem suscitado 
polémica, "o número de problemas 
que se tem levantado acerca do car
tão de saúde cresceu exponencial
mente" . Em causa estão questões re
lativas, por exemplo, ao direito à pri
vacidade e à eventual segregação de 
indivíduos que padeçam de doenças 
crónicas. O Dr. Ciro Costa não tem 
dúvidas, contudo, de que o projecto 
irá para a frente, face às vantagens 
para o doente e para o exercício mé
dico que advém da existência de um 
cartão europeu de saúde. "O que é 
preciso é debater bem os assuntos e 
criar ambientes legislativo e informá
tico que protejam os direitos funda
mentais dos cidadãos europeus". 

Conferência Internacional 
das Ordens 

O Dr. Ciro Costa assiste regularmen
te ao órgão que congrega as associa
ções profissionais de médicos euro
peus, no sentido da ética e deontolo
gia da profissão. A reunião da CIO de 
Junho de 1999, em Paris, teve uma 
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agenda particularmente cheia, de
monstrativa do tipo de questões que 
se levantam. Os delegados france
ses, encabeçados pelo Dr. Grunwald, 
promoveram o debate sobre medici
na desportiva e dopagem, tema mui
to actual em França devido aos ca
sos de doping no ciclismo, e "que se 
tem revelado muito complexo mas 
profundo, mexendo em praticamente 
todas as zonas da deontologia e ética 
médicas". Outro ponto que tem vin
do a ser discutido é o das sanções 
disciplinares, numa iniciativa do bri
tânico Dr. Brearley, do General Medi
cal Council. Pretende-se tipificar o ti
po de "crimes" ou "infracções" em 
que o médico incorre, conjuntamente 
com as sanções aplicáveis, em cada 
país. Existe ainda um conjunto de re
comendações, para cada caso de 
eventual transgressão. 

Os títulos hospitalares na Europa 
são neste momento assunto de tra
balho activo por parte de todos os 
delegados. "É curioso e instrutivo ver 
como a estratificação da carreira é 
tão diferente, de país para país", sa
lienta o ortopedista do Hospital dos 
Covões. "É importante a existência 
destes estudos, para se perceber, por 
exemplo, quais os paralelismos de 
carreira e denominações que existem 
no espaço europeu". Explica com 
dois exemplos: "o título de consultor 
em Portugal não corresponde ao de 

consultant em Inglaterra e, em 
França, um chef de clinique tam
bém tem um significado diferente do 
de chefe de serviço em Portugal". 
Ainda em França, um chefe de clín i
ca é um médico que acabou de en
trar no quadro e só permanece
rá com o vínculo se progredir na car
reira; caso contrário, terá de sair e 
candidatar-se a posições noutro hos
pital. Já em Portugal, "a entrada 
para o quadro é, na prática, para 
sempre". 

A recertificação dos médicos é ou
tro ponto "quente" no CIO. "Neste 
momento, em Portugal e em pratica
mente toda a Europa, um médico es
pecialista mantém a sua carteira pro
fissional até ao fim da sua vida, sem 
nunca ser posto em causa o direito 
ao exercício da especialidade", afir
ma o Dr. Ciro Costa, para logo con
frontar com a situação nos Estados 
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CAPA 
UEMS e CIO 

Não adianta utilizar 
o sistema punitivo dos 
erros eventualmente 
cometidos pelos 
médicos, mas antes 
proporcionar sistemas 
mais saudáveis de 
funcionamento e 
que promovam 
directamente a 
q ua I idade do acto 
médico 
Unidos da América (EUA) : "aí, um 
médico especialista tem a carteira 
profissiona l, por exemplo, por dez 
anos, período após o qual tem de a 
renovar, precisando, para isso, de ter 
um certo número de créditos, e sem 
a qual não pode exercer". Os france
ses pretendem hoje criar sensibilida
de para a criação da "avaliação da 
competência" , existindo já um proce
dimento no Reino Unido que se cha
ma revalidation. Em qua lquer mo
mento, tem de estar apto a provar, 
perante a sua organização profi ssio
nal, que mantém a sua capacidade 
técn ico-científica e está possuidor da 
saúde física e mental necessária ao 
exercíc io profissional. 

A UEMS 

A Formação Méd ica Contínua é uma 
das prioridades maiores da UEMS. 
"Discutimos a organização e a qua li
dade da formação pós-graduada que 
está a ser feita a nível europeu". Foi 
criado o Comité Europeu de Acred i
tação dos Eventos, especialmente 
para conferir créd itos, "mas num sis
tema muito diferente do norte-ameri
cano", faz questão de sal ientar o Dr. 
Ciro Costa . "Há que garantir, acima 
de tudo, que os congressos não se 
transformam em gigantescas máqui
nas comercia is, relegando o saber 
científico e médico para segundo 
plano". O novo com ité resultou de 
um acompanhamento aturado dos 
processos que se iam desenrolando, 

tornando-se uma urgência "a partir 
do momento em que alguns países 
começa ram a adoptar sistemas de 
créditos semelhantes aos dos EUA". 
Houve, assim, a necessidade de lide
rança da UEMS, antes que o panora
ma se tornasse incontrolável, a nível 
europeu. "O novo comité limita-se a 
reconhecer os créditos dados pelas 
organizações nacionais aderentes, 
em termos de horas de formação" . 
Por outro lado, "os eventos também 
devem ser, eles próprios, acredita
dos", como afirma o especialista de 
Coimbra. "Isso é tão importante ou 
mais do que os créditos pessoais an
ga riados pela frequência de determi
nados congressos, servindo como 
factor diferenciador das organizações 
promotoras dos congressos". Tenta
-se, com este percurso, "evitar que a 
formação recaia na forma estrita de 
negócio". A questão prende-se com o 
facto de, para. a maioria dos países, 
o sistema de créditos não ter sido 
adoptado. Em Portugal, por exem
plo, apesar de os médicos os poderem 
possuir, pela frequência de congres
sos acreditados pela UEMS, não têm 
qua lquer validade nem constituem 
factor diferenciador, em termos ofi
ciais. "Com o sistema implementado 
na Europa, ga rante-se a soberan ia de 
cada país no aspecto da formação" . 

A qualidade do exercício profissio
nal, ligada à formação médica contí
nua, está na agenda da UEMS. "Um 
estudo feito sobre os hospitais dos 
EUA revelou que uma parte impor
tante dos insucessos se deveu a erros 
cometidos" . Para evitar o erro, afir
ma o Dr. Ciro Costa, "não adianta 
utilizar o sistema punitivo dos erros 
eventualmente cometidos pelos mé
dicos, mas antes proporcionar siste
mas mais saudáveis de funciona
mento e que promovam directamen
te a qualidade do acto médico" . A 
Comissão Europeia está a olhar para 
a questão da qualidade nos cuidados 
de saúde numa perspectiva de pro
tecção do consumidor, em detrimen
to de um sistema circunscrito à qua
lidade do ponto de vista do acto mé
dico em si e numa perspectiva de 
global idade de prestação de serviços 
méd icos. 
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Marcar uma . -pos1çao 

Aentrada do Dr. Ciro Costa no 
ambiente internacional de 
discussão dos assuntos da 

medicina foi "um pouco violenta". 
Conta o caso em que pela pri

meira vez se sentou numa reunião 
e foi "arrasado, com uma crítica 
terrível por parte de um dos inter
venientes na reunião, ainda por ci
ma aplaudido", em relação à posi
ção da Ordem dos Médicos portu
guesa sobre os boards europeus. 
Foi assim a estreia do vogal da 
SRC. Mas quando chegou a Portu
gal escreveu uma carta, em que 
dizia que no seu país existiam já 
exames para avaliar todas as fases 
da carreira do médico. "Os portu
gueses já fazem muitos exames, 
não precisam de mais outro, junto 
de um board que pouco tem a ver 
com a realidade nacional". Na car
ta referida, ratificada pelo Conse
lho Nacional Executivo (CNE), fi
cava bem claro que não havia uma 
posição objectiva . contra os 
boards , como "conselho científico 
das secções monoespecializadas 
da UEMS", mas antes uma posi
ção de princípio contra os exames 
dos boards. Na reunião segu inte, 
obtém a sua recompensa, quando 
o secretário geral reconheceu final 
mente ter ficado a situação clarifi 
cada, sendo aceites as razões de 
Portugal , cuja posição é semelhan
te à de muitos países e de várias 
secções monoespecializadas. "Avan
çámos, então, com um documento 
no sentido de criar uma Carta de 
Avaliação do Treino dos Internos". 
O Dr. Ciro Costa preparou mais 
uma carta, "essa sim, criando ver
dadeira polémica, dado que a ava
liação de conhecimentos indivi
duais é verdadeiro tabu nalguns 
países". Certo é que, nas reuniões 
subsequentes, foi amplamente dis
cutida e finalmente aprovado um 
documento de consenso que pas
sou a ser a posição da UEMS so
bre a avaliação dos conhecimentos 
dos internos. 



CAPA 
Médicos hospitalares 

·-

Portugal 
e a vocaçao 
internacional 
Apostado na qualidade dos médicos hospitalares, 
o Dr. Moreira da Silva, integra a Associação Europeia 
dos Médicos Hospitalares para dar voz às necessidades 
de quem todos os dias veste a bata branca. 
O diagnóstico ao sistema de créditos para a formação, 
e à qualificação profissional. Por Fernando Melo 

O 
Dr. José Pedro Moreira da 
Silva, secretário do Conse
lho Regional do Norte 
(CRN) da Ordem dos Médi

cos (OM), chama a atenção para a 
importância da sintonia e alinha
mento das estratégias das três re
giões. "A política internacional da 
OM é uma só", afirma, salientando 
que "não há divergências". Essa é a 
ideia base que assiste a que Norte, 
Centro e Sul articulem bem entre si, 
"conversando sobre os assuntos 
abertamente". Em diferentes orga
nismos, temos pessoas diferentes a 
trabalhar. 

O Dr. Moreira da Silva está há re
lativamente pouco tempo no circuito 
internacional de discussão dos te
mas da medicina. Assistindo assi
duamente às reuniões da Associa
ção Europeia dos Médicos Hospita
lares (AEMH), reconhece a impor
tância de "trabalhos bem prepara
dos, para promover o melhor debate 
no Comité Permanente" . Acrescenta 
que "é aí que se discutem e deci
dem os assuntos ao mais alto nível 
e é esse o ponto de contacto com a 
Comissão Europeia". As questões 
relativas ao médico hospitalar colo
cam-se frequentes vezes, tendo Por
tugal vindo a marcar posição impor-

tante. É o caso, por exemplo , do sis
tema de créditos para a formação, 
em vigor nos Estados Unidos da 
América (EUA) e em abandono em 
muitos países da Europa, tendo os 
portugueses vindo a pugnar por que 
se abandone tal forma de diferencia
ção profissional. "Defendemos que 
os créditos-hora, de resto em grande 
mutação na Europa, levam a um de
ficiente controlo, e por outro lado, 
mais parecem uma espécie de retor
no à escola primária, como se o 
simples facto de assistir a um con
gresso conferisse mais conhecimen
tos" . O assunto foi um dos que se 
discutiu no último Comité Perma
nente, reunido no passado mês de 
Abril em Bruxelas. "No sub-comité 
de educação médica contínua e trei
no profissional contínuo tem-se dis
cutido a qualidade do ensino, a prá
tica clínica e a formação do inter
no", explica o delegado do Norte. 
"Conseguiu-se que exista hoje mais 
preocupação em certificar os servi
ços e conferir-lhes uma chancela de 
qualidade do que promover indivi
dualmente os médicos". Trata-se, 
afinal , de investir mais na qualidade 
da entidade formadora, exigindo-lhe 
performance, do que estigmatizar 
os profissionais, obrigando-os a roti -
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nas que se podem prestar a incor
recções, do ponto de vista formati 
vo. 

Na AEMH, as propostas que fo
ram discutidas e aprovadas em Se
tembro de 1999 no seio da associa
ção mereceram a aprovação em 
Abril de 2000 pelo CP, "o que ates
ta a seriedade e o profissionalismo 
das reuniões", afirma o Dr. Moreira 
da Silva . A AEMH reúne uma vez 
por ano, enquanto no mesmo perío
do há três reuniões do CP. 

Alterações nos dois sentidos 

Certo de Portugal ter neste momen
to um protagonismo inédito no ce
nário internacional, o Dr. José Pedro 
Moreira da Silva sente que tem havi
do reflexo directo na forma como em 
Portugal são hoje articulados os as
suntos. "Há uns, anos, não se ouvia 
falar de treino méd ico contínuo nem 
de qualificação profissional". O sis
tema português, apesar de alguma 
distanciação histórica, "tem situa
ções exemplares no seu desempe
nho, como, por exemplo, a questão 
da idoneidade dos serviços". Nos 
outros países, a pulverização por vá
rias associações impede uma "actu
ação consistente e unificada", como 
a que se consegue em Portugal, por 
existir uma só associação profissio
nal , a Ordem dos Médicos, que con
centra a totalidade das funções, nos 
planos, formativo e ético. 

No contacto com os seus homólo-

gos, o Dr. Moreira da Silva percebeu 
que "tínhamos uma imagem um 
pouco fraca, mas com a nossa cor
recção de actuação nas reuniões e 
painéis de discussão temos vindo a 
ganhar adeptos". O médico hospita
lar fala de ·"não andar a reboque" 
dos outros países, mas sim "ter opi
nião própria e, por convicção, fazê
la valer" . Essa terá sido uma das ra
zões primordiais pelas quais Portu
gal angariou o respeito que levou ao 
convite ao Dr. Pedro Nunes, presi
dente do CRS, para vice-presidente 
do Comité Permanente. Mesmo nos 
momentos em que Portugal foi polé
mico, "foi ouvido e algumas vezes o 
sentido do voto de alguns parceiros 
inverteu-se". 

A carreira hospitalar 

Ser voz dos médicos da carreira hos
pitalar não apresenta complexida
des de maior. "Não há nenhum mé-

Conseguiu-se que 
exista hoje mais 
preocupação em 
certificar os serviços 
e conferir-lhes uma 
chancela de qualidade 
do que promover 
individualmente os 
médicos 
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CAPA 
Médicos hospitalares 

/ 

dico desta carreira que esteja satis
feito neste momento, tanto em ter
mos de remuneração, há desn ivela
mento sa larial na Europa, como de 
cond ições de trabalho, mas, mesmo 
assim, há consensos", considera o 
Dr. José Pedro Moreira da Silva . A 
nível internacional, os problemas são 
quase todos os mesmos, com dois 
vectores importantes, a qualidade e 
a articu lação com outras especial i
dades. Em França, onde houve ne
cessidade de fechar totalmente al
guns serviços, em prol da qua lidade. 
O trabalho do hospitalar é entendido 
em Portugal mais como atendimento 
aos doentes do que como actividade 
profissional, com logística própria: ga
binetes, computadores, etc. 

"Parte do problema surge do facto 
de a gestão hospita lar não fazer par
te da formação médica, mas passar 
pela classe médica, em quase todos 
os hospitais" . Depois, existe a ques
tão da performance, um factor de 
pressão re lativamente grande hoje, 
mas que o Dr. Moreira da Silva con
sidera "fundamenta l". Trata-se, afi
nal, de medir a qual idade do acto 
médico "e isso hoje já é possível" . 
Ao efectuarem o exame da idoneida
de dos serviços, os co légios das es
pecial idades da Ordem dos Médicos 
estão a prestar um serviço impor
tante à sociedade em geral e aos 
hospitais em particular. "É uma ten
dência europeia que adoptámos em 
Portugal, e em boa hora", explica . 

O acesso à carreira hospitalar é 
também muito variável , através dos 

Não há nenhum 
médico desta carreira 
que esteja satisfeito 
neste momento, tanto 
em termos de 
remuneração, há 
desnivelamento salarial 
na Europa, como de 
condições de trabalho, 
mas, mesmo assim, há 
consensos 
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diversos países europeus. Em Itália, 
por exemplo, é algo que se vai cons
truindo , até se dar o profissional co
mo apto. "Em França, há uma certa 
tendência para prolongar os 'estu
dantes' em estágios de muito longa 
duração e com muitas horas diárias 
de traba lho" . 

As contenções económicas não se 
compadecem da qua lidade de um 
serv iço de saúde, para José Pedro 
Moreira da Silva. "Há que assumir 
que a saúde é cada vez mais ca
ra e cada vez se irá gastar mais di
nheiro com ela". Lamenta, a propó
sito, "nunca ter visto um mau gestor 
hospitalar ser repreendido nem pa
gar por um mau desempenho; sabe, 
à partida, que o pior que lhe pode 
acontecer é ser substituído". Ao 
mesmo tempo, é de opin ião que a 
ma ioria dos médicos da carreira 
hospitalar fizeram a sua opção por 
gosto e vocação. É, pelo menos, o 
seu caso e o dos profissiona is com 
que traba lha. 

Ex iste pouca estratifi cação na car
reira: "São necessá rios mais graus", 
afirma o Dr. Moreira da Silva. Te
mos Assistentes, ·Assistentes Gra
duados e Chefes de Serviços. Estes 
últimos sempre pendentes de aber
tura de vagas. As várias passagens 
até Assistente Graduado, são sempre 
feitas por prestação de provas o que 
lhe parece correcto . A nível europeu, 
"o anglo-saxón ico é muito seme
lhante ao nosso, até porque nos ser
viu , em tempos, como inspiração". 
Alemanha, França e Itália são muito 
diferentes, têm um sistema de evo
lução na carreira mais orientado pa
ra o tempo e antiguidade. 

Advoga particu larmente a qua li 
dade dos profissionais portugueses, 
citando um resultado importante: 
"Portugal apresenta alguns indica
dores de saúde semelhantes à Dina
marca, com 1/9 de investimento" . 
Indiciadores . como estes " também 
servem para conclu ir sobre a qua li
dade dos nossos médicos" . 

Divulgar é preciso 

A divu lgação das activ idades inter
nacionais representa para o Dr. José 



Pedro Moreira da Silva a próxima 
etapa do sector internaciona l da ,o~
dem, "porque a maioria dos medi
cas não está a par do que acontece 
nas reuniões internacionais", menos 
ainda dos temas que estão corrente
mente em debate. 

Se há alguns, como a substituição 
de fá rmacos, que nunca chegaram a 
afectar Portugal, outros .existem, co
mo a prevenção rodoviária, "que só 
beneficiavam de debate em Portu
gal, até porque estamos na cauda da 
Europa". Neste aspecto, o handicap 

português espraia-se por diversos as
pectos: álcool na estrada, más estra
das, quadros reduzidos na emergên
cia médica e recursos deficientes. "O 
número de acidentes em Portugal é o 
dobro do que apresenta o país se
gundo classificado", explica, acres
centando que "uma das razões para 
ta I é a fa I ta de fisca I ização". O con
trolo é, de resto, "um problema geral 
da maioria dos aspectos da medicina 
portuguesa, pelo que a criação de 
mecanismos de controlo, seria sem
pre uma mais-valia" . 

Declaração da AEMH sobre 
Formação Médica Contínua 
(FMC) e Desenvolvimento 
Profissional Contínuo (DPC) 

O doente espera e conta que o 
médico participe na FMC e no 
DPC, bem como que os cuida

dos de saúde por si prestados reflic
tam o estado mais actualizado do 
progresso da ciência médica. 

Como corolário, segundo a deonto
logia médica , cada médico é respon
sável pelo seu próprio desenvolvi
mento profissional. 

O suporte fi nanceiro da FMC e do 
DPC deve ser parte integrante dos 
custos dos cuidados de saúde presta
dos pelas entidades patronais, segu
radoras ou instâncias afins, indepen
dentemente dos salários e honorários 
devidos pela remuneração do traba
lho. 

Os custos da FMC e do DPC de
vem ser considerados como investi
mento impulsionador da qualidade. 

A FMC e o DPC devem ser organi
zados pela associações médicas pro
fissionais ou por uma autoridade na
cional, em colaboração com as dife
rentes associações médicas nacio
nais, a fim de se garantir uma FMC e 
um DPC adequados às necessidades 
de todos os médicos especia listas, 
independentemente da especialida
de, do tipo de organização e do local 
de trabalho. 

A organ ização e execução do de
senvolvimento profissional do médico 

individuai dever estar devidamente 
documentadas com a preparação e 
integração do planeamento e activi
dades pessoais no contexto da FMC e 
do DPC, em função das competên
cias exigidas para a prestação dos 
cuidados de saúde adequados ao 
doente. 

A experiência e o interesse activo 
das associações de médicos relativos 
à FMC e ao DPC devem ser explora
dos e desenvolvidos por um órgão 
nacional de coordenação profissional 
(fundação ou corporação). 

A informação relativa às activida
des importantes de FMC e DPC deve
rá ser coordenada e difundida de for
ma sistemática. 

A AEMH concorda com a criação 
de um Conselho Europeu de Acredi
tação da FMC, proposto no docu
mento da UEMS relativo à Estrutura 
Europeia da FMC (projecto D 9828), 
mas opõe-se à adopção de um siste
ma de avaliação obrigatória por pon
tos enquanto o problema do financia
mento não estiver resolvido. 

As autoridades e as entidades pa
tronais devem promover e facil itar 
activamente o desenvolvimento pro
fissional dos médicos. 

Aprovado por unanimidade na 52a 
reunião plenária da AEMH em Vero
na, Itália, a 10 de Setembro de 1999. 
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CAPA 
Jovens Médicos 

Um médico que é 
apenas médico 
nem médico é 
(Abel Salazar) 

Presidente dos Jovens Médicos Europeus desde Janeiro de 98, 
o Dr. Eduardo Marques é um dos responsáveis pelas declarações 
de princípios desta organização sobre Educação Médica 
pós-graduada, Futuro do Trabalho Médico e Desenvolvimento 
Profissional Contínuo. Por João Paulo da Cunha 

O 
s olhos do Dr. Eduardo Mar
ques brilham, quando fala 
da "menina dos seu olhos". 
Não por ser oftalmologista, 

mas porque de facto, os Jovens Mé
dicos Europeus são o seu orgulho. 
Presidente do organismo há já qua
se três anos, e ainda com o próximo 
pela frente, começa por definir -
num tom de voz calmo, característi
co de quem domina os assuntos em 
análise- o conceito de Jovens Médi
cos, confessando que é sempre as
sim que começa uma entrevista. Jo
vens Médicos são "todos os internos 
gera is ou de especialidade, um mé
dico que já tem a sua licenciatura 
mas que não tem o título de espe
cialista, e o médico que apesar de 
ser especialista, procura ainda um 
lugar estável no SNS ou para os que 
optam pelo privado, que ainda não 
seja independente". E é no penúltimo 
caso a situação em que se encontra . 

Guerras ganhas a nível 
internacional 

Foi para todos os médicos, e não 
apenas para os jovens, que conse
guiu realizar em Lisboa no mês de 
Maio a Conferência Internacional so-

bre Desenvolvimento Profissional 
Contínuo (DPC). O progresso da me
dicina ao longo das últimas décadas 
tem sido imparável , revelando novas 
técnicas de diagnóstico, doenças 
que eram fatais passaram a ser cu
ráveis e a investigação médica anda 
a uma velocidade impressionante. 

Daí que o Dr. Eduardo Marques 
considere que uma permanente ac
tualização da competência profissio
nal dos médicos seja uma mais-va
lia na qualidade dos cuidados de 
saúde. E foi isso que conseguiu em 
Lisboa, com o aval da União Euro
peia dos Médicos Especialistas, do 
Comité Permanente dos Médicos da 
União Europeia, da União Europeia 
de Médicos Generalistas, da Asso
ciação Europeia de Médicos Hospi
talares e da Associação Médica 
Mundial, criar uma declaração de 
princípios onde está expresso um 
"Não" claro aos sistemas de recerti
ficação e uma forte recomendação 
quanto ao estabelecimento de siste
mas formalizados de DPC, "em con
traponto aos chamados sistemas 
tradicionais de educação médica 
contínua, baseados apenas em cré
ditos e, sobretudo, contra os sis
temas de recertificação, porque são 
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formas bastante fáceis de contro
lar a fbrmação dos médicos e por
que os resultados práticos são muito 
maus" . 

Recertificação? 
Não, obrigado 

"É um tipo de verificação de qualida
de que não nos interessa. E é contra 
ela que se vai continuar a lutar". O 
que interessa aos Jovens Médios Eu
ropeus é que de facto os médicos fa
çam a sua formação profissional de 
forma contínua, coerente com base 
e critérios científicos e não apenas 
mais um exame periódico para sa
ber se tem ou não direito ao diplo
ma , baseado apenas numa ava lia
ção simples de conhecimentos, ape
sar do sistema em vigor em Portugal 
ser, em teoria, exemplar. "Porque o 
médico tem de fazer mais do que 
estudar pelo livro ou fazer "X" actos 
cirúrgicos por período. 

O médico tem de ter aptidões para 
poder aprender de outras formas : 
navegando na Internet, interagindo 
com colegas on-line, desenvolver 
capacidades de gestão e organiza
ção e capacidades de comunicação 
com os seus doentes que não eram 



parte do currículo tradicional das fa
cu ldades e do ensino pós-gradua
do. Questões que devem ser incluí
das no desenvolvimento profissional 
ao longo de toda a carreira". 

Horário de trabalho igual 
para os internos 

De resto, a formação pré-graduada 
nestas matérias está incluída na 
declaração de princípios aprovada 
em Maio. Outra vantagem é o cha
mado funcionamento em rede, "que 
depende apenas da forma como as 
pessoas estão organizadas, e depen
de muito dos meios financeiros que 
se tem". Mas é, sobretudo, uma 
questão de sensibilização. Mas a 
questão do DPC não foi a única ba
talha ganha. Outra, talvez ainda 
mais importante para os jovens mé
dicos, foi a inclusão dos médicos em 
formação na directiva comun itária 
relativa aos horários de trabalho. Al
go que estava a ser negociado com 
a Comunidade Europeia desde 
1993, altura em que a directiva en
trou em vigor, excluindo no entanto 
os médicos em formação. Resumin
do: conseguiu-se que a nível euro
peu, apesar das medidas acordadas 
só estarem totalmente aplicada da
qui a nove anos, as 48 horas sema
nais de trabalho serão também apli
cadas aos médicos em forma
ção. Para este esforço contribuiu em 
muito a Ordem dos Médicos, que 
junto do Governo português, recen
temente na presidência da Comuni
dade Europeia, soube convencer os 
responsáveis das vantagens e, so
bretudo, da justiça resultante da 
aplicação desta medida. 

Falta de Médicos 
é solucionável 

O Dr. Eduardo Marques quando 
questionado acerca das soluções a 
adoptar com a previsível falta de 
médicos daqui a alguns anos, diz 
tratar-se em parte de um falso pro
blema. "Se fizermos os cálculos dos 
que vão ser necessários daqui a uns 
anos baseados em números absolu
tos, não faz sentido, porque parece 

que não vamos ter falta de médicos. 
Se pensarmos que quando os cole
gas mais velhos se reformarem va
mos ter falta de médicos, vamos 
concerteza. Mas apenas em algu
mas especialidades, como Aneste
siologia e Clínica Geral. Aumentar o 
numerus clausus como foi feito nos 
últimos anos é importante, mas por 
exemplo, a falta de médicos na peri
feria não se deve a falta de médicos 
em números absolutos, nem se re
solve com o aumento de vagas. Re
solve-se formando clínicos gerais a 
quem se devem dar incentivos para 

que se desloquem para a periferia". 
E o facto de os médicos espanhóis 
estarem a atravessar a fronteira 
prende-se, sobretudo, com o desem
prego existente no país vizinho, on
de mais de 24 mil médicos estão 
desempregados. 

O Dr. Eduardo Marques dá a ideia 
de seguir uma máxima : "Um médico 
tem que ser tudo, porque se não for 
um bom técnico na sua área, pode 
comunicar muito bem, mas depois 
não consegue executar os actos ne
cessários. O que torna cada vez 
mais difícil ser médico" . 
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ESPECIAL 
A. Gentil Martins 

O pediatra que 
fez renascer 
a Ordem 
Já passou meio século desde que o Professor 
António Gentil Martins começou a exercer medicina. 
Pediatra, ficou conhecido por ter separado gémeos 
siameses. Presidente da Ordem dos Médicos por 
três mandatos, adaptou-a tal qual ela é hoje. 
Por João Paulo da Cunha 

N 
q dia 29 de Abril de 197 4, 
uma agitada Assembleia 
Geral da Ordem dos Médi
cos, realizada no Hospita l 

D. Estefânia, acabava com a Ordem 
tal qua l ela era até então, transfor
mando-a em sind icato. Um grupo 
de médicos pretendia assim dizer 
que o organismo não precisava de 
existir, por considera rem que os 
médicos eram traba lhadores da 
saúde, só necessitando por isso de 
quem os defendesse como trabalha
dores. Quanto ao problema da ética 
era para os tribunais, e o técnico 
para os governos. Só que se esque
ceram que a génese das Ordens era 
anterior ao Estado Novo. Nessa al
tura a Ordem era dirigida, não por 
uma direcção eleita (que não fora 
homologada pelo Governo de en
tão), mas por um curador, e, funda
mentalmente, dava títulos de espe
cia lista , fazia respeitar o código 
deontológico e defendia os médicos 
exercendo clínica livre. 

O homem que reuniu 
consensos 

Entretanto, o grupo de médicos 
saído da Assembleia de 29 de Abril, 
elaborava um texto de estatutos do 
que seria o novo sindicato substitu-

to da Ordem, marcando uma Assem
bleia Geral para, em 27 de Junho de 
75, discutir esse novo texto. Outro 
grupo, · liderado pelo Prof. Gen
til Martins, elaborava uma outra 
proposta de estatuto sindica l, para 
ir contra o projecto que pretendia 
ver a Ordem transformada em mero 
sindicato. O Prof. Gentil Martins 
consegu iu reunir consensos, e aca
bou por ver aprovada por maioria de 
2/3 a sua proposta que previa, no 
seu artigo 3°, a manutenção da Or
dem. 

A 7 de Fevereiro de 1976, uma 
das mais concorridas assembleias 
gerais médicas (mais de mil) reali 
zada na Aula Magna da Reitoria da 
Universidade de Lisboa, afastava do 
poder os corpos sociais do Sindicato 
dos Médicos da Região Su l, "aca
bando com os méd icos radicais de 
punho no ar, que tinham ocupado a 
Ordem, transformado-a num Sindi
cato revolucionário" . 

A nova mesa da Assembleia Ge
ral, liderada pelo Prof. Genti l Martins, 
tinha como objectivo realizar um ple
biscito à classe, "para se saber se o 
que os médicos pretendiam era ape
nas um sindicato, uma Ordem com 
funções sindicais ou uma Ordem e 
sindicatos" . Quase 80% optou por 
uma Ordem com funções sindicais. 
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Nasce, em termos 
estatutários, a actual Ordem 

A 2 de Outubro de 1976, é aprova
do em plebíscito nacional, o novo 
projecto de Estatutos da Ordem dos 
Médicos: A instituição que se pro
punha defender os médicos a todos 
os níveis, fosse qual fosse a sua fun
ção, e que se responsabilizava, en
tre outras coisas, pelos aspectos éti
cos e pela qualidade técnica da pro
fissão (definição e caracterização 
das especialidades, exames, etc.). 
Mesmo assim, os defensores da 
proposta mais radical não desisti
ram e queixavam-se que a Ordem 
não podia assumir responsabilida 
des próprias de sindicatos como fo
ra aprovado no projecto plebíscitado 
que, no seu artigo 49° definia a cri
ação de um departamento sindical. 
Isso "permitia à Ordem fazer a defe
sa sindical, mas apenas dos médi
cos que o desejassem (para que fos
se respeitado o princípio da liberda
de sindical e não se caísse na unici
dade, já que a Ordem é de inseri-

ção obrigatória). E foi por queixa ao 
Conselho da Revolução feita por al
guns desses médicos, que esta von
tade democraticamente expressa 
pela maioria dos médicos não faz 
parte do Estatuto actual publicado 
em 05/07/77 (Decreto-lei n° 272/ 
77) . A razão fundamental pela qual 
o Prof. Gentil Martins se mostra 
contra "o sindicalismo médico sim
ples" é que, por definição, os sindi
catos visam apenas a defesa dos in
teresses dos seus associados e o 
médico, como consagra o actual Es
tatuto da Ordem, deve pôr os inte
resses do doente à frente dos seus 
próprios interesses. 

A paternidade de uma 
instituição 

Apesar de ter tido um papel funda
mental na criação da Ordem dos Mé
dicos como ela existe hoje, o Prof. Gen
til Martins não considera ser o "pai" 
da mesma. "Não, não me sinto o 
'pai'. Sinto-me uma pessoa extre
mamente importante, mas se não ti-

Por definição, os 
sindicatos visam 
apenas a defesa dos 
interesses dos seus 
associados e o médico 
deve pôr os interesses 
do doente à frente 
dos seus próprios 
interesses 
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ESPECIAL 
A. Gentil Martins 

Sinto-me uma pessoa 
extremamente 
importante, mas se 
não tivesse tido um 
grupo a comungar das 
mesmas ideias, nunca 
tinha feito nada. 
A Ordem não é um 
trabalho individual, 
a Ordem é um trabalho 
de um grupo muito 
grande 

vesse tido um grupo a comungar 
das mesmas ideias, nunca tinha fei
to nada. A Ordem não é um traba
lho individual, a Ordem é um traba
lho de·um grupo muito grande. Tem 
é de ter uma mística, um ideal. Eu 
acredito numa coisa muito simples: 
nós temos sempre de lutar por um 
ideal mais alto. Os políticos, em 
geral, não fazem assim: tentam 
adaptar-se ... " . Razões que levam o 
Prof. Gentil Martins a fazer algumas 
críticas aos seus sucessores na 
Ordem dos Médicos, que se pren
dem com as cedências ao poder 
político. Nesta matéria, é radical: 
"Devemos acreditar de facto no que 
estamos a fazer e a defender, e aí 
vamos até ao fim e não transigimos 
em questões de princípio". Lembra 
a altura em que o Prof. Machado 
Macedo decidiu "prescindir da 
Ordem como defensora dos médi
cos e entregar essa defesa aos sin
dicatos". O Prof. Gentil Martins re
corda outras eleições ganhas pelo 
Dr. Santana Maia, em que se deram 
mais fenómenos curiosos: "que obri 
gatoriamente levavam à minha der
rota". Em primeiro lugar, a promes
sa de dar títulos de especialista a 
quase seis mil médicos, que só ti
nham exames hospitalares e não 
provas da Ordem, o que nós recusa
vamos liminarmente, porque exa
mes onde não chumba ninguém não 
podem ser considerados válidos, já 
que não há curva de Gauss. Em se-
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gundo lugar, a concessão, aos sindi
catos, da defesa dos médicos, pres
cindindo a Ordem de o fazer". As
sim , todos os sindicalistas votaram 
contra, assim como todos aqueles 
que não tinham o título da Ordem . 
Este não entende a atitude dos seus 
sucessores ao "terem prescindido 
da Ordem como defensora dos mé
dicos", apesar de confessar que ho
je, esse ideal está, felizmente, a ser 
reavivado. 

Para ele uma Ordem, só limitada 
a ser exigente nos comportamentos 
e na competência, mas que prescin
de de os defender, nunca será ca
paz de conseguir o necessário apoio 
da esmagadora maioria dos médi
cos. 

O que a Ordem pode 
ainda fazer 

Em matéria de exames de especiali 
dade, o Prof.Gentil Martins considera 
que "devem ser avaliados por um júri 
totàlmente independente, que vai 
verificar apenas se o candidato tem 
ou não nível de especialista". Porque 
"o indivíduo que o preparou, o seu 
tutor, dificilmente será independen
te a julgar o candidato. Como é que 
o orientador vai dizer que o candi
dato não presta?". Outra questão 
prende-se com a função da Ordem, 
que "deve sancionar os médicos 
que prevariquem" , para que tam
bém a opinião pública acredite cada 
vez mais na classe. Opiniões à par
te, Prof. Gentil Martins revela que 
ser médico é mais uma questão devo
cação e a selecção actual um absur
do. Ou se tem, ou não vocação e só 
os que a têm deverão vir a ser licen
ciados em Medicina . E seria possí
vel até avaliá-la, por exemplo, colo
cando os candidatos a cumprir al
gum tempo de actividade, como se
ja um voluntariado, numa institui
ção de solidariedade social ou num 
hospital. Isso integrado num ano de 
pré-candidatura, como o 12° ano 
actual e no qual não se exigiram os 
absurdos 18,5 valores, mas apenas 
um valor razoável (15 ou 16) asso
ciado a uma prova de acesso para 
escalonamento e selecção final. 



REPORTAGEM r-----------------------------------------
Congresso 

X Congresso Nacional 
de Medicina em Coimbra 
Foram três dias de 
trabalho em que a 
Medicina esteve 
em reflexão. Os desafios 
do futuro, das novas 
doenças, às condições 
de trabalho e a 
investigação científica, 
num retrato fiel da 
profissão. 
Por Bruno Martins 

N
os últimos 13 anos assis
tiu-se a uma tentativa de 
culpabilizar o médico por 
todos os males da saúde, 

ou de hipertrofiar eventuais erros co
mo forma de desviar a atenção da 
população para as ineficiências do 
Serviço Nacional de Saúde. Compre
ende-se que tivesse sido tentador en
contrar um 'bode expiatório' fácil pa
ra as deficiências e incapacidades do 
sistema". O bastonário da Ordem 
dos Médicos (OM) deu, desta forma, 
início qos trabalhos do X Congresso 
Nacional de Medicina, iniciativa bie
nal que pela primeira vez teve como 
anfitriões os Hospitais da Universi
dade de Coimbra. 

Durante a resenha histórica sobre 
os avanços, preocupações e situação 
da medicina em Portugal, que pre
parou para as centenas de partici
pantes no Congresso, Dr. Germano de 
Sousa destacou a importância da de
mocratização e multiculturalidade 
progressivas da sociedade para a de
finição do papel do médico. "Assis
tiu-se a uma preocupação real da so
ciedade em salvar e reabilitar vidas 
humanas, levando naturalmente à 
criação de sistemas de medicina so
cial que, a baixos custos, possa ob
ter esse objectivo e que em demo
cracia origine satisfação do cida
dão", afirmou o bastonário, para 
mais à frente 'disparar' sobre aquilo 
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que chamou de "tentativa de destru
ir" a relação de confiança forte entre 
o doente e o seu médico, "uma das 
condições fundamentais para a cu
ra". Tudo isto, acrescentou o Dr. 
Germano de Sousa, "significou cus
tos acrescidos para o sistema, pois o 
médico sentiu-se cada vez mais inse
guro e vigiado e começou a praticar a 
medicina defensiva, utilizando todos 
os meios diagnósticos ao seu dispor 
no receio de amanhã ser penalizado 
por ter falhado uma hipótese diag
nóstica rara e longínqua" . 

Saúde em mudança 

Estava dado o mote para uma inten
sa jornada de reflexão, tendo como 
cenário o Auditório dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, unidade 
que acolhe parte das actividades da 
Faculdade de Medicina da Universi
dade de Coimbra, uma das mais an
tigas escolas médicas da Europa. 
Durante três dias (22, 23 e 24 de 
Junho), centenas de clínicos e outros 
profissionais ligados à saúde aborda
ram as grandes questões da medici
na em Portugal, sob o tema central 
"Da Formação ao Exercício da Medi
cina". O tom das declarações chegou 
muitas vezes ao grau polémico, dado 
o empenho dos participantes em 
abordar as questões - de fundo -
sem hesitações e com o claro objec
tivo de contribuir para uma discus
são saudável e positiva. 

Ainda na sessão inaugural, a mi
nistra da Saúde, Dr Manuela Arcanjo, 
focou o seu discurso na eficiência 
dos serviços e no empenho de todos 
os profissionais em garanti-la. "A efi
ciência não pode ser entendidá co
mo uma mera percepção do doente, 
tem que ser efectiva", defendeu a 
governante, salientando o esforço 
dos médicos quando fazem mais ho-

I . 



ras de traba lho para garantirem pro
dutividade. E como "a saúde está em 
mudança", a Dr' Manuela Arcanjo 
falou do futuro estatuto jurídico dos 
hospitais, cujo processo já se encon
tra pronto e discutido internamente, 
prevendo-se que tenha aplicação 
progressiva já a partir de Janeiro. O 
objectivo é possuir uma gestão hos
pitalar "menos burocrática e mais 
eficiente". Antes de abandonar o 

· aud itório , a ministra regozijou-se 
pela evolução estatística sobre a 
prestação de cuidados de saúde em 
Portugal, nomeadamente o mais re
cente relatório da Organização Mun
dia l de Saúde que coloca o nosso 

país em 12° lugar entre os seus Es
tados-membros. "Apesar de ser fre
quente dizer-se que a saúde vai mal, 
é necessário frisar que Portugal tem 
melhorado consideravelmente · os 
seus indicadores de saúde e alguns 
deles situam-se acima da média eu
ropeia", afirmou a ministra, lamen
tando que "dia após dia só se fale 
daquilo que ainda não está resolvido". 

O médico do futuro 

No painel dedicado ao futuro da me
dicina uma série de clínicos defende
ram que o "médico do futuro" deverá 
ter formação em gestão, informática 
e línguas, desenvolver as qualidades 
da compaixão e do bom senso, enca
rar a medicina como vocação e pre
parar-se para continuar e enfrentar o 
desgaste da sua imagem social. 

O psiquiatra Dr. Adriano Vaz Serra, 
conferencista na sessão, admitiu que 
o médico vai continuar a ter "quali
dades que são reconhecidas como 
importantes desde o passado", no
meadamente "sentir o exercício da 

medicina como vocação e chama
mento" . A aptidão de comunicar, a 
qualidade da compaixão - "no senti
do de não se confundir a doença 
com o doente" - , o bom senso e a 
arte, não só de curar, mas de trans
mitir conforto ao paciente, são para 
o director da clínica psiquiátrica dos 
Hospita is da Universidade de Coim
bra, outros dos requisitos exigidos ao 
futuro médico, na sua função que 
apelidou de "mediador do processo 
de cura" . 

Por seu tu mo, o nefrologista Dr. Pedro 
Ponces dedicou a sua intervenção ao 
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REPORTAGEM r---------------------------------------~ 
Congresso 

Centenas de médicos e outros profissionais ligados à saúde marcaram presença em 

que considera que serão os próximos 
desafios da associação dos médicos. 
Preconizando um modelo "flexível e 
pragmático" para enfrentar o desgas
te da imagem - por que culpabilizou 
a classe -, o clínico alertou para a 
eminência de um "mercado de tra
balho ferido de morte". Ao intervir no 
debate, o Prof. Gentil Martins, antigo 
basto-nário da OM, centrou o discur
so na necessidade de a formação nas 
faculdades compreender matérias de 
gestão, informática e línguas, no
meadamente Inglês. 

Sobre os desafios com que irá ligar 
o médico do futuro, Dr. Vaz Serra desta
cou a batalha pela descoberta de 
uma cura para a Sida e considerou o 
envelhecimento como outro dos pro
blemàs importantes, a par com a 
prevalência de afecções psiquiátricas 
e dependências do tabaco, álcool e 
drogas. Para além das doenças que 
se manterão incuráveis, o médico 
alertou para as mutações que podem 
ocorrer por vírus e que fazem prever, 
até ao final do século XXI, o surgi
mento de "70 novas doenças para as 
quais não está preparado um trata
mento imediato" . Isto, para além de 
estar previsto, segundo o Dr. Vaz Serra, 
que "epidemias do pas sado que fo
ram dominadas, mas se mantiveram 
latentes episodicamente, entrem em 
recrudescimento". Citando Crichton, 
o psiquiatra concluiu: "É possível 
que um dia o clínico se constitua um 
perito em estilos de vida e um conse
lheiro do bem estar". 

Rede de emergência 
é urgente 

"Continuamos a trabalhar em hospi
tais e centros de saúde isolados". A 
frase to~ proferida pelo Dr. José Luís 
Biscaia, médico da Figueira da Foz, 
quando lamentava a "inexistência de 
uma rede nacional de emergência". O 
assunto foi discutido numa conferên
cia sobre "Serviços de Saúde e 
Urgência", que juntou ainda o Dr. 
Manuel Barbosa, o Dr. Abel Fernandes 
Rua, o Dr. João Boavida Salgueiro e o 
Dr. Manuel Miranda Gomes. 

A incipiente estrutura de direcção, a 
ausência de profissionais destacados 
apenas para as urgências e a deficien
te articulação com as unidades de 
cuidados primários foram alguns dos 
reparos do médico de família, que su
blinhou as diferenças existentes entre 
"doença aguda, urgência e emergên
cia". Para o clínico subsiste uma 
questão de grande importância à qual 
não tem sido atribuído o devido valor 
e atenção. "Para os utentes há uma 
grande variação na percepção do que 
são as urgências", considerou. 

Por seu turno, o Dr. Manuel Barbosa, 
que participou na elaboração do rela
tório da Comissão Nacional para a 
Reestruturação das Urgências, cen
trou a solução no papel dos profissio
nais da saúde. Referiu o médico: "Se 
cedermos o papel que temos, em vez 
de se chamnr emergência médica 
passamos a ter outra coisa qualquer. 
Se não tomarmos o destino nas mãos 
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provavelmente estamos por um fio". 

Durante a sessão, na qual o Dr. Germa
no de Sousa chegou a defender que 
a emergência médica deve ser 
"pegada pelos cornos", o Dr. João 
Paulo Almeida e Sousa, coordenador 
da Comissão de Emergência da OM, 
abordou as assimetrias nacionais em 
termos de emergência médica, moti
vo pelo qual poucas zonas do ter
ritório dispõem ainda de viaturas de 
intervenção rápida do Centro Orien
tador de Doentes Urgentes (COOU). 

Durante os três dias de trabalhos 
foram ainda abordados aspectos co
mo a investigação científica- onde o 
risco do segredo por força das multi
nacionais foi tido em consideração -
e a relação da medicina com a justi
ça. Neste último caso, vários juristas 
vaticinaram um aumento substancial 
do número de queixas contra médi
cos, justificando o recrudescimento 
com uma maior consciencialização 
dos utentes relativamente aos seus 
direitos e devido ao poder da comu
nica'ção social. 

A décima edição do Congresso 
congregou a discussão nos painéis: 
"Comunicação Social e Medicina"i 
"O Médico do Futuro"i "Ensino da 
Medicina"i "O Médico na Gestão de 
Recursos" i "As Novas Tecnologias e 
o Futuro do Exercício da Medicina" i 
"Desenvolvimento Profissional Contí
nuo" i "Condições de Trabalho"i "In
vestigação" i Educação Médica Con
tínua" i "Especialização em Medici
na" i "Serviços de Saúde e Urgência" i 
"Evolução do Sistema Nacional de 
Saúde" i "Grandes Nomes da História 
da Medicina" i e "O Poder Judicial 
Face ao Exercício Médico". 



OPINIÃO 
Formação 

O ensino médico 
e sua repercussão social 
(Na "capital da saúde" ... Coimbra ... !) 

A medicina mais do que uma ciência é uma arte, por isso 
os resultados dependem também das qualidades do 
artista, num serviço que se quer de missão e não como 
um negócio. Por António Moreira Pires 

A
medicina, como outras pro
fissões, assume um valor 
acrescentado muito signifi
cativo, na medida em que se 

projecta expressivamente na socie
dade, e da sua eficácia resulta uma 
melhor qualidade de vida para as 
populações. 

Sem saúde não há trabalho e sem 
trabalho não há progresso. 

No aspecto humano e social nem 
todas as questões exigem a mesma 
prioridade, umas pela sua importân
cia, outras pela premência ou urgên
cia. Se a tal não se atender, os estra
gos, ou incapacidades resultantes, 
constituirão um ónus muito pesado 
para os doentes, com reflexo social 
negativo. Acima de tudo, a medicina 
terá de ser um serviço, uma missão 
menos ainda um negócio forçado e 
prioritário. 

Será desumano e moralmente 
chocante que haja seres humanos 
fortemente prejudicados se os esta
belecimentos de saúde esgotarem a 
sua acção em trabalhos de fachada 
ou para exibicionismo nas passare
las das sociedades científicas, cá ou 
no estrangeiro, à custa de prejuízos 
graves dos que ficam incapazes ou 
de algum modo mutilados na sua 
capacidade por não serem priotaria
mente tratados, quando acometidos 
por doenças de carácter urgente. Re
ferimo-nos concretamente, além dos 
acidentes e toda a traumatologia, 
aos casos de descolamento de reti-

na, do tratamento do glaucoma e a 
outros variados tipos de acidentes 
vasculares de gravidade. 

Formação médica tem que 
acompanhar a tecnologia 

O desenvolvimento tecnológico dos 
nossos dias, pode conduzir a uma 
autêntica democratização da técni
ca, tornando-a acessível a qualquer 
médico medianamente dotado e 
preparado, o qual dispondo de bons 
equipamentos, pode fazer autênti
cas maravilhas. Daqui resulta que 
muitos mais doentes podem ser 
curados do que noutras épocas, des
de que o diagnóstico seja o mais 
precoce possível e o tratamento a 
condizer na qualidade e na rapidez. 
Para tal se conseguir e dada a sua 
projecção social, que se irá repercu
tir em termos humanos e, indirecta
mente em termos económicos, os jo
vens médicos, durante a fase de for
mação, devem ser ensinados e pre
parados para, de acordo com as 
suas capacidades, exercerem em 
plenitude a sua acção em benefício 
da comunidade, afastando-se as li
mitações na sua preparação, que os 
venha a transformar em amanuen
ses da medicina, qual alimento ne
cessário a um colonismo indecoroso 
e imoral. A escola que não prepare 
os seus discípulos de acordo com es
tas realidades, estará a deformar a 
sua missão formativa e didáctica, o 
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que constituirá um autêntico crime 
social. 

A alta tecnologia, quer pelo seu 
preço elevado, quer pela preparação 
muito específica que exige, pode 
restringir a solução de certos proble
mas mais delicados a determinados 
centr9s médicos de cúpula. 

Em certos momentos, temos a 
sensação de que, no espírito "em
presarial" de certos intelectuais da 
oftalmologia estrangeira com refle
xos entre nós, se estaria a conceber 
a formação de autênticas holdings 
económicas em relação à cirurgia do 
vítreo e retina e até das cataratas ... 
Um dos argumentos mais "podero
sos" nesse sentido pela necessidade 
de concentrar essa patologia em 
"privilegiados" centros de excelên
cia, pois que a totalidade de casos 
se tornaria necessária ao apuramen
to técnico dos executores dessas tec
nologias, a fim de alcançarem o grau 
de eficiência e perfeição máxima 
dentro das suas capacidades. 

Não me parece que tal possa ser 
totalmente verdade, já que se, para 
atingir este desiderato, um cirurgião 
de retina e vítreo tivesse de fazer mil 
operações, daí em diante o seu grau 
de aperfeiçoamento não continuará 
a desenvolver-se, pois a tendência 
humana será para criar facilidades, 
originando vícios e consequentes 
perdas de qualidade. Esta é uma re
gra universal em toda a actividade 
humana. 



Haverá que preparar mais técni
cos de qua lidade, para que a saúde 
das popu lações, sobretudo, em situ
ações de urgência, não possa estar 
dependente do estado porventura de 
esgotamento de certos privilegiados 
que executam essas técnicas, do seu 
humor e auto-suficiência, do seu es
tado de saúde, de ter necessidade 
de gozar férias, ou outros motivos in
cidentes. As doenças não obedecem 
a decretos-lei, que as impeçam de 
acometer os cidadãos, de acordo 
com essas realidades hospitalares. 

Nesta matéria de retina e vítreo, 
parece tentar-se criar a ideia de que 
trata de matérias só acessíveis a cer
tos privilegiados, esquecendo que a 
cirurgia é, em certa medida, a "ciên
cia dos burros", como eu costumo 
ironicamente dizer, para frisar que 
os tratamentos médicos são, no con
senso comum dos doentes, muito 
desva lorizados em relação à cirur
gia. Um diagnóstico de foro médico 
é, muitas vezes, mais difícil e traba
lhoso do que certas intervenções ci-

, . I rurg1cas .... 

Uma arte que 
exige atenção 

Não raramente o cirurgião beneficia 
grandemente do rigor do prévio estu
do clín ico no foro médico, sendo cer
to que grande parte das operações é 
realizada segundo uma rotina com 
poucas excepções, isto sem prejuízo 
do trabalho cirúrgico necessitar de 
habilidaJ;l.e, destreza e capa-cidade 
de decisão, em situações que fogem 
à rotina. 

É mais acessível a cirurgia do que 
certos diagnóst icos médicos, os 
qua is exigem muito melhor prepara
ção teóri ca, senso clínico e pondera
ção, que muitos cirurgiões de reno
me não possuem . Apesar de toda a 
democratização da ciência e da tec
nologia ser cada vez ma is acessível, 
continuo a defender que a medicina 
além de ciênc ia, é também uma ar
te, e como tal o êxito depende tam
bém das qualidades do artista . 

Uma intervenção cirúrgica muito 
perfeita na sua execução, mas des
propositada ou desenquadrada da 

real idade clínica, será funesta con
trariamente a outra rea lizada even
tualmente com menos perfeição, 
mas no momento mais adequado e 
oportuno. 

Dentro de tal eventual holding res
peitante à cirurgia da retina e vítreo, 
a que me referia, e se fosse verdade 
a vantagem da concentração desses 
problemas em poucos centros, então 
em cidades onde existem vários hos
pitais, como Lisboa e Porto, só um 
deles seria escolhido para essa cirur
gia, já que a totalidade dos casos 
não justificaria uma solução reparti
da. Nessas condições e enquanto a 
opção entre a clínica estata l e a pri
vada não seja obrigatória, todos os 
doentes privados acorreriam aos cui
dados dos médicos que, no hospita l, 
trabalhassem nessa área médico-ci
rúrgica, com é evidente. 

Se, ap~sar das reservas formu la
das, essa orientação fosse posta em 
prática, não se poderia aceitar como 
sucede no Serviço de Oftalmologia 
do Hospital da Universidade de 
Coimbra (85 operações de retina e 
vítreo, em 1999, ou seja, 1,6 por 
semana ... tendo o ano 52 sema
nas!) que apesar de vultuosos inves
timentos, só haja uma equipa de ci
rurgia de retina com três tempos 
operatórios por semana, o que é ma
nifestamente insuficiente para as ne
cessidades sociais, demonstrada pe
la escandalosa lista de espera exis
tente. Pior será se for permitida 
qualquer redução de horário. 

Necessitando o serviço de maior 
desenvolvimento da sua capacidade, 
não poderia ficar dependente de 
uma pessoa, ou de um número de
masiado restrito de pessoas, já que 
ninguém é insubstituível, mais cor
respondendo à incapacidade de uma 
escora que não consegue preparar 
outros técn icos de bom nível. 

Se fosse válida a tal concentração 
dessa patologia, ma ior necessidade 
haveria não de uma equipa, mas 
duas ou três, e a trabalharem todos 
os dias e em horário completo. 

É que quem não está dentro des
tes problemas, não ca lculará que 
uma operação de retina e vítreo po
de levar horas, o que quer dizer que 

Será desumano e 
moralmente chocante 
que haja seres 
humanos fortemente 
prejudicados se os 
estabelecimentos de 
saúde esgotarem a sua 
acção em tra ba I h os de 
fachada ou para 
exibicionismo nas 
passarelas das 
sociedades científicas, 
cá ou no estrangeiro 
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Não lhes sendo 
ensinada a cirurgia de 
retina e vítreo durante 
o internato, os jovens 
especialistas vão para 
esses hospitais onde 
são colocados, donde 
como não têm prática 
desta matéria, 
canalizam os doentes 
para o serviço onde se 
formaram ou logo 
directamente para a 
clínica privada 

uma equipa , num período de traba
lho, por vezes não poderá fazer mais 
do que duas operações! 

Como os blocos operatórios não 
estão operacionais das 8 às 20 ho
ras, os investimentos não são rentá
veis. E, como não funcionam 12 ho
ras por dia, por falta de pessoal mé
dico, de enfermagem e outro, por 
não ser pago justamente, as pessoas 
vêem-se na necessidade de procurar 
na clínica privada o que o Estado 
não lhes dá. Nas mesmas horas, 
não se pode estar em dois sítios ao 
mesmo tempo, porque a ubiquidade 
não é acessível aos seres humanos 
ainda que "privilegiados" . 

Por outro lado, não é avaliado cor
rectamente o trabalho diário, o que 
hoje é tão acessível através da infor
mática, mas tal parece não ter a 
concordância dos hospitais. 

Contrariando e incumprindo o re
gulamento aprovado por portaria mi
nisterial, nó serviço de Oftalmologia 
da Universidade de Coimbra, che
gou-se ao descaramento de propor a 
exame internos que lhe são confia
dos, com falta da necessária prepa
ração prática, como recentemente 
sucedeu, tendo sido suspensos os 
exames. 

Só a preparação garante 
o tratamento adequado 

No Serviço de Oftalmologia do Cen
tro Hospitalar de Coimbra, que mon
tei e dirigi, nunca tal situação se ve
rificou, apenas por exigências de ri 
gor e não por nos ter sido movida 
uma guerra incrível a propósito da 
obtenção junto da Ordem dos Médi
cos da idoneidade para ministrar o 
internato, numa época em que a co
missão de avaliação da Ordem em 
Coimbra, era dominada pelo serviço 
universitário, que agora acaba de 
dar este espectáculo! 

Há alguns anos, quando, durante 
as provas de exame nos HUC a uma 
interna, foi objectado por um mem
bro do júri, não ter aquela no currí
culo nada em matéria de cirurgia da 
retina, o Presidente desse júri terá 
atalhado: "Não tem porque eu não 
deixo!". 
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Perante nova objecção de que, se 

mais tarde na sua vida privada tives
se doentes de retina e, não tendo 
prática não os saberia tratar, o mes
mo Presidente do júri terá novamen
te atalhado: "Não sabe, manda a 
quem o sa iba fazer ... !". Comentá
rios? 

Tal faz lembrar a situação que se 
conta de, no antigamente, perante a 
objecção de um colaborador sobre 
determinada disposição legal, um 
ministro em tom autoritário e prepo
tente ter imposto: "Escreva, que a lei 
está na ponta da minha caneta!". 

Quando, por duas vezes em que 
fiz parte da Direcção do Colégio an
tes da titulação única, realizava-se, 
previamente aos exames, uma reu
nião para verificar se os candidatos 
tinham o currículo de acordo com as 
normas do regulamento, e, se tal 
não se verificasse, não eram sequer 
admitidos a exame. 

Perante certas aberrações tempe
ramentais de postura perante a lei, 
até poderemos ser tentados a admi
tir que directores de serviço possam 
por analogia, eventualmente, atestar 
trabalhos que não foram realizados. 
Recordo a este propósito um pedido 
de equiva lência, que um colega vin
do de França , foi por nós rejeitado 
por carência cirúrgica, pelo que lhe 
demos a alternativa de a praticar du
rante um ano nos hospitais civis de 
Lisboa, para então se encarar a 
equivalência. Não lhes sendo ensi
nada a cirurgia de retina e vítreo du
rante o internato, os jovens especia
listas vão para esses hospitais onde 
são colocados, donde como não têm 
prática desta matéria, canalizam os 
doentes para o serviço onde se for
maram ou logo directamente para a 
clínica privada. 

Durante 30 anos, em que traba
lhei no distrito de Bragança, em 
condições precárias, a estatística de 
descolamentos de retina ultrapassa
va os 90% de curas, e dois ou três 
casos que rejeitei operar, foram para 
outro meio e ficaram cegos. 

Se os novos especia listas forem 
preparados hoje nessa área, poderão 
curar atempadamente uma grande 
percentagem de doentes, sendo ine-



•, 

quívoco que, ainda que alguns pos
sam ser prejudicados por não irem 
logo para os centros mais diferencia
dos, no contexto geral e social, essa 
orientação seria muito mais válida e 
expressiva . 

Sempre o bom foi inimigo do ópti 
mo, sendo utópico prometer ou pre
tender o óptimo que não teremos ca
pacidade de dar, com enormes pre
juízos para milhares de doentes, que 
não tenham capacidade económica 
para suportar os custos das clínicas 
privadas. 

Como a capacidade do serviços a 
que nos vimos referindo será mais 
do que insuficiente, sobretudo den
tro dessa área e com essa orienta
ção, os doentes são lançados na "va
la comum" das listas de espera, até 
ficarem definitivamente cegos para 
toda a vida, dado tratar-se de casos 
urgentes. 

Como alternativa, vendem alguma 
coisa que tenham - uma proprieda
de, um carrito modesto que seja, ou 
outra coisa que possuam -, para se 
dirigirem à clínica privada, onde os 
preços não serão propriamente de 
benemerência. A situação social 
nesta matéria é manifestamente in
justa e escanda losa! 

Eventualmente na clínica privada 
não haverá listas de espera, e os 
doentes são operados com outro crité
rio de rapidez, pelo que seria de inves
tigar as razões destas diferenças. 

Na Cardio-cirurgia em Coimbra 
não há listas de espera 

Cada vez mais doentes são operados 
ao coração, o que demonstra só pela 
diferente metodologia a escandalosa 
diferença de situações. Analisando 
essas diferenças, será fácil encontrar 
a solução, desde que haja governos 
que queiram e tenham coragem de 
actuar em benefício do povo deste 
país, que lhes dá o voto com que al
cançam o poder. 

Diz o povo que não há fumo sem 
fogo, pelo que será relativamente fá
cil investigar se, dentro do território 
nacional haverá casos em que doen-

- · tes cheguem a ser internados com 
diagnósticos operatórios e que aca-

bem por ter alta sem serem opera
dos, para o serem depois em clínicas 
privadas. Se isso for verdade e não 
pura especulação, será fácil concluir 
quais os intervenientes e actuar em 
conformidade. Da mesma forma que 
há hospita is privados que funcionam 
bem, em moldes diferentes do Esta
do, não será transcendente analisar 
as causas da diferença e concluir pe
lo tratamento a aplicar. 

Os exageros de rigor farisaico que 
tanto barulho social desencadearam 
neste país em matéria de saúde, 
apenas conseguiram piorar a situa
ção, sobretudo, agravar a relação 
médico doente, para nós fundamen
tal, dentro de uma sad ia vivência no 
campo da saúde. 

Muito mais do que cumprir horá
rios é importante a apreciação cor
recta do traba lho hospitalar, através 
de ficha~ diárias do trabalho realiza
do. Se esse controlo não é feito, só 
por falta de autoridade do Estado se 
poderá explicar. Sabemos que, para 
exigir trabalho, este terá de ser pago. 
Se não há capacidade económica, 
tal poderá justificar falta de vontade 
política, mas então não nos enga
nem ou ludibriem, sobretudo, duran
te as campanhas eleitorais. 

A medicina privada é legitima, o 
que não pode dar azo a que se possa 
assemelhar aos cogumelos, que me
lhor se desenvolvem em certos terre
nos ontófilos. 

Quando equipamentos hospitala
res avariam e os doentes do hospital 
são tratados em clínicas privadas de 
médicos hospitalares, quanto cus
tam? Não seria melhor a administra
ção do hospital adquirir um equ ipa
mento novo quando de necessidade 
crescente? 

O objectivo deste trabalho, tem por 
única finalidade denunciar uma situa
ção, já que os poderes públicos se 
mostram incapacitados ou inibidos, e 
a gravidade da situação exige medi
das que a saúde dos portugueses tem 
direito, pela mais elementar preocu
pação de justiça soc ial. É urgente re
formar o sistema de saúde e para tal 
é necessário pagar correctamente aos 
médicos, para depois poder exigir-se 
trabalho de qualidade. 

Será relativamente 
fáci l investigar se, 
dentro do território 
nacional haverá casos 
em que doentes 
cheguem a ser 
internados com 
diagnósticos 
operatórios e que 
acabem por ter alta 
sem serem operados, 
para o serem depois 
em clínicas privadas 
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NOTÍCIAS 

Homenagem a Machado Macedo 

aConselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos tomou 
conhecimento do falecimento, 

no dia 21 de Maio, do Prof. Doutor 
Manuel Eugénio Machado Macedo, 
ex-presidente da Ordem dos Mé
dicos. 

No momento em que o sofrimento 
deste Conselho limita a expressão 
de quaisquer palavras, importa fazer 
uma última homenagem a um dos 
últimos príncipes da medicina por
tuguesa . 

Pioneiro da Cirurgia Cárd io-Torá
cica em Portugal, o Prof. Doutor 
Machado Macedo soube, ao longo 
de dezenas de anos, cu ltivar e mere
cer o respeito, a estima e a admi ra
ção de am igos, discípulos, alunos, 
correl igionários, colaboradores, ad
versários e, sobretudo, dos doentes 
que sempre serviu como ser huma
no, como médico e como Presidente 
da Ordem dos Méd icos. Nesta qua li 
dade, representou sempre uma for-

ma de ser e de estar como só os 
grandes sabem atingir. 

Representou a dign idade dos mé
dicos perante si próprios e perante o 
país . Representou com categoria 
inexcedível o expoente máximo da 
resistência aos desmandos de vários 
poderes, incluindo o político. Repre
sentou uma forma de actuação da 
Ordem dos Médicos, primando pela 
excelência, e defendendo os princí
pios ideológicos e doutrinários que 
norteiam o Estatuto da Ordem, que 
sempre honrou através do seu jura
mento. Representou, como ninguém, 
Portugal , granjeando para o País o 
respeito da Associação Médica Mun
dial e do Comité Permanente dos 
Médicos da União Europeia, no qual, 
como seu Presidente, engra ndeceu o 
nome de um Portugal extenso, dos 
Açores a Macau, passando pelo Con
tinente e pela África Lusófona. 

Para os seus colaboradores mais 
próximos e ma is íntimos represen-

tou aqui lo que todos os dirigentes 
da Ordem dos Médicos gosta ri am de 
ser, aliando a ternura dos diminuti
vos à presença de um cava lheiro e 
de um líder. 

Por tudo isto, o Prof. Machado 
Macedo não nos abandona porque 
deixa o seu exemplo como portu
guês, como médico e como Presi
dente da Ordem dos Médicos. 

À família en lutada, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos apresenta as mais sentidas 
condolências, nas quais está acom
panhado pela sociedade portuguesa 
e, em especial, pelos doentes, que o 
lembram, e pelos méd icos que sa
biamente represento. 

Divulgado à Imprensa pelo 
Conselho Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos 
. Porto, 22 de Maio de 2000 

Curso de Metodologia 
da Qualidade na Saúde 
Implementação Prática 

16-20 de Outubro 2000 

Frank W.S.M. Verheggen MHSc PhD 
Board for the Quality, University Hospital of Maastricht- azM 

Senior Staff member of CBO The Netherlands 

Local: Coimbra, Lisboa ou Porto em 
função da maioria das inscrições 
Horário: 10:00-13:00/14:00-17:00 
(5 dias X 6 horas) 
Inscrições: Pré-inscrição no secreta
riado 
Critérios de aceitação da inscrição: 
1" equipas/grupos de mesmo serviço 
ou equipa . 2° ordem de pré-inscrição 
Limite de inscrições: 30 

- Trabalhos em língua inglesa 

Organização: Conselho Nacional da 
Qualidade da Ordem dos Médicos 

Secretariado: 
Maria Rosa Soares/Maria Alves 
Conselho Nacional da Qualidade da 
Ordem dos Médicos 
Av. Alm . Gago Coutinho, n° 151, 
17 49 - 084 Lisboa 
Tel: 21 842 71 00 
Fax: 21 842 71 99 
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Eleições dos colégios das especialidades, 
sob-especialidades e competências 

Horário: das 9:00 às 20:00 
Local: Secções Regionais da Ordem 
dos Médicos 

Calendário eleitoral 2000 

4 de Setembro: Os cadernos eleito
rais estarão disponíveis para consul
ta em cada Secção Regional. 
12 de Setembro: Prazo limite para 
reclamação dos cadernos eleitorais. 
19 de Setembro: Prazo limite para 
as decisões das reclamações. 
25 de Setembro: Prazo limite para 
formalização das candidaturas. 
2 de Outubro: Prazo limite para re
gularização das candidaturas. 

7 de Novembro de 2000 

20 de Outubro: Prazo limite para o 
envio dos boletins de voto e relação 
dos candidatos. 
6 de Novembro: Prazo limite para a 
recepção dos votos enviados pelo 
correio e por entrega directa, em 
carta endereçada ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Eleitoral res
pectiva. 
7 de Novembro: Constituição das 
assembleias eleitorais (secções de 
voto), acto eleitoral e contagem dos 
votos a nível regional. 
(A Mesa Eleitoral Nacional funciona 
na Secção que tem a Presidência do 
Colégio da Especialidade). 

15 de Novembro: Apuramento final 
dos resultados a nível nacional. 
23 de Novembro: Prazo limite para 
a impugnação do acto eleitoral. 
30 de Novembro: Prazo limite para 
a decisão das eventuais impugna
ções. 

Os médicos que não satisfizerem as 
suas obrigações do ano de 1999 
não serão incluídos nos cadernos 
eleitorais nem poderão ser eleitos. 
Os médicos inscritos a partir de Ja
neiro de 1997, em mais do que uma 
especialidade, se não fizerem opção, 
serão incluídos na especialidade on
de foram inscritos em primeiro lugar. 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO- Denominação da especialidade farmacêutica- OMEZOLAN. Composição qualitativa e quantitativa- Cada cápsula contém 20 
mg de O meprozol. Formo farmacêutica - Cápsulas. Informações clínicas - Indicações terapêu~cas - Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofogite de refluxo, sindromo Zollinger-EIIison. Posolo
gia e modo de administração- O omeprazol deve ser administrado de manhã antes da primeiro refeição. Salvo outras recomendações as doses são as seguintes: Úlcera duodenal· A dose usual 
recomendada é de uma cápsula de OMEZOLAN por dia. No maior parte dos doentes obteve-se uma rápida melhoria da dor em 24-48 horas, enqua nto que a cicatrização da úlcera se consegue 
às duas semanas de trota mento. No caso de úlceras não completamente cicatrizadas o trotamento deve prolongar-se por outras duas semanas. Em doentes com úlcera refractá rio a outros tra ta men
tos fo i possível obter-se a cicatrização com 40 mg de Omeprazol (2 cápsulas) numa toma única diário, durante 4 semanas. Úlcera gástrico- A dose usual recomendada é de uma cápsula de 
OMEZOLAN por dia. A duração do trota mento para a maioria dos doentes é de 4 semanas. Só em caso de úlcera incompletamente cicatrizada será necessá rio o prolongamento do tratamento até 
6-8 semanas. Em doentes com úlcera gástrica refractário o outros trotamentos obteve-se a resolução com 40 mg de Omeprazol (2 cápsula s) durante 8 semanas. Esofogile de refluxo- A dose inicial 
recomendado é de uma cápsula de OM EZOLAN por dia durante 4 semanas. Em doentes com esofagite por reflu xo refractária a outros trotamentos recomendo-se o dose de 40 mg de OM EZOLAN 
(2 cápsulas) uma vez ao dia durante 8 semana s. Nos fo rmos recorrentes de esofagite, pode ser adeq uado fazer manute nção com 20 mg por dia durante períodos mais prolongados. 
Sindromo de Zo/linger-E/Iison ·A dose usual recomendado é de três cápsulas de OM EZOLAN uma vez ao dia. A dose deve ser adoptado individualmente te ndo como base a resposta e continuar 
o trotamento o tempo necessário. Em mais de 90% dos doentes que respondem ma l o outros trotamentos conseguiram-se óptimos resultados com doses de 20 mg a 1 20 mg ( 1 o 6 cápsulas} por dia. 
Doses superiores o 80 mg devem dividir-se em duas tomas diárias. Nestes doentes chegaram o utilizar-se doses de 360 mg ( 18 cápsulas/ dia). Contra~ndicaçães - Hipersensibilidade ao Omepro-

1. Advertências e precauções especiais de utilização -Antes de iniciar o tra tamento com omeprozol deve excluir-se a existência de tumor gástrico maligno. Em doentes submetidos a terapêuti
concomitante com diazepam, fenitoína e varfarino, recomendo-se a sua monotorização a fim de reduzi r os doses destes fárma cos se necessá rio. Interacções medicamentosas e outras- O O me

prazo! pode prolongar o tempo de eliminação dos fármacos metobolizados por oxidação hepática , como a fenitoíno, a varfarino e o diozepom. Particularmente, nos doentes tratados com fenitoína 
e vorforina recomendo-se o sua mo nitori za ção, quando da administração simultâneo do Omeprozol, a fim de reduzir os doses daqueles fá rmacos se necessário. Não fora m encontrados interacçõ
es com a teofilino nem com o propronolol, sendo no entonto de admitir a suo existência com o utros fármacos igualmente metobolizados a través do sistema enzimático do ci tocromo P450. Não se 
encontraram interacções en tre o Omeprozol e os anti-ácidos administrados em simultâneo. Utilização em caso de gravidez e de lactação - Ainda que os ensaios laboratoriais em animais não 
mostrem quaisquer ri scos poro a mãe e poro as crias, durante o g ravidez e lactação, e não tenham sido encontrados índices de tera togenicidade ou toxicidade feta l, não se recomenda o seu uso 
durante a gravidez e lactação, a não ser que o médico o ache absolutamente necessá rio. Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas - A utilização do O meprozol não 
interfere com o capacidade de condução ou utili zação de máquinas. Efeitos indesejáveis- O O meprozol é bem to lerado. Observaram-se casos de diarreia, obstipação, dores abdominais, naúse
as, vómitos, cefaleias, vertigens, erupções cutâneas, urticária e por vezes prurido isolado. Foram registados casos raros de confusão mentol reversível, associada ou não a agitação e alucinações, em 
especial nos doentes idosos ou com insuficiência hepática. Foram a inda observados casos isolados de: elevações reversíveis das transaminases, alterações hematológicos (leucopenia, neutropenia e 
raramente pancilopenia e anemia hemolítica) . Sobredosagem- Não se conhecem casos de sobredosagem. As doses únicas orais chegaram olé 160 mg, lendo sido bem toleradas. No entonto, em 
caso de tal eventualidade, deve proceder-se à lavagem gástrica, vigilância do doente e instituição de medidos sintomáticas de suporte. Propriedades farmacológicas - Propriedades de farma
codinamia · O Omeprozol é um inibidor do enzima H+ / K + · ATPose · bombo de protões - no célula parietal. Assim, o Omeprozol a ctuo na etapa final da produção da secreçã o ácido, inibindo-a 
independentemente do estímulo. Uma dose único de 20 mg por via oral provoco uma inibiçã o do secreção ácida de 65% ao fim de 4 a 6 horas e mantendo-se em 25% após 24 horas. Esta inibição 
aumenta progessivamente a tingindo um "plateau" ao fim de 4 doses. O Omeprazol é destruído em meio ácido, motivo pelo qual é administrado sobre a fo rma de g rânulos com revestimento 
enté rico. Propriedades farmacocinéticas - O pico plasmático é atingido ao fim de 2 o 4 horas após administração o ral. A semi-vida plasmático está compreendida entre 30 e 60 min .; a biodispo
nibilidode do omeprozol é de cerca de 65% e o ligação às proteinos plasmáticas é de 9 5%. O omeprazol é eliminado após metaboli zação hepática. Os principais metobolitos identificados foram 
hidroxiomeprazol e o derivado sulfona, nenhum deles com capacidade de inibição da secreçã o ácida .Cerca de 80% dos metabolitos são el iminados no urino, e os outros 20% são excretados nas 
fezes após excreção bilia r. Informações farmacêuticas- Lista de excipientes- lactose anidro; lourilsulfato de sódio; fosfato de sódio di básico &hidratado; hidroxipropilcelulose, Metil-h idroxipro
pilcelulose; haloto de metil-hidroxipropilcelulose; ha loto de dietilo; águo purificada; álcool e tíl ico 96%; a cetona e núcleos neutros (sa carose, amido de milho e g lucose). Incompa tibilidades · Não são 
conhecidas. Prazo de validade - 3 a nos. Precauções particulares de conservação - Conservar o frasco bem fechado a temperatura inferior o 25° C 
Natureza e conteúdo do recipiente - Frascos de vid ro de côr âmbar de 30 e 50 c.c., com tampa de a lumínio dourado, sistema pilfer-proof, com dessecodor incluído, conte ndo cápsulas 
de gelatina dura de côr branco opaco /azul. Instruções de utilização e de manipulação - Uma vez aberto o frasco, consumir o produto no pra zo máxi mo de 1 mês. Números de Auto
rização de introdução no mercado (número (s) de registo do medicame nto ) - 97 175 12- frasco com 14 cápsulas- 97 17520- frasco com 28 cápsulas. Data da primeira autorização 
de introdução no mercado · 14-08-89. Data da revisão (parcial) do texto - Julho 1997 

OMEZOLAN® 14 CÁPS. 20mg · P.V. P. 6.437$ ·Reg. Geral - Estado 70%- 4.506$ - Ute nte 1.931 $- Reg. Especia l - Estado 85%- 5.47 1 $- Ute nte · 965$ 
OMEZOLAN® 28 CÁPS. 20mg - P.V.P. 11 .223$ ·Reg. Geral - Estado 70% - 7.857$- Utente 3 .366$- Reg. Especial - Estado 85%.9.540$- Ute nte- 1.683$ 



FÓRUM 
Aviso prévio 

Honorários Médicos 
Faltar a uma consulta marcada pode dar direito à 
cobrança da mesma desde que o médico não tenha 
sido avisado antecipadamente. Há algumas excepções. 

Parecer 

Consulta: 
Um médico psiquiatra tem, na sua 
clínica privada, um atendimento pro
gramado de uma hora de duração 
por consulta, seja ela a primeira ou 
as subsequentes. No caso do doente 
faltar o clínico não ocupa a hora 
combinada com outro. 

Diz o consulente que, em regime 
de psicoterapia, é usual um acordo 
prévio de uma hora e dia fixo, sendo 
o pagamento feito no final do mês e 
contando para o total todas as con
sultas realizáveis nesse período de 
tempo, independentemente de terem 
sido, ou não, utilizadas pelo doente
desde que o médico tenha estado 
disponível. O consulente nunca ocu
pa a hora com outro paciente, salvo 
excepções pontuais. 

No caso de consultas não sujeitas 
ao compromisso suprareferido, o mé
dico em concreto tem por hábito avi
sar os seus pacientes de que lhe te
rão de pagar a segunda e posteriores 
consu ltas se faltarem e não o avisa
rem com pelo menos três dias de an
tecedência, excepcionando-se, toda
via, uma falta inesperada e por moti
vo plausível. Nesta hipótese, a con
sulta não é cobrada, mesmo que não 
haja o aviso prévio suprareferido. 

Questiona, pois, o médico sobre a cor
recção ética e legal de tal procedimento. 

As normas aplicáveis 

Normas Deontológicas: 

Código Deontológico 
Capítulo VI 
Honorários 
A~ 81° 

(Princípio Geral) 

1 - .. . 
2 - .. . 
3 - É licita a cobrança de honorários 
a doentes que, incluídos em esque
mas devidamente programados, fal
tem e disso não dêem conhecimento 
ao médico com um mínimo de ante
cedênc ia . 

O Regulamento dos Laudos a Ho
norários tem um preceito de teor 
exactamente idêntico ao do transcri
to, no n° 5 do seu artigo 2°. 

No âmbito deontológico não en
contramos quaisquer outras normas 
que p,udessem permitir a interpreta
ção da factualidade presente. Assim 
sendo, apreciemos então a situação 
exposta à luz dos citados preceitos 
deontológicos. 

Em nosso entender é deontologica
mente lícito cobrar consultas, mes
mo que não realizadas, desde que as 
mesmas estejam incluídas num es
quema programado. Em qualquer 
dos casos que o consulente nos apre
sentou, se o doente der conhecimen~ 

to com uma antecência razoável (que 
pode ser fixada em três dias), o mé
dico não poderá cobrar a consu lta. A 
excepção de não cobrança mencio
nada pelo clínico é perfeitamente 
correcta, não merecendo qualquer 
tipo de apreciação nesta vertente. 

No que atine ao valor legal das 
condutas, e tendo em atenção que as 
mesmas respeitam a um contrato de 
prestação de serviços na área dos 
cuidados médicos, julgamos que é 
perfeitamente aceitável um contrato 
deste tipo, sem prejuízo de, de igual 
modo, serem seguidas as normas 
deontológicas acima aludidas. 
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FÓRUM 
Defesa -cfa honra 

Ca.mpanha 
difamatória 
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos responde a um conjunto de notícias que 
põem em causa a imagem dos médicos perante a 
opinião pública. 

( ... )têm vindo a ser divulgadas um 
conjunto de notícias nos órgãos de 
com unicação social destinadas a 
denegrir os médicos perante a opi
nião pública . Esgotado o filão noti
cioso da alegada corrupção dos mé
dicos peÍa indústria farmacêutica, 
ao confirmarem-se os resu ltados 
apurados pela Inspecção Geral dos 
Serviços de Saúde, sempre sabia
mente descobertos por alguns jorna
listas dotados de "fontes bem infor
madas" junto dos poderes certos, 
haveria que descobrir novas formas 
de responsabilizar os médicos pelo 
caos do sistema de saúde. 

Uma desta notícias foi publicada 
no dia 22 de Dezembro nesse gran
de órgão de informação que é o Jor
nal de Notícias, por alguém , que 
sendo bem conhecido dos médicos, 
não necessita de menção nominati
va, que poderia até transformar-se 
em promoção gratuita . Apesar do 
autor daquela notícia não merecer a 
credibi lidade do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, 
não pode este Conselho deixar pas
sar em claro um insu lto generaliza
do e gratu ito aos médicos do Hospi
tal de S. João e, em particular, aos 
Directores de Serviço. 

Por ser visível o objectivo de or
questrar uma campanha difamató
ria contra os médicos importas es
clarecer que: 

- Não são os médicos que gerem as 
unidades públicas de saúde, mas 

sim órgãos de admin istração no
meados pelo Governo e, por isso, 
da sua confiança política. 

- Não são os médicos que gerem as 
Administrações Regionais de Saú
de, mas sim órgãos de adminis
tração nomeados pelo Governo e, 
por isso, da sua confiança política. 

- Não foram os médicos que apro
varam uma Leide gestão hospita
lar, que impede os directores de 
serv iço de assumirem o topo da 
hierarqu ia técnica, ou seja, de 
exercerem efectivamente a chefia 
sobre todo o pessoal do serviço 
que dirigem. 

-Não são os médicos que impedem 
o preenchimento dos lugares das 
carreiras médicas (mais de 1000 
no âmbito da Administração Re
gional de Saúde do Norte). 

- Não foram os méd icos que apro
varam legislação que impede o 
acesso dos cidadãos aos cu idados 
de saúde, definindo diferentes 
comparticipações de medicamen
tos, conforme a especia lidade do 
médico autor da prescrição. 

- Não são os médicos os autores de 
relatórios da Inspecção Geral dos 
Serviços de Saúde, cujos resulta
dos permanecem eternamente 
desconhecidos, como é o caso 
dos relatórios referentes ao IPO-
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Porto e ao Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia. 

- Não foram os médicos os respon
sáveis pelo caos dos serviços de 
urgência dos Hospitais de S. João 
e Santo António, relatado pelos 
órgãos de comunicação social no 
Verão passado, mas sim os fun
cionários governamentais da ARS
Norte. 

- Não foram os médicos que desco
briram a falta de pessoal no Servi
ço Nacional de Saúde (SNS), mas 
sim o Governo que, em Agosto de 
1999 (cinco meses depois de 
anunciar o programa de recupera
ção de listas de espera), desco
briu que faltavam cerca de 9000 
profissionais no SNS ( cerca de 
800 médicos, mais de 3600 en
fermeiros, mais de 800 técnicos 
de diagnóstico e terapêutica e 
mais de 700 de profissionais au
xiliares de acção médica); 

- Não são os médicos os responsá
veis pelo fracasso do Programa de 
Recuperação de Listas de Espera, 
promovido pela ARS-Norte, cujos 
resultados variam de dia para dia 
e que, ao fim de vários meses, 
mostram que nem 10% dos doen
tes em lista de espera receberam 
confirmação de que passaram a 
ser abrangidos pelo referido Pro
grama; 

- Não são os médicos responsáveis 
pela inexistência de gabinetes de 
consulta, pela inexistência de in
formatização, pela derrapagem 
dos orçamentos das construções 
hospitalares ou pelas condições · 
técnicas (in)existentes nos servi
ços de urgência hospitalares e na 
rede de cuidados de saúde primá
rios. 

Apesar das referidas notícias não 
estarem fundamentadas e se ba
searem em frases de autores desco
nhecidos, e até, hipoteticamente in
ventados, não deixam de ser insul
tuosas e difamatórias para todos os 
médicos e, neste caso particular, 

para os médicos do Hospital de S. 
João, nos quais se incluem os Di
rectores de Serviço daquele Hospi
tal. Ao exprimir publicamente a sua 
solidariedade para com todos aque
les colegas, o CRN da Ordem dos 
Médicos espera naturalmente que 
os órgãos de administração daquele 
hospital e, em especial a respectiva 
Direcção Clínica, eleita pelos médi
cos, tomem as atitudes adequadas 
ao desagravo público de todos aque
les colegas. O CRN manifesta ainda 
a sua total disponibilidade para for
necer os meios logísticos da Ordem 
dos Médicos, que se tornem neces
sários para promover as medidas 
que os médicos do Hospital de S. 
João entendam encetar. 

É neste contexto que o CRN da 
OM deliberou elaborar um Formulá
rio de Consentimento Informado pa
ra ser entregue pelos médicos aos 
respectivos doentes e destinado a 
responsabilizar as diversas hierar
quias constituídas por défices assis
tenciais que, claramente, transcen
dem os médicos, bem como um in
quérito destinado a avaliar as condi
ções de exercício profissional nas 
unidades hospitalares, com as mes
mas finalidades. A divulgação públi
ca dos seus resultados permitirá 
acabar com a hipocrisia e responsa
bilizar as tutelas constituídas e os 
verdadeiros responsáveis pela ges
tão técnica e política do Serviço Na
cional de Saúde. Para que a culpa 
não morra solteira. 

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- JUNHO/ AGOSTO 2000 - 41 



FÓRUM 
Anális·e· 

Condições. de trabalho 
nos Centros de Saúde 
A pedido dos médicos dos Centros de Saúde de Barão do Corvo, 
Matosinhos, Felgueiras e Paços de Ferreira, o Conselho Regional 
do Norte da OM solicitou um paracer sobre a qualidade dos 
serviços nos SAPe SASU. 

S
olicitou o Conselho Regional 
do Norte da OM ao Conselho 
Distrital do Porto que se pro
nunciasse sobre as condições 

em que nalguns Centros de Saúde são 
prestados cu idados médicos, nomea
damente nos designados Serviços de 
Atendimento Permanente (SAP) e Ser
viços de Atendimento a Situações de 
Urgência (SASU). 

As questões levantadas pelos médi
cos da carreira de clínica geral dos 
Centros de Saúde de Barão do Corvo, 
Matosinhos, Felgueiras e Paços de 
Ferreira resumem-se nos seguintes 
pontos: 
1. Incompatibi lidade de horários e 

seus regimes remuneratórios; 
2. Escassez de recursos humanos; 
3. lnadequação de recursos humanos, 

técnicos e materiais afectos ao 
atendimento de situações de urgên
cia; 

4. Qualidade do acto médico; 
5. Relação de confiança Médico/ 

Doente. 

Tendo em conta as informações re
colh idas junto de médicos da carreira 
de Clínica Geral e da Sub-Região de 
Saúde, e tendo-se a percepção que os 
problemas referidos são extensivos à 
generalidade dos Centros de Saúde o 
Conselho Distrital do Porto da Ordem 
dos Médicos é do parecer que: 

1. Incompatibilidade de 
horários e seus regimes 

remuneratórios 

As questões levantadas quanto à lega-

!idade de alguns horários (acumula
ção do horário despendido em consul
tas programadas com o utilizado em 
consu ltas de recurso e/ou SAP/SASU), 
bem como o regime retributivo das 
horas excedentárias em relação ao ho
rário normal, não são assuntos da 
competência da OM, pelo que deve
rão ser levados junto das estruturas 
sindica is. 

2. Escassez de recursos 
humanos 

O sistema de saúde português assen
ta no médico de família, o qual acu
mu la funções de medicina curativa e 
preventiva. Estas actividades aliadas 
à escassez de recursos humanos (va
gas de clínica geral por preencher, 
chefias dispensadas da actividade 
clín ica, clínicos gera is em regime de 
exclusividade sem tradução no au
mento na produtividade, etc.), inade
quação da colaboração que os profis
sionais de enfermagem prestam ao 
regime de consultas, leva a uma so
brecarga de doentes/utentes pelos 
médicos disponíveis com óbvias re
percussões sobre a qualidade do acto 
médico. 

3. lnadequação de recursos 
humanos, técnicos e materiais 

afectos ao atendimento de 
situações de urgência 

O termo "cuidados de saúde primá
rios" é, tal como vem referido no do
cumento elaborado pelo Centro de 
Saúde de Felgueiras, o conjunto de 
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cu idados médicos prestados em pri
meiro lugar. 

Se a hierarquização dos cu idados 
médicos em primários e diferenciados 
genericamente é correcta, em situa
ções de urgência é um conceito que 
não pode ser aplicado. 

As situações urgentes implicam cui
dados diferenciados existindo equipas 
orientadas só para este tipo de atendi
mento (i.e. serviços de urgência com 
quadro próprio), sendo a orientação 
actual dos serviços de emergência 
médica a de iniciarem a sua actuação 
no contacto com a ocorrência, promo
vendo a continu idade dos cuidados 
médicos em centros especializados. 
Todo o sistema está orientado para a 
rapidez e excelência da resposta. 

Toda a perversão destes princípios 
constitui má prática médica ao pôr em 
risco vidas humanas. 

No entendimento deste Conselho 
Distrital, a resolução do incorrecto en
caminhamento destes doentes para 
SAP/SASU, tal como nos é referido 
pelos Centros de Saúde de Felgueiras 
e Paços de Ferreira, passa essencial
mente por medidas de orientação dos 
SNA e unidades de Bombeiros locais, 
não sendo compreensível a demora 
que a Sub-Região de Saúde do Porto 
apresenta na implementação dessas 
directrizes (dois anos no caso referen
ciado pelo Centro de Saúde de Fel
gueiras). 

Do encontro mantido entre o Conse
lho Distrital do Porto da OM e a Direc
ção da Sub-Região de Saúde do Porto 
foi-nos transmitido ser política oficia l 
dos organismos de saúde manter a 



distinção entre cuidados de saúde pri
mários e diferenciados, atribuindo aos 
segundos a responsabilidade de orga
nizarem o atendimento de situações 
urgentes. 

Este princípio estaria correcto não 
fora a tentação dos organismos ofi
ciais em "ir de encontro aos anseios 
das populações, criando na área dos 
cuidados de saúde primários um aten
dimento de urgência". 

Ora, não se pode ter um serviço de 
urgência (SASU) para atendimento a 
um número muito restrito de situa
ções urgentes (por ventura as menos 
graves). 

Quem procura um atendimento de 
urgência desconhece o nível técnico 
que a sua situação implica, pelo que 
perante situações urgentes os utentes 
devem recorrer aos serviços mais pró
ximos que se intitulem de atendimen
to de urgência. 

Para que os serviços designados por 
SASU possam ser identificados co
mo serviços de urgência devem ter re
cursos humanos apropriados e equi
pamentos adequados à resposta ime
diata das situações urgentes mais gra
ves e frequentes. 

Enquanto não estiverem equipados 
desta forma, eles só poderão ser con
siderados serviços de atendimento 
permanente (SAP). 

Para além dos recursos materiais e 
humanos necessários, um serviço de 
atendimento de situações urgentes só 
tem sentido se for mantido com aten
dimento em regime contínuo. 

Sempre que o atendimento não é 
orientado para situações urgentes (co
mo é o caso presente dos SAP/SASU), 
o atendimento tem horário de encerra
mento, não sendo o médico de serviço 
obrigado a prolongar o seu horário de 
trabalho. 

4. Qualidade do acto médico 

No encontro mantido com a Direcção 
da Sub-Região de Saúde do Porto foi 
o Conselho Distrital do Porto da OM 
informado que os serviços de SAP/ 
SASU, se encontram dimensionados 
para um atendimento de cinco uten
tes por hora e por médico. Se um cál
culo de recursos humanos pode ser 

baseado em análises retrospectivas, 
o número de doentes observados por 
hora e por médico não pode ser fi 
xado de forma rígida, por se não po
der prever as características de cada 
caso. 

O que se exige aos médicos que 
prestam assistência nos SAP/SASU é 
que exerçam a sua profissão em cons
ciência e de acordo com o estado da 
sua arte, sendo o tempo necessário 
para o cumprimento de uma boa prá
tica o que nela for despendido. 

O acto médico não tem limitações 
em tempo, tendo, contudo, condições 
mínimas para um atendimento de 
qualidade, tais como privacidade, re
cursos materiais (espaço, conforto, 
meios auxiliares de diagnóstico, 
equipamentos de diagnóstico e tera
pêutica, etc. ), os quais devem consti
tuir prescrições mínimas para o exer
cício da 111edicina tanto no sector pú
blico quanto no privado. 

Toda e qualquer forma pressão so
bre o acto médico é inaceitável. 

Sempre que haja lista de espera, é 
aos funcionários administrativos que 
compete informar o utente da estima
tiva do tempo de demora, do número 
de inscritos, bem como dos horá
rios praticados. Ao doente cabe a de
cisão de se inscrever ou não. Aos mé
dicos cabe a responsabilidade do 
exercício da medicina em condições 
de dignidade, quer para com o doente 
quer por respeito a si próprio e a uma 
profissão que se quer digna e digni
ficaste. 

Todo e qualquer acto, norma ou 
procedimento que diminua a qualida
de do acto médico deve ser denuncia
do como forma de desinvestir a res
ponsabilidade médica da responsabi
lidade do sistema. 

5. Relação de confiança 
Médico/Doente 

A relação médico/doente é o funda
mento no qual todo o acto médico de
ve estar alicerçado. A quebra desta re
lação tem sido tentada por aqueles 
que pensam que ela pode ser substi
tuída pela confiança no sistema. Nes
ta perspectiva são os médicos fre
quentemente responsabilizados pela 

falência operacional do Sistema Na
cional de Saúde. 

A postura do Ministério da Saúde, 
cujo padrão de resolução de diferen
dos assenta persistentemente na ra
zão do utente, aceitando frequente
mente o plebiscito de decisões técni
cas, impossibilita ao médico qualquer 
papel moderador de uma sociedade 
cada vez mais consumista e reivindi
cativa de cuidados de saúde. 

Se o consumismo desnecessário é 
nefasto e factor de empobrecimento 
de uma sociedade, não pode ele ser 
combatido com medidas administrati
vas tendentes a limitar a liberdade de 
actuação médica. 

Estas medidas para além de frustra
rem os bons profissionais em nada 
ajudam a relação de confiança com 
aqueles que prestam os primeiros cui
dados. Não se pode limitar a liberda
de de actividade dos médicos de clíni
ca geral e esperar que a população 
mantenha a confiança nestes profis
sionais ou nas instituições que repre
sentam. 

Em conclusão: 

1. Só podem ser considerados serviços 
de urgência, os que apresentem re
cursos humanos e técnicos apropri
ados a este tipo de atendimento. 

2. O horário praticado nos serviços de 
urgência deve ser contínuo. 

3. Se estas condições não forem ob
servadas estes serviços deverão ser 
designados por Serviços de Atendi
mento Permanente (SAP). 

4. Nos Serviços de Atendimento Per
manente ·(SAP), o médico de ser
viço não é obrigado a prolongar o 
seu horário de trabalho para além 
dos limites da razoabilidade e bom 
senso. 

5. O número de doentes observados 
por hora e por médico pode ser es
timado, mas nunca pode ser fixado. 

6. Um acto médico digno exige condi
ções mínimas, de privacidade, es
paço, conforto, meios auxiliares de 
diagnóstico, equipamentos de diag
nóstico e terapêutica. O não cum
primento destas condições deve ser 
denunciado de forma a desinserir a 
responsabilidade médica da res-
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FÓRUM 
Inquérito 

Formulário 
de inquérito 
O Conselho Distrital do Porto da Ordem dos 
Médicos promove uma auscultação às 
condições existentes nos centros de saúde. 

Centro de Saúde: _______ _ _ !_ !_ 
Director: _______ _ 
Extensão: Telefone: ___ _ 

Morada: 
Fonte de Informação: _________________ _ 

Instalações I 

Próprias o Adaptadas o Mistas o 
Ano de construção do edifício _/_._/_ 
Estado de conservação: _________________ _ 

Adaptação do edifício à sua finalidade: ____________ _ 

Vias de acesso: 
Acessos para deficientes: ________ _ _______ _ 
Lugares de estacionamento: 

Utentes: __________________ _ 
Ambulâncias: _________________ _ 
Funcionários: _________________ _ 

Observações: ____________________ _ 

Instalações 11 

Sala de espera: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ________ _ 
Número de lugares sentados: __ _ 
Estimativa do número de utentes e acompanhantes em espera: ----
Facilidades para deficientes: _______________ _ 
Ventilação: _____________________ _ 
Comodidade: ____________________ _ 

Adequação à finalidade: ________________ _ 
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Sanitários: 
Número: ___ _ 
Para deficientes: ___ _ 
Condições de higiene: ___ _________ _ _ ____ _ _ 

Sala de Reuniões: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ______ _ __ _ 
Número de lugares sentados: ___ _ 
Mobiliário adequado: _ _ _ _ _______ _ 
Meios aud iovisuais: _ _ ____ _ 
Ventilação: ______ _________ _ 

Adequação às finalidades e comodidade: ______ _____ _ _ 

Consultórios: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ___ _ 
Venti lação: ___ _ 
Comodidade: 
Mobiliário adequado : _ __________ _ 
Sobreca rga de uti lização: __ ~----------------

Adequação à finalidade: ___ ________ _______ _ 

Equipamento médico disponíve l: 
Esfi gmomanómetro o Fonendoscópio o 
Termómetro o Otoscópio o 
Ofta lmoscópio o Esca las optométri cas o 

(3 a 5 metros) 
Outros: ________ ________ _ 
Estado de conservação do equipamento: ______ ______ _ 

Comentários: _____ __________ _______ _ 

Gabinetes específicos: 

Saúde materna/Planeamento familiar: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ___ _ 
Mobi liário específico: ___________ _ 
Ventilação: _______________ _ 
Comodidade: ______ ________ _ 

Equipamento específico: 
Dopler o Espéculos o 
Espátulas de Eyre o 
Material ginecológico o 
Material pa ra planeamento fami liar o 
Adequação do materia l à fina lidade: ______________ _ 
Estado de conservação do material: _______________ _ 

Comentários: ______________________ _ 
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FÓRUM 
Inquérito 

Saúde Infantil: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ________ _ 
Mobiliário específico: _____ _ 
Ventilação:-----------------------
Comodidade: ____________________ _ _ _ 
Equipamento específico: __________________ _ 
Adequação do equipamento às finalidades: ____________ _ 

Estado de conservação do equipamento: ____________ _ 

Comentários: ______________________ _ 

Sala de tratamentos: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ___ _ 
Mobiliário específico: _____ _ 
Ventilação: ______________________ _ 
Comodidade: ______________________ _ 
Equipamento específico: __________________ _ 
Adequação do equipamento às finalidades: ____________ _ 
Estado de conservação: __________________ _ 
Medicação disponível : _____ ______________ _ 

Sala de pequena cirurgia: 
Número: ___ _ 
Dimensões: ________ _ 
Mobiliário adequado: ___________________ _ 

Ventilação:----------------------~ 
Comodidade: ______________________ _ 
Equipamento específico: __________________ _ 
Adequação do equipamento às finalidades: ~-------------
Estado de conservação: __________________ _ 
Medicação disponível: ___________________ _ 

Higiene e Segurança: 
Médico de Trabalho: ___________________ _ 
Técnico de Higiene e Segurança: _______________ _ 
Análise de factores de risco profissional: _____________ _ 
Exame de Medicina do Trabalho adaptado aos riscos: 
Tratamento de resíduos: __________________ _ 
Tratamento de efluentes: __________________ _ 
Plano de emergência : ___________________ _ 
Plano de luta contra incêndios: ________________ _ 

Observações: ______________________ _ 

Equipamentos genéricos: 
Electrocadiógrafo o funcionalidade: ____________ _ 
Oxigénio o funcionalidade: ____________ _ 
Ar comprimido o funcionalidade: ____________ _ 
Nebulizadores (n° o funcionalidade: ____________ _ 
Meios de esterilização o funcionalidade: ____________ _ 
Quais: ________________________ _ 
Meios de recolha de lixos contaminados: o 
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Material de reanimação: 
Responsável: ______________________ _ 
Acessibilidade: _____________________ _ 
Sistema de reposição: _ _ ___ _____________ _ _ 
Estado de conservação: __________________ _ 
Datas de va lidade dos fármacos: _________ ______ _ 
Equipamentos: 
Desfibrilhador o 
Monitor cardíaco o 
Laringoscópio o várias lâminas ----

funcionalidade ___ _ 
Tubos endotraqueais o vários números ___ _ 
Aspirador o 
Ambu o 
Tubo de Mayo o 
Fármacos: 

F ormação/1 nformação: 
Formação pré e pós-graduada o 
Alunos medicina o 
Internos gerais 
Internos complementares 

Meios de informação: 
Bibl ioteca o 
Adequação o 
Meios informáticos o 
Adequação: _______ ___ __________________ ___ 

Acções de formação: 
Reuniões periódicas: o 
Reuniões temáticas: o 
Qualidade da formação: ________________________ _ 
Apoio oficia l para formação post-graduada: __________________ _ 

Ana li se estatística dos resu ltados: 
Divulgação de resultados o 
Análise dos resultados o 
Ficheiro centra l por famílias o 
Ficheiro central por utentes o 
Ficheiro de vac inação o 

Organização: 
Plano de actividades para o ano em curso 
Plano de actividades para o último ano 
Último relatório de actividades 
Análise de resultados 
Divu lgação dos resultados 

o 
o 
o 
o 
o 

Ano ___ _ 

Articulação Médico/Enfermeiro/Administrativo: _________________ _ 

Adequação desta articu lação às fina lidades: __________________ _ 

Boa o Má o 

Comentários : ____________________________ _ 
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FÓRUM 
Inquérito 

Ligação ao exterior: 
Acessibilidade hierárquica: _________________ _ 
Facilidade de envio de doentes a consultas ·de outras especialidades: ___ _ 

Retorno da informação: __________________ _ 
Comente esta ligação: _ __________________ _ 

Recursos Humanos: 
Utentes inscritos: ___ _ 
Especialistas de medicina geral e familiar: ___ _ 
Especia listas de saúde pública: ___ _ 
Outros especialistas: ___ _ 
Enfermeiros: ___ _ 
Administrativos: ___ _ 
Auxiliares de apoio e vigi lância: ___ _ 
Assistentes sociais: ___ _ 
Outros: ___ _ 

Serviço de atendimento permanente organizado: 

Sim o Não o 

Por período/n° 
TIPO HORARIO Médicos Enfermagem Outros 
SASU 
SAP 
CATUS 
At.complementar 

N° utentes observados por hora: 
Média: ___ _ 
Períodos de maior afluência: ___ _ 

Adequação às finalidades deste serviço de: 
Equipamentos: ________ _ 
N° médicos: ________ _ 
N° enfermeiros: _______ _ 
N° outros funcionários: _____ _ 
Articu lação e colaboração destes: _______________ _ 
Espaço físico: ________ _ 
Organização e funcionamento do serviço: ____________ _ 

N° de horas de trabalho: 
Trabalho normal: ___ _ Trabalho extraordinário: ___ _ 
SAP: ___ _ 

N.0 de utentes observados por médico: 
Consu ltas: SAP: ___ _ 

Impressão global e comentários: _______________ _ 

(Assinatura) 
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FÓRUM 
Parecer 

A actividade farmacêutica 
No âmbito dos projectos de Lei do Grupo Parlamentar do PS 
e do deputado Strecht Monteiro, a Ordem dos Médicos dá 
a conhecer o seu parecer sobre o regime ju ríd ico das farmácias 
e a actividade farmacêutica. 

I - Parecer referente ao 
Projecto de Lei do Grupo 
Parlamentar do Partido 

Socia lista 

A) Apreciação Geral 

Considera-se ·positivo o articulado 
proposto no que se refere à proprie
dade de farmácias, como forma de 
salvaguardar os aspectos éticos e 
deontológicos da actividade farma
cêutica, no respeito pelos superiores 
interesses dos compradores de me
dicamentos. 

Considera-se ainda positivo o arti
culado referente ao livre estabeleci
mento de farmácias, que, na opinião 
da Ordem dos Médicos, apenas de
ve depender do regime de proprie
dade, definido na mesma proposta 
de lei, e em pressupostos de nature
za técnica. Por isso apoia-se o prin
cípio de instalação de, pelo menos 
duas farmácias por concelho, e 
acrescenta-se que, na opinião da 
Ordem dos Médicos, não devem exis
tir quaisquer outras limitações de 
natureza geográfica ou de densidade 
populacional que condicionem a 
atribuição de alvarás. Neste contex
to, não poderá concordar-se com a 
necessidade de proceder a regula
mentação da capitação necessária à 
instalação de novas farmácias, o 
que contrariará o princípio geral do 
livre estabelecimento. 

Ao contrário, o articulado do pro
jecto inclui um conjunto de disposi
ções que, objectivamente, visam 
desvalorizar a acção médica e per
mitir o exercício de actividades mé
dicas nas farmácias, nomeadamente 
através da alteração da prescrição 

médica. Salienta-se que estas dispo
sições são absolutamente inaceitá
veis para a Ordem dos Médicos, tan
to mais que são oriundas do Grupo 
Parlamentar do Partido que suporta 
politicamente um Governo, que 
através de Sua Excelência a Senhora 
Ministra da Saúde, se comprometeu 
a publicar legislação sobre acto mé
dico que contraria expressamente as 
disposições referidas. Caso venham 
a ser aprovadas estas disposições, a 
'ordem dos Médicos, considera que 
está iniciado um conflito de propor
ções insanáveis, que poderá com
prometer definitivamente as rela
ções da Ordem dos Médicos com o 
Governo e o Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista. 

8) Apreciação na Especialidade 

a) Artigo 3° a) 
A redacção utilizada é confusa e é ina
dequada ainda que pretendendo co
piar legislação anterior. Em alterna
tiva propõe-se a seguinte redacção: 
"Medicamento: todo o agente quími
co ou associação de agentes quími
cos que modifique as funções orgâ
nicas, de modo a evitar, curar, ou 
impedir o agravamento das doen
ças, ou dos sinais ou sintomas que 
delas derivem, no homem ou no ani
mal, ou ainda que contribuam para 
o seu diagnóstico" . 

b) Artigo 3° b) 
Não se entende a referência a pro
duto equiparado tanto mais que es
tes são definidos como produtos 
com a mesma composição qualitati 
va e quantitativa em substâncias ac
tivas dos medicamentos. Em confor-
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midade, propõe-se a eliminação 
desta alínea. 

c) Artigo 5° 
Pelo mesmo motivo não se entende a 
diferenciação entre medicamentos e 
substâncias medicamentosas. Propõe
-se assim a eliminação da expressão 
"substâncias medicamentosas" . 

d) Artigo 7° 
A dose tóxica de um medicamento 
está sujeita a marcadíssima variabi
lidade inter-individual e não signifi
ca necessariamente inadequação a 
situações clínicas, em si mesmas, 
casuísticas. Propõe-se a eliminação 
da expressão "doses tóxicas". 

e) Artigo 9° 
A redacção é confusa, ainda que re
petindo a constante da legislação 
que se pretende revogar. Propõe-se, 
em alternativa, a seguinte redacção: 
"Compete, ainda, aos farmacêuti
cos, identificar, por processos analí
ticos de natureza quimico-biológica, 
os princípios activos dos medica
mentos, nos termos estabelecidos 
por lei" . 

f) Artigo 11 o 

Este artigo é absolutamente inacei
tável para a Ordem dos Médicos 
tendo em conta que não é possível 
determinar-se o que são socorros 
médicos imediatos. No momento 
em que a Ordem dos Médicos pre
tende a publicação de legislação so
bre acto médico, a publicação de le
gislação com este articulado signifi
ca consagrar legalmente o que os 
médicos só podem considerar exer
cício ilegal da Medicina. Propõe-se e 



exige-se a eliminação deste artigo já 
que o princípio geral de dever de au
xí lio está contemplado em várias 
disposições do Código Penal (artigo 
34, artigo 35, artigo 36, artigo 
200). Na verdade a prestação de 
assistência é um dever geral indivi
dual, que obriga genericamente·to
dos os cidadãos, independentemen
te da sua profissão, como decorre 
do artigo 200 do Código Penal. 

g) Artigo 14° a) 
A expressão "promover" é evidente
mente conotável com um estímulo 
ao consumo de medicamentos, o 
que não estará, certamente, no espí
rito do legislador, tendo em conta as 
regras de ética e deontologia a que 
os farmacêuticos estão obrigados e 
as implicações financeiras de abu
sos de consumo de medicamentos. 
Propõe-se, em alternativa "Contri
buir para a utilização segura, eficaz 
e racional dos medicamentos". 

h) Artigo 14° b) 
Quem tem a responsabilidade, o di
reito e o dever de informar os doen
tes sobre a correcta utilização dos 
medicamentos são os médicos pres
critores. No caso dos medicamentos 
não sujeitos a receita médica, a·sua 
utilização é da responsabilidade dos 
consumidores. Assim, propõe-se co
mo redacção "Assegurar-se que, no 
acto de dispensa do medicamento, o 
doente tem informação correcta 
sobre a sua utilização". 

i) Artigo 14° c) 
Esta alínea é a comprovação real 
que se pretende entregar a outros 
profissionais de saúde a capacidade 
de modificar a prescrição médica e a 
permitir-lhes, em simultâneo, reali
zar as suas próprias prescrições, 
usando como subterfúgio a expres
são "quando permitido por lei". Tra
ta-se de algo de inaceitável para a 
Ordem dos Médicos no plano dos 
princípios, para além de violar ex
pressamente a alínea c) do número 
1 do artigo 283 do Código Penal. 
Acresce ainda que este articulado 
não esconde a tentativa de permitir 
a alteração do receituário médico 

com a finalidade evidente de obrigar 
os doentes a consumir os produtos 
farmacêuticos que se afigurem mais 
vantajosos para quem os comerciali
za através do jargão bem conhecido 
"relação custo - benefício". Propõe
-se e exige-se que o articulado fique 
reduzido a "Dispensar ao doente o 
medicamento em cumprimento da 
prescrição médica, ou quando aque
le dela não careça, segundo a livre 
escol h a do doente". 

j) Artigo 17°, n° 1 
Trata-se de mais uma disposição 
inaceitável ao admitir que possam 
vir a existir disposições legais que 
permitam aos farmacêuticos a modi
ficação de prescrições médicas. As
sim só pode exigir-se a seguinte re
dacção: "É proibido ao farmacêutico 
modificar ou substituir a prescrição 
médica, ·sem autorização do médico 
prescritor". 

k) Artigo 18° e) 
Não se entende o significado desta 
alínea pelo que se propõe a sua ex
plicitação ou, em alternativa, elimi
nação. 

I) Artigo 23° 1) 
Propõe-se a eliminação da expres
são "substâncias medicamentos~s", 
já que é destituída de significado clí
nico ou farmacológico. 

m) Artigo 28° 
Considera-se positivo que não deve 
existir qualquer limitação ao livre es
tabelecimento de farmácias, inde
pendentemente da proximidade en
tre elas ou do agregado populacional 
a que se destinem. Contudo, repro
duz-se de novo a discordância da 
Ordem dos Médicos no facto de por 
via regulamentar poderem vir a ser 
criadas quaisquer limitações ao livre 
estabelecimento de farmácias, tendo 
em conta o critério de capitação a que 
se alude no preâmt:Julo do projeto. 

n) Artigo 38° 1) 
A redacção é confusa e refere-se 
mais uma vez a substâncias medi
camentosas, o que, conforme se re
feriu anteriormente, não tem signifi-

cada clínico ou farmacológico. Pro
põe-se como redacção "É proibido 
às farmácias fornecer ao público, 
sem receita médica, todos os medi
camentos que delas careçam, nos 
termos da lei". 

o) Artigo 38° 2) 
A expressão "morada do médico" é 
de interpretação ambígua já que po
de referir-se à residência ou ao esta
belecimento de saúde (público ou 
privado) em que se realizou a pres
crição. Visto a Ordem dos Médicos 
possuir o registo de residência de to
dos os médicos, propõe-se como re
dacção: "Para efeitos do disposto 
neste artigo, da receita médica de
vem constar o nome do médico e do 
doente, a designação do medica
mento prescrito e respectiva posolo
gia, redigidos pelo médico prescri
tor, de modo legível, quando não se 
encontrem impressos". 

p) Artigo 42° 
Este artigo é igualmente inaceitável 
para a Ordem dos Médicos e insere
-se na tentativa de permitir aos far
macêuticos o exercício de actos que 
são da competência específica e ex
clusiva dos médicos, como já se re
feriu a propósito de outros artigos do 
mesmo texto. Propõe-se e exige-se a 
eliminação da expressão "salvo nos 
casos de manifesta urgência ou ne
cessidade". 

q) Artigo 44° 
Considera-se positivo que os propri
etários de farmácias devem ser far
macêuticos ou sociedades de farma
cêuticos. 

r) Artigo 45° 
Dentro do princípio do livre estabe
lecimento não se entende a limita
ção de um alvará por farmacêutico 
ou sociedade de farmacêuticos 

s) Artigo 70° 
Concorda-se com a incompatibilida
de do exercício cumulativo das pro
fissões de Médico e Farmacêutico 
conforme o previsto no Código 
Deontológico dos Médicos (artigo 
134). Não se aceita contudo que 
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FÓRUM 
Parecer 

aquele regime de incompatibilida
des seja extensivo ao cônjuge. Des
conhece-se ainda o significado de 
"profissão da arte de curar", bem 
como da expressão "outro cu rso de 
categoria médica" Por isso, propõe
se a seguinte redacção para o nú
mero 1: "Ao farmacêutico director 
técnico de farmácia não é permitido 
o exercício cumulativo de outra pro
fissão de saúde". Propõe-se ainda a 
seguinte redacção para o número 2: 
"Os diplomados conjuntamente em 
Farmácia e em outro curso consi
derado como profissão de saúde, 
não podem exercer senão uma das 
profissões com exclusão da outra". 
No seguimento da argumentação 
anterior propõe-se a eliminação dos 
números 3 e 4, mantendo-se o nú
mero 5. 

li - Parecer relativo ao 
Projecto de Lei da autoria do 
deputado Strecht Monteiro 

a) Manutenção das competências 
dos médicos 

Louva-se que neste projecto não 
constem quaisquer medidas ten
dentes a permitir aos profissionais 
farmacêuticos a alteração das pres
crições médicas. 

b) Artigo 2°, n° 2 
Entende-se que o perfil técnico de 
um farmacêutico adequado à direc
ção técnica de uma farmácia deve 
ser exclusivamente definido pela Or
dem dos Farmacêuticos. 

c) Artigo 2°, n° 4 
Entende-se também que a avaliação 
curricular dos candidatos a directo
res técnicos das farmácias deve ser 
feita exclusivamente pela Ordem 
dos Farmacêuticos. 

d) Artigo 3° 
Entende-se como negativa a possi
bilidade da propriedade das farmá
cias não ser exclusiva de diploma
dos em Farmácia. 

Diplomas que 
saíram em Junho 

Legislação publicada em 
Junho de 2000 

1 a Série 

Portaria n° 321/2000, de 6 de Ju
nho: 
Aprova o Regulamento de Ajudas 
Sociais Pecuniárias concedidas a 
hemofílicos contaminados com o ví
rus da Sida e respectivos familiares. 

Decreto-lei n° 106/2000, de 17 
Juntio: 
Aprova a nova lei orgânica dos Ser
viços Sociais do Ministério da Saú
de e revoga o Decreto-lei n° 295/ 
93, de 25 de Agosto. 

Decreto-lei n° 107/2000, de 19 de 
Junho: 
Altera a composição do Conselho 
de Saúde e Segurança no Trabalho 
para a Administração Pública, cria
do pelo Decreto-lei n° 83/98, de 3 
de Abril , e fixa o modo de remune
rar os membros das respectivas co
missões técnicas. 

Portaria n° 383/2000, de 28 de 
Junho: 
Altera o quadro de pessoal do Hos
pital de Nossa Senhora da Graça -
Tomar. 

Decreto-lei n° 109/2000, de 30 de 
Junho: 
Altera o Decreto-lei n° 26/94, de 1 
de Fevereiro, alterado pelas leis n° 
7/95, de 29 de Março, e 118/99, 
de 11 Agosto, que contém o regime 
de organização e funcionamento 
das actividades de segurança , hi
giene e saúde no trabalho. 

2a Série 

Deliberação n° 670/2000, do Ins
tituto Nacional da Farmácia e do 
Medicamento, de 6 de Junho: 
Delibera suspender, até 31 de De
zembro de 2000, as autorizações 
de introdução no mercado dos me
dicamentos que contêm a substân
cia activa "sertindol". 

Aviso n° 9320/2000, de 6 de Ju
nho: 
Aviso de abertura do concurso de 
admissão à frequência do ciclo de 
estudos especiais em reabilitação 
pediátrica e desenvolvimento. 

Despacho n° 12860/2000, do Se
cretário de Estado dos Recursos 
Humanos e Modernização da Saú
de, de 23 de Junho: 
Altera o Despacho n° 8539/2000, 
do Secretário de Estado dos Recur
sos Humanos e da Modernização 
da Saúde, de 19 de Abril, que pro
cede à identificação dos estabeleci
mentos e especialidades carencia
dos. 

Resolução n° 86/2000, de 28 de 
Junho: 
Aprovação da criação do curso de 
mestrado em Medicina de Emer
gência, da Faculdade de Medicina, 
da Universidade do Porto. 

Resolução n° 87/2000, de 28 de 
Junho: 
Aprovação da criação do curso de 
mestrado em Medicina de Catástro
fe, do Instituto de Ciências Biomé
dicas de Abel Salazar, da Universi
dade do Porto. 
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FÓRUM FISCAL 
Datas e valores 

Consultaria fiscal 
A informação necessária sobre o IRS, Imposto Municipal sobre 
veículos, Contribuição Autárquica e IVA. 

IRS 

A partir do ano 2000, inclusive, as de
duções ao rendimento de traba lho in
dependente ("recibos verdes"), não po
derão exceder, no seu conjunto, 25% 
do volume de prestações de serviços 
dos sujeitos passivos que não dispo
nham de contabilidade organizada, re
lativamente a: 
- prestações pagas por força de contra

tos de locação financeira imobil iária 
ou mobiliária, com excepção da par
te destinada a amortização finan
ceira; 

- pagamento de serviços prestados por 
terceiros; 

-seguros; 
-consumos de água e energia; 
- comunicações; 
- bens de consumo; 
-valorização profissional; 
- despesas de representação; 
- despesas de deslocação do sujeito 

passivo; 
-outras despesas indispensáveis à for

mação do rendimento. 

Continuam excluídas de qualquer limite: 
- remunerações e encargos obrigató

rios com empregados e colaborado
res; 

-rendas; 
- amortização de instalações e equipa-

mentos, bem como as grandes repa
rações nelas efectuadas; 

- contribuições obrigatórias para a se
gurança social; 

- quotizações para ordens, sindicatos e 
outras organizações representativas 
dos médicos. 

Os médicos que exerçam actividade 
de trabalho independente, deverão pro
ceder ao pagamento, se for caso disso, 
dos pagamentos por conta até ao dia 
20 dos meses de Julho, Outubro e De
zembro. 

Para o efeito, a Direcção Geral dos 
Impostos enviará uma carta aviso, du
rante o mês de Junho, com a menção 
dos respectivos quantitativos, que de
vem corresponder aos indicados na no
ta de cobrança do I RS de 1998. 

Os médicos que exerçam actividade 
por conta própria, quando possuam ou 
sejam obrigados a possuir contabi lida
de organizada, devem entregar anual
mente uma declaração de informação 
relativa ao ano anterior (modelo n° 
1587, d~ lN/CM), até ao último dia útil 
do mês de Junho, em qualquer reparti
ção de finanças, conjuntamente com 
os anexos I (elementos contabi lísticos e 
fisca is) e J (declaração de rend imentos 
e de retenção na fonte pagos e efectua
dos, respectivamente). 

Se os elementos a fornecer preen
cherem mais de uma folha de qua lquer . 
relação ou mapa que integram a decla
ração anual, devem as mesmas serem 
entregues em suporte magnético ou por 
transmissão electrónica de dados. 

A declaração contabilística e fiscal 
reportar-se-á ao exercício de 1999, in
clusive, e segu intes. 

São obrigados a possuir contabi lida
de organizada quando forem auferidos 
rend imentos de actividade de traba lho 
independente cuja média dos últimos 
três anos seja superior a 20 vezes a re
muneração mínima nacional anual. 

Imposto Municipal 
sobre veículos 

Este imposto vulgarmente conhecido 
por "selo do carro" costuma ser pago 
durante os meses de Maio e Junho de 
cada ano, após ser publicada a respec
tiva Portaria. 

Até esta data , ainda não foi publica
da a aludida Portaria, desconhecendo
-se, os respectivos meses de pagamen
to, que se presume serem Junho e Ju
lho. 

54- REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- JUNHO/AGOSTO 2000 

Contribuição Autárquica 

A tabela das isenções de contribuição 
autárquica relativamente a habitação 
própria e permanente e de arrenda
mento para habitação, passou a ser a 
seguinte: 

Valor tributável Período de isenção 
(em contos) (anos) 

Habitação própria 
e permanente 
Arrendamento 

para habitação 

Até 21.120 10 
> 21.120 a 26.420 7 

> 26.420 a 31.940 4 

IVA 

Os mapas recapitu lativos de IVA (clien
tes e fornecedores) somente deverão 
ser entregues quando o va lor pago du
rante o ano de 1999 a cada um dos 
fornecedores, e/ou recebido de cada 
um dos clientes, ultrapasse o montante 
de 10.000 contos (anteriormente 
1.000 contos) . 

As empreitadas de construção, bene
fic iação ou conservação de imóveis 
realizadas no âmbito do RECRIA, do 
Regime de Apoio à Recuperação Habi
tacional em Áreas Urbanas Antigas 
(REHABITA), do Regime Especial de 
Comparticipação e Financiamento na 
Recuperação de Prédios Urbanos em 
Regime de Propriedade Horizontal 
(RECRIPH) e do Programa SOLARH, fi
cam sujeitos a IVA à taxa de 5%. 

Os Serviços de Consultaria Fiscal 
funcionam todas as 3" e 5" feiras, das 
10 às 13 horas, na Aven ida Almirante 
Gago Coutinho, n° 151, em Lisboa, e 
prestarão todos os esclarecimentos re
lativos a matéria tributária . 



MESAS 
Favorito· do jet set 

Cafeína passa 
a fundamental 
O exercício de criar um ambiente de brasserie 
descontraída na Foz tornou-se um caso sério 
da gastronomia e da sociedade nortenhas. 
Por Fernando Melo 

P
assear no Porto, ao longo do 
Douro, até ao mar, é entrar na 
Foz na companhia pela es
querda de águas tranquilas 

que rapidamente se transformam em 
ondas violentas e bravas do Atlântico. 
Um cenário que a muitos tem cativa
do e que faz do Porto uma das cidades 
com maior charme de toda a Europa. 
O percurso pelo lado direito também 
tem os seus encantos, com comércio 
tradicional a insistir em marcar a sua 
posição entre as casas mais moder
nas, entretanto ponteadas também 
por pequenos cafés e santuários gas-

tronómicos de outrora . A seguir à Can
tareira, já bem dentro do cenário da 
Foz do Douro, é altura de virar para a 
direita, na Rua do Padrão, para encon
trar no n° 100 um dos pontos mais 
"in" da capital do norte, destino obri
gatório do jet set, ao longo de todo o 
dia, incluindo almoço e jantar. 

Vasco Mourão é filho da Foz e foi 
"mordido" em 1989 pelo "bicho" da res
tauração, quando começou um negó
cio na Praia da Luz, juntamente com 
um amigo seu, e que ainda hoje man
tém as portas abertas. Seguiu-se oCa
fé na Praça, em 91, na baixa do Porto 
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e, fina lmente, o Cafeína, em 95. O es
paço funciona sem interrupção entre 
as dez da manhã e as duas do dia se
gui nte, mudando a sua vocação ao 
longo de cada jornada, chegando mes
mo a passar por café e ponto de en
contro. Nunca está vazio, mas os mo
mentos nobres são o almoço e o jan
tar, resultando em experiências sérias 
mas totalmente diferentes. 

Graças a uma intervenção nos inte
riores particularmente feliz, o ambien
te a meio do dia é muito luminoso, 
transportando quase a luz que orla a 
agitada linha de costa que fica a me
nos de 100 metros. Uma transparên
cia com uma magia especia l, transpor
tada para dentro de portas e que expli
ca por que são tantos os que nutrem 
pela cidade invicta um gosto especial. 
A partir das 13 horas, começam a 
chegar habitués e outros para o almo
ço, num circuito que não poucas vezes 
é uma parada de figuras públicas, so
ciedade e negócios, formando uma 
clientela que, apesar da sua heteroge
neidade, dá ao Cafeína uma vida pró
pria . Mesas que começam com três 
pessoas mas passada meia hora já 
têm oito, mesas a que se juntam no 
fim da refeição amigos para o café, e 
mesmo mesas que acabam por se jun
tar, por se tratar de velhos amigos -
que não se viam há mais de um dia -
inseparáveis, adivinha-se, dentro e fo
ra da gastronomia, até mesmo mesas 
com solitários, acompanhados apenas 
de um livro, contribuem para o perfu
me francamente agradável do espaço. 
O serviço é de uma fluidez apreciável, 
com boa circu lação dos empregados 
pela sala, acompanhando as escolhas 
e carências de todos sem distinções 
nem preferências, que em casas "fa
miliares" podem constituir problema 
sério para os forasteiros. No Cafeína, a 
casa é mesmo de todos. 

Vasco Mourão é o anfitrião por exce
lência, respeitando todos os seus 
clientes, mas não deixando de cumpri
mentar e fazer o seu sma// talk com os 
costumeiros. À noite, a casa muda por 
completo, transformando-se numa 
brasserie parisiense, adivinhada às 
portas de uma discoteca, ou como últi
mo passo antes da "movida". Quase 
se procura subir as escadas, mas no 

primeiro andar funcionam apenas os 
escritórios da empresa de Mourão. 
"Estive quase para fazer um espaço re
servado para jantares de pequenos 
grupos, mas acabei por reservar todo o 
piso de cima para os escritórios e para 
o pessoal", explica o gerente e proprie
tário do estabelecimento, cuja activi
dade não se cinge ao Cafeína. Em 97, 
inaugurou em Matosinhos o Trinca Es
pinhas, restaurante especializado em 
peixe e marisco e agora está prestes a 
abrir o Oriental, mesmo em frente ao 
Cafeína, com inspiração na cultura do 
sol nascente, nas antigas instalações 
do Porto Fino, compradas por Vasco 
Mourão após violento incêndio. 

A ementa do Cafeína segue uma es
tratégia normalmente concebida por 
Mourão e que consiste em oferecer 
sempre saladas substanciais, "para 
quem procura apenas uma refeição li
geira", e bifes, "um elemento funda
mental e talvez metade de todo o tra
balho de cozinha que aqui desenvolve
mos", explica, acrescentando que "é 
preciso criar referências, iguarias que 
as pessoas consigam identificar facil
mente e que um dias as levem a pro
var os pratos mais elaborados, nos 
quais também nos concentramos". O 
chefe de cozinha com que trabalha e 
que dirige o trabalho de mais seis cozi 
nheiros, só no Cafeína, está consigo há 
cerca de dez anos, pelo que a criação 
gastronómica é algo que sai natural
mente das conversas da dupla. "Pro
curamos que a nossa cozinha seja um 
desafio para os gourmets que confiam 
em nós e nos visitam, mas um sítio 
acessível para quem vem cá relaxar e 
passar um bom bocado", conclui. 

Comer e beber, com Cafeína 

O menu é eclético e cobre diversos 
perfis de gostos individuais. Foram 
provadas duas saladas, uma "de rúcu
la com bresaola", outra "de espadar
te", notando-se um cuidado especial e 
bem conseguido de junção de sabores 
e aromas de crús. Noutra circunstân
cia , foi ainda provado o "folhado de 
chêvre gratinado" (900$00), com boa 
consistência, pecando talvez pela ex
cessiva quantidade. Da lista de suges
tões do menu constam ainda o "bis-
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MESAS 
Favorito do jet set 

que de lagostim" (500$00), "crepe de 
legumes" (700$00) . Nos peixes, a 
abrangênc,ia está assegurada, com 
pratos elaborados de forma substan
cial. É o caso, por exemplo, do "lombo 
de pescada com molho de açafrão" 
(2100$00), "filetes de dourada com 
pimenta verde" (2300$00) e "cama
rão tigre flamejado" (2400$00). Os 
carnívoros também não saem do Ca
feína sem se satisfazer, a julgar pela 
"espetada de lombo" (2200$00), feita 
sem secar as carnes e com um molho 
bem conseguido, o "magret de pato" 
(2100$00), bem ornado e acompa
nhado, especia lmente no capítulo das 
verduras, o "tornedó Wellington" 
(2200$00) e o "carré de borrego com 
chutney" (2300$00), ambos prova
dos ao jantar em dia diferente. As so
bremesas estão bem, frescas e boas, 
sem o peso que a doçaria conventual 
por vezes coloca no fina l de uma refei
ção bem comida e bem bebida. Foram 
provados os "crepes queimados com 
creme inglês" (700$00), o "gratinado 
de frutos si lvestres" (700$00) e a 
"marquise de chocolate branco e pre
to" (700$00). Foi talvez este o único 
momento em que a dose pareceu cor
recta; nos restantes pratos, a comida 
aparece em franca demasia, mesmo 
para os que gostam de sa ir bem ates
tados de uma jornada gastronómica. 

A carta de vinhos é interessante, 
embora se lamente o alinhamento cla
ro com algumas das principais distri
buidoras. Foi produzida conjuntamen
te com Ricardo Nicolau de Almeida e 
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mostra os matizes nacionais do vinho, 
embora sempre a tocar o lugar comum 
e os nomes sonantes. É sempre de la
mentar, embora frequente em Portu
gal, que uma casa onde o esforço de 
inovação mostra tão bons resultados 
na cozinha se fique pelo meio da esca
la no recheio da sua garrafeira. Parti
cularmente curiosa é a presença de al
guns néctares espanhóis, em particu
lar os galegos, feitos a partir da casta 
Albarifío, prima da nossa Alvarinho. 
Foi provado o Fillaboa Rias Baixas Al
barifío 99, que se mostrou muito floral 
e fresco, com uma estrutura interes
sante, assente em notas minerais. 
Com uma cor próxima da palha, cons
titui boa companhia para uma sa lada 
ou para marisco ao natural. Aprovei
tou-se ainda para provar o Quinta do 
Côtto Douro tinto 98. Na mesma linha 
do 97, está um vinho espesso, com 
boa cor, granada profundo e notas 
agradáveis de fruta escura madura. 
Confirma-se, contudo, algum excesso 
de ll]aceração na sua produção, resul
tando num final de boca um pouco 
agreste e num toque ligeiramente her
báceo. 

O Cafeína é sítio para almoçar, jan
tar e estar. Nos dias em que se lá não 
vai, pode-se sempre ir comer peixe 
fresco ao Trinca Espinhas e, quando 
apetece uma coisa diferente, há - ou 
haverá - o Oriental. Isto enquanto Vas
co Mourão não abre mais casas. "Vou
-me ficar por aqui", garante, mas com 
uma expressão irrequieta que trai a 
sua certeza. Afinal , a semana tem sete 
dias ... 

Restaurante Cafeína 
R. do Padrão 100 
4150-557 Porto 
Tel : 22 610 80 59 
Fax: 22 610 82 10 
Aberto todos os dias, das 10:00 às 
22 :00. 

Restaurante da Ordem dos Médicos 

Ao seu dispor na Aven ida Almirante 
Gago Coutinho, n° 151, 1700 Lisboa 
Aberto de segunda a sábado. Almoços 
das 12:00 às 15:30 e jantares das 
19:00 às 22:30. 
Tel.: 21 842 71 53 



VINHOS 
Quinta do Fojo 

Mais uma casa 
produtora de vinhos 
do Porto abraçou, 
desde 1996, o mercado 
dos vinhos de mesa, 
seguindo uma estratégia 
de duas marcas. 
Por Fernando Melo 

N 
inguém nega ao Douro o 
seu estatuto de excelência, 
tanto na paisagem como 
nas vinhas. Não é menos 

verdade, contudo, que o universo 
dos vinhos de mesa está ainda a 
procurar a sua identidade, não se 
comparando em coerência e quali 
dade ao longo do tempo ao vinho do 
Porto que ali se produz. Se há bons 
exemplos, alguns mesmo de exce
lência, outros há que têm um sabor 
grande a desapontamento. Ainda é 
muito importante o ano de colheita 
em praticamente todos os produto
res de vinhos de mesa, sinal de que 
os enólogos e os produtores durien
ses ainda estão à procura de um 
estilo e da melhor forma de vinificar. 
Constituem casos flagrantes, por 
exemplo, o Duas Quintas Reserva -
com um início de década brilhante, 
mas a decair a partir de 94 -, o 
Quinta do Cotto Grande Escolha -
nos anos 90 ainda não apareceu um 
vinho tão bom como alguns dos 
anos 80 - , e o Borges Douro - o de 
95 saiu espectacular, mas os dois 
seguintes estiveram muito longe de 
acompanhar. -

A pressão do mercado é muito 
grande, existe um país enófilo ávido 
de vinho novo, especialmente o que 
provém das casas que já os con
quistaram, e os produtores não têm 
a coragem de, em anos piores, opta
rem apenas pela produção de se
gundas ou terceiras marcas. A So
grape, feliz herdeira do famoso e es
plêndido Barca Velha, só pôs a sua 
chancela no 91 da sua primeira 
marca, reservando as outras colhei
tas para o também muito bom Re
serva Especial. Com esta operação, 
reforça o prestígio do vinho, aumen
ta a procura, mas não defrauda 
quem o prova . Se for preciso espe
rar-se dez anos por uma colheita 

Nas margens do Pinhão 
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que mereça a designação "pre
mium", há que ter a paciência de o 
fazer. Em vez disso, assiste-se ac
tualmente a um inflacionamento do 
preço sem precedentes, numa espé
cie de histeria colectiva de produto
res, distribuidores e consumidores, 
prejudicando fortemente quem faz 
um trabalho honesto e dedicado. 
Resta saber, contudo, quem conse
gu irá vingar no mercado global, 
quando os portugueses descobrirem 
em definitivo os vinhos espanhóis -
por exemplo, da Ribera dei Duero, a 
crescer exponencialmente em quali
dade e casas produtoras - ou os 
franceses da Provence - com nécta
res excelentes abaixo dos três mil es
cudos. Restará pouco tempo até que 
se possa comprar, indiferenciadamen
te , português, espanhol ou francês, 
o mesmo se aplicando aos dois paí
ses referidos. Além do respeito pelo 
consumidor, existe este factor de 
ponderação obrigatória para os pro
dutores do Douro. 

A Vinha do Fojo 

A introdução foi mais longa do que o 
habitual, porque o vinho de que va
mos falar provém do Douro, de uma 
propriedade cujas vinhas tradicio
nalmente se utilizavam apenas para 
o vinho do Porto. E porque passou 
do anonimato meteoricamente para 
o estrelato, através de mão algo mis
teriosa mas segura . Trata-se da co
lheita de 96, na qual Margarida Se
rôdio Borges logo optou por uma es
tratégia de duas marcas, "ambas re
ferentes a grandes vinhos". Trata-se 
do Fojo e do Vinha do Fojo, este lan
çado em Dezembro de 98 e o pri
meiro no final do ano passado. O 
preço do Fojo ronda os 10 contos 
por garrafa de 0,75 litros, enquanto 
o Vinha do Fojo se situa em torno 
dos 4 contos. Em 97 não houve vi
nho de mesa e em 98, tendo sido 
feitos apen~s dois dos três lagares 
de que dispõe a Quinta do Fojo, ape
nas se produziu o Vinha do Fojo. Na 

colheita de 99 está ainda por definir 
a estratégia . 

A Quinta do Fojo está localizada 
na margem esquerda do vale do rio 
Pinhão, no Cima Cargo. Os vinhos 
são feitos apenas com as uvas das 
vinhas velhas, com cerca de 7 ha. 
As castas dominantes são a Tinta 
Roriz, Touriga Francesa e Tinta Bar
roca, existil'ldo ainda Touriga Nacio
nal, Tinto Cão e Tinta Amarela, estas 
duas em menor quantidade. Marga
rida Serôdio Borges chamou para 
trabalhar consigo David Baverstock. 
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VINHOS 
Quinta do Fojo 

Na adega as uvas são esmagadas 
e parcialmente desengaçadas num 
desengaçador-esmagador com rolos 
de borracha, de onde vão para os la
gares com capacidade para 12 pi
pas, cheios num só dia. O mosto é 
trabalhado a pé por um período de 
quatro horas repetido todas as seis 
horas até ao início da fermentação. 
Esta dura uma semana, com tempe
ratura controlada a 28-30°C. Segue
-se um período de estágio em barri
cas d~ carvalho francês entre 8 e 15 
meses. Os vinhos são engarrafados 
na quinta sem colagem nem filtra
ção, seguindo-se um estágio em gar
rafa que varia entre 8 e 18 meses. 

Os vinhos 

Margarida Serôdio Borges insistiu 
em enviar o seu 98, juntamente com 
as garrafas de 96, apesar de estar 
ainda a uns meses da sua comercia
lização. Deixa-se a seguir uma parte 
das notas de prova. O material res
tante guarda-se para os tempos 
mais próximos, quando se conseguir 
obter resultados laboratoriais que 
sustentem ou refutem algumas im
pressões que não mereceram con
senso com o produtor. 
Vinha do Fojo DOC Douro tinto 98 
- Ainda não está no circuito comer
cial. Vermelho escuro na cor, espes
so, mas cristalino. Colocado nos 18-
19 graus, mostrou-se frutado, com 
madeira delicada no aroma. Na pri
meira boca, alguma adstringência, 
mas sem aspereza. Na continuação 
da boca, um gosto de trás a deixar a 
impressão de estrutura presente, 
mas com alguma dificuldade no ca
pítulo da persistência . Meia hora de
pois, no copo, as matérias aromáti 
ca e gustativa abrem , transformando 
o néctar numa bebida agradável e 
pouco ácida, mas pouco excitante, 

especialmente se comparado com os 
seus parceiros de 96. Para beber ao 
longo dos próximos três anos, no 
máximo. Deverá estar no mercado 
no final deste ano. 
Vinha do Fojo DOC Douro tinto 96 
- Este vinho foi provado à tempera
tura de 18 graus. A cor é vermelho 
granada e mostra-se limpo. Se a ele
gância , frescura e suavidade deste 
vinho se pudessem transpor para 
objecto, daria um tecido da melhor 
seda, porque entra aveludado na bo
ca mas inspira frescura. Está tudo 
certo neste vinho, mas transcende o 
que dele se espera. O aroma é de 
fruta vermelha madura mas fresca, a 
boca é agradável , tanto no ataque 
como na persistência, tudo bem ter
minado. Obra de artífice perfeccio
nista, com todas as arestas limadas 
com muito carinho, este Vinha do 
Fojo está pronto para se beber, mas 
pode . guardar-se sem prejuízo ao 
longo dos próximos 10 anos. 
Fojo DOC Douro tinto 96 - Provado 
a 18 graus. Vermelho granada muito 
carregado, opaco, com uma textura 
nos bordos do copo que o faria pas
sar por Porto. O aroma não é sufi
ciente para despistar por completo a 
confusão, por se mostrar muito "quí
mico", fechado, como se se tratasse 
de um (bom) vintage novo. Aromas 
de fruta silvestre, compotas éscuras 
e notas vegetais enviam-nos os sen
tidos totalmente nessa direcção. A 
boca contraria a fantasia, com um 
extracto seco forte e dominante a in
vadir o palato. Um estrutura bem 
controlada, juntamente com a pre
sença de madeira de boa qualidade, 
bem queimada , revelam um conjun
to que não tem vergonha de mostrar 
uma aresta bem vincada . Mas a per
sistência é tão macia! De novo a 
roupagem da melhor seda .. . Está tu
do pres~nte em muito, mas é cedo 
ainda para se beber, a menos que se 
decante algumas horas - nunca me
nos de duas - antes de se beber. 
Melhor é guardá-lo por pelo menos 
mais três anos. Ideal para consumir 
a partir de 2002, devendo atingir o 
seu melhor cerca de 2006. Na lon
gevidade, pode-se-lhe dar mais de 
30 anos .. 
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Vinho e Eça 
em livro 

Francisco de Mascarenhas Gai
vão, radiologista radicado em 
Coimbra desde os temJXls de 

estudante, acaba de lançar um livro 
com o sugestivo título "Enologia 
Queiroziana -Vinhos e 'Espíritos' na 
obra de Eça de Queiroz", prestes 
que está a completar-se o primeiro 
centenário da morte do escritor. 

Enófilo e membro activo de uma 
das mais activas tertúlias do vinho 
em Portugal, Mascarenhas Gaivão 
afirma, na nota prévia da sua obra, 
que a ideia de escrever livro só sur
giu depois de começar a recolher 
notas da obra de Eça , então ape
nas para seu próprio proveito e de 
alguns amigos queirozianos. Mais 
adiante lê-se um parágrafo que, 
não fazendo jus ao conhecimento 
que tem do vinho, demonstra o 
mesmo humor que a tantos deliciou 
o próprio Eça : "O autor das notas 
confessa-se, desde logo, como um 
não especialista quer em literatura 
quer em enologia, embora cultive 
com possível moderação e interes
se essas artes, sobretudo na pers
pectiva consumista de ambas". 

Francisco de Mascarenhas Gai
vão vai mostrando, alinhadas por 
ordem alfabética, as palavras por si 
seleccionadas, juntamente com as 
obras de onde foram extraídas. 
Acrescenta, ainda, pequenos textos, 
sucintos mas precisos, que ajudam 
à compreensão do próprio Eça. 



INTERNET 
Médicos on-line 

01de• dos M edrcos Mrcrosolt lnlefnel Eaplorer IIII~ EJ O centros das ordens 
dos médicos da Europa 
na Net está no site do 
Comité Permanente dos 
Médicos Europeus. 
A partir do site do 
CPM E acede-se a todos 
os sites das ordens e 
das organizações de 
médicos do velho 
continente. O site da 
Ordem dos Médicos 
nacional é um dos mais 
completos. 

As ordens virtuais 

A
note este endereço: www. 
cpme.be. Trata-se do site do 
Comité Permanente dos Mé
dicos Europeus e constitui o 

melhor ponto de partida para quem 
gosta de seguir de perto as questões re
lacionadas com as ordens dos médicos 
na Europa e não só. O site do CPME le
va ainda a descobrir as páginas virtuais 
de muitas organizações de médicos. 

Criado em 1959, o Comité Perma
nent des Médecins Européens é a orga-

nização que representa a internacional 
as associações médicas nacionais da 
zona da União Europeia. Com sede em 
Bruxelas, o CPME detém o estatuto de 
organização sem fins lucrativos de acor
do com a lei belga. 

O Comité Permanente dos Médicos 
Europeus também trabalha com as or
ganizações autónomas de médicos 
mais representativas na Europa. Ao 
todo, o Comité representa actualmente 
1 ,4 milhões de médicos europeus. 

Encontra-se sem dificuldade um con
tacto ou uma informação. 

O site está dividido em seis áreas 
principais e duas de suporte (uma que 
funciona co'mo link para envio de 
e-mails e outra com as últimas deci
sões e atitudes do Comité). 

~~~~~==c::~-------~~ Daí, ser o centro das aten

As seis áreas principais dividem-se 
em: notícias, secretariado, CP, docu
mentos, eventos e links. Depois, algu
mas destas secções possuem subdivi
sões. É o caso da área dedicada ao Co
mité (CP) que se divide ainda em his
tória, estrutura, estatutos e membros. 
Assim, obtém-se facilmente toda a in
formação pretendida sobre o Comité. 
Na sua estrutura encontram-se todos os 
nomes eleitos entre os quais figura o do 
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ções em matéria de busca de 
diversas informações. A pági
na www.cpme.be existe em 
duas versões- inglesa e fran
cesa - e é fácil de navegar. 
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-
português Pedro Nunes que além de 
ocupar o cargo de membro da comis
são executiva para o período 2000/01 
foi ainda simultaneamente eleito para o 
desempenhar a função de auditor fi
nanceiro interno. 

Na subdivisão dedicada aos mem
bros é possível obter os contactos de di
versas entidades bem como de conse
guir ligações directas aos sites dos di
versos membros e parceiros do Comité. 
Esta secção está focada nos 1 7 mem
bros que compõem o CPME, nas orga
nizações com ligações à EU (que não 
possuem direito de voto) e nas entida
des autónomas. 

Infelizmente nem todas as ordens 
dos médicos nacionais e organizações 
possuem site na Internet. Dos mem
bros efectivos apenas a Bélgica, a Dina
marca, a Finlândia, a França, Alema
nha, a Itália, Portugal, a Noruega, a 
Holanda e o Reino Unido têm uma ver
são on-line. Aqui o destaque vai para o 
site da Ordem dos Médicos, entidade 
que representa Portugal no Comité Per
manente. O si te www .ordemdosmedicos. 
pt é de fácil consulta e possui diversas 
informações úteis sobre a instituição e 
sobre o sector. A área sobre informa
ção institucional engloba a actividade 
desenvolvida pela Ordem dos Médicos 
a nível nacional e regional e está dividi
da em seis campos distintos. Destaque 
para a área sobre o Concelho Nacional 
Executivo (CNE) onde residem os esta
tutos e Códigos dos Médicos. 

Quanto aos comunicados e delibera
ções encontram-se ordenados por or
dem cronológica. A organização estru
tural é semelhante para as três secções 
regionais e é de assinalar a presença de 
serviços administrativos e jurídicos on
-line. O campo publicações inclui os re
sumos das duas publicações oficiais da 
Ordem dos Médicos (a Revista da Or
dem e a Acta Médica Portuguesa). Na 
secção dedicada aos colégios da espe
cialidade encontra-se o regulamento 
geral dos colégios, o código de nomen
clatura de actos médicos e os progra
mas de formação das várias especiali
dades e subespecialidades. 

Quanto à área de informação científi
ca e profissional possui links a outros 
sites da Net que permitem o acesso di
recto a publicações periódicas e doeu-

mentação não periódica, pesquisa bi
bliográfica, notícias científicas, informa
ções do Sistema Nacional de Saúde e a 
várias Sociedades Científicas e Profis
sionais médicas. 

O site da ordem dos médicos inclui 
ainda informação cultural que além das 
actividades próprias da Ordem dos Mé
dicos contém ligação a outros sites en
tre os quais o do Porto 2001 -Capital 
Europeia da Cultura. 

Existe ainda uma área dedicada à le
gislação/regulamentação que permite 
conhecer a documentação legislada na 
área da saúde e uma zona de registo 
que constitui uma base de dados inter
activa de acesso limitado, para todos os 
médicos que disponham de correio 
electrónico. No caso das organizações 
observadoras apenas a Polish Chamber 

of Physicians and Dentists (http:// 
www.nil.org.pl/) e a Fédération des 
Médecins Suisses (http://www.fmh. 
eh!) possuem um site na Internet. 

Das organizações autónomas associ
adas quase todas têm página na Net. 
Apenas a W.M.A. - World Medical As
sociation, a C.I.O. - Conférence lnter
nationale des Ordres, a F.E.M.S. -Eu
ropean Federation of Salaried Doc
tors (todas com sede na França) e o 
P. W. G. - Permanent Working Group of 
European Junior Hospital Doctors (com 
secretariado em Portugal na Ordem 
dos Médicos) não estão presentes na 
Web. 

De resto, vale a pena navegar pelos 
sites já existentes e descobrir o que se 
anda a fazer em termos de associações 
médicas, pela Europa fora. 

Associações nacionais 
Bélgica 
Fédération Belge des Chambres Syn
dicales de Médecins 
http://www.arcana.be/csm.html 

Dinamarca 
Den Almindelige Danske L.aegefore
ning, Danish Medical Association 
http://www.dadl.dk/ 

Finlândia 
Suomen Uiakarllitto, Finnish Medi
cal association 
http://www.fimnet.fV 

França 
Ordre National de Médecins 
http://www .ordmed .orw 

Alemanha 
Bundesarztekammer 
http://www.bundesaerztekammer.de/ 

Itália 
Federazione Nazionaly degli Ordini 
Mediei Chirurghi e degli Odontoitri 
http://www.fnomçeo.iV 

Noruega 
Norvegian Medical Association 
http://www.legeforeningen.no/ 

Holanda 
Koninklijke Nederlandsche Maats
chapij tot Bevordering der Gene
ekunst 
http://www.knmg.ni/ 

Reino Unido 
British Medical Association 
http://www.bma.org.uk/ 

Portugal 
Ordem dos Médicos 
http://www .ordemdosmedicos. pV 

Associações autónomas 
A.E.M.H. - European Association of 

Hospital Doctors 
http://www.aemh.orrf 

E.M.S.A. - European Medical Stu
dent's Association 
http://www.emsa-europe.org 

U.E.M.O. - European Union of Gene
ral Practitioners 
http://www.uemo.org 

U.E.M.S. - Union Européenne des 
Médecins Spécialistes 
http://www.uems.be 

I.F.M.S.A - lnternational Federation 
of Medical Students' Associations 
http://www .soros.org. mk/ngo/ifmsa/e 
n/ifmsa. htm 
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CULTURA 
Escolhas 

Por Manuel Halpern 

Exposições 

Joaquim Bravo 
Esta é a mais completa retrospectiva 
da obra de Joaquim Bravo, desde a sua 
morte em 1990. Uma mostra que pro
cura dar um olhar completo sobre a 
pintura de Bravo, privilegiando os tra
balhos inéditos ou menos conhecidos. 
A exposição, comissariada por Helena 
de Freitas e Leonor Nazaré, inclui uma 
vídeo-instalação de Xana, um filme iné
dito de António Palolo e a edição de um 
catálogo, com portfólio de Luís Cam
pos. Nascido em Évora, em 1935, Joa
quim Bravo é um dos mais interessan
tes artistas plásticos portugueses da se
gunda metade do século XX. A sua 
obra, em desenho ou pintura, caracteri
za-se por uma constante violação das 
convenções. 
Fundação Gulbenkian, até 31 de 
Agosto 

Eça de Queirós 
Para assinalar o centenário da morte de 
Eça de Queirós, a Biblioteca Nacional 
organizou uma exposição bio-bibliográ
fica do romancista português. Cheia de 
relíquias, como fotografias, livros e car
tas. Percorrendo esta exposição é pos
sível traçar os pontos mais importantes 
da vida do autor de Os Maias, desde as 
Conferências do Casino, às passagens 
por Paris. 
Biblioteca Nacional (Lisboa), até 30 
de Setembro 

Nikias Skapinakis 
Trinta e quatro anos da pintura de Ni
kias Skapinakis são revistos no Museu 
de Serralves. Trata-se de uma retros
pectiva do artista plástico que trabalha 
num estilo diferenciado no panorama 
da arte portuguesa do século XX. Utili
zando muito a técnica do recorte, os 
trabalhos de Skapinakis aproximam-se, 
por vezes, da pop art. 
Museu de Arte Contemporânea de Ser
ralves, até 1 O de Setembro 

Teatro 

Viriato 
O belíssimo eastelo de Almourol, perto 
de Constança, serve de palco para a re
posição da peça Viriato, pelo grupo Fa
tias de Cá. Trata-se uma adaptação 
teatral do romance histórico A Voz dos 
Deuses, de João Aguiar. Uma mega
produção, dirigida por Carlos Carvalhei
ra, com 80 actores e 20 cavalos. O 
Castelo de Almourol é o local apropria
do para o espectáculo. 
Castelo de A/mouro/, até 1 O de Se
tembro, só aos domingos, às 19:00 

Cinema 

28 Dias, de Betty Thomas 
28 Dias, o filme de Betty Thomas mar
ca o regresso ao grande ecrã de Sandra 
Bullock. Desde que filmou Speed 2, 
em 1987, que Bullock não conhece su
cesso nas bilheteiras. Espera-se que 
este filme, já com algum sucesso na 
Europa e nos Estados Unidos, relance a 
actriz. Trata-se da história de uma jor
nalista alcoólica que se vê forçada a 
entrar num programa de reabilitação. 
Com Bullock contracenam Steve Bus
cerni, Viggo Mortensen, Dominic West, 
entre outros. 

Missão a Marte, de Brian de Palma 
Um universo fantástico é transmitido 
por Brian de Palma em Missão a Mar
te. O autor de Vestida para Matar e de 
A Fogueira das Vaidades, abandona o 
suspense hitchcockiano para passar à 
ficção científica. Tim Robbins, Gary 
Sinise e Don Cheadlie são os actores 
principais de um dos filmes mais es
perados do ano. 

Vídeo 

Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Al
modóvar 
O primeiro drama de Pedro Almodóvar, 
premiado com o Oscar para o melhor 
filme estrangeiro, chega ao formato 
VHS, para venda directa. Uma história 
comovente que o realizador dedicou a 
todas as mães. Nos principais papéis 
Cecilia Roth, Marisa Paredes e Penélo
pe Cruz. 
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Discos 

Tito Paris ao Vivo no B. Leza 
A par de Cesária Évora, Bana, Dany Sil
va e Paulino Vieira, Tito Paris é um dos 
mais prestigiados músicos cabo-verdia
nos da actualidade. A sua carreira foi 
cheia de sucessos, orgulhando-se o 
músico por ter escrito o tema Regresso, 
para Cesária . A par de uma longa car
reira de estrada, Paris lançou três ál
buns de originais: Tito Paris, Dança Mi 
Crioula e Graça Tchega . Agora o cabo
verdiano regressa com um álbum ao vi
vo, gravado em Lisboa, no bar B. Leza, 
um autêntico santuário da música afri
cana em Portugal. Um concerto memo
rável, gravado em 1998, com partici
pações especiais de Rui Veloso, Danny 
Silva, Gerard Mendes e Pedro Jóia. 

Livros 

O Sentimento de Si, de António Damásio 
António Damásio, o neuro-cirugião por
tuguês residente nos Estados Unidos, 
está de volta com um novo livro, depois 
do enorme êxito de O Erro de Descartes 

~-
(1994). Em O Sentimento de Si, Da-
másio explica como conhecemos e co
mo sentimos qué conhecemos. 

O Caçador Ausente, de Alfredo Pita 
O mais internacional dos escritores pe
ruanos, Alfredo Pita, não degenera da 
boa tradição literária de seus congéne
res latino-americanos. Na linha de Gar
cia Marquéz, Julio Cotazár e tantos ou
tros, em O Caçador Ausente, Pita recua 
ao Peru dos anos 70, para contar uma 
história política . O prefácio é do chileno 
Luís Sepúlveda. 


