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m conjunto de entrevistas e
testemunhos recordam neste número o perfi l do Prof.
Machado Macedo. Um trabalho que se afi gura como uma justa homenagem da Revista da Ordem
dos Médicos a um antigo Bastonário
e uma das figuras de ma ior prestígio
da medicina portuguesa.
Embora diversas, o conjunto de
opin iões sobre a sua vida e sobre o
traba lho que desenvolveu em diferentes áreas espelham e ajudam a
compreender as qua lidades humanas e técnicas que
sempre o · acompanh ara m.
Pessoalmente e
pela enorme amizade que nos ligava, é
difícil encontrar adject ivos para fa lar
de Manuel Eugénio
Machado Macedo.
Mas como actua l
Bastonário gostava
que a conduta ética, deontológica
deste homem fosse
exemp lo para todos, principalmente para os que
chegam à profissão.
A publicação da sua História da
Medicina Portuguesa do Século XX é
testemunho da pa ixão pela medici na que o acompanhou sempre, mas
também a vontade de dar a conhecer aos outros o trabalho dos médi cos portugueses, tanta s vezes esquecido entre nós.
Fica o desejo que não rea lizou .
Escrever uma outra História da Medicina, "ma is científica", como gostava de dizer, e de envolver ma is as
disciplinas da saúde na Universida de em que era Reitor. Pormenores
para quem deixou um trabalho tão

U

vasto e uma obra tão marcante, que
em próximos números será relembrada em artigos de amigos e co laboradores .
importância recentemente
atribuída por um cana l de te levisão a um conjunto de reportagens que retratava m as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde
mereceram posição pública da Ordem dos Médicos.
Embora a conduta dos médicos
não fosse, nesse caso, posta em
causa, a Ordem dos
Médicos não pode fica r indiferente à exploração dos dramas
humanos. Como médicos conhecemos,
co mo poucos, os
dramas de pessoas e
famílias que a doença ou acidentes atiram para os hospitais. Talvez porque
sejamos espectadores menos passivos
e tenhamos redobradas razões para apelar aos responsá veis pelos órgãos de
com un icação socia l para não caírem
na tentação de envolver pessoas indefesas na guerra das audiências.

A
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DR. JORGE SAMPAIO

Uma, perda para
o pa1s
"Com o falecimento do Professor Machado Macedo o país perdeu uma
personalidade médica da maior relevância na segunda metade do século XX.
A ele se associa, de imediato, o desenvolvimento da Cirurgia Cardio Torácica
em Portugal e a sua reputação de médico e de cientista ultrapassou as nossas fronteiras.
Assim, exerceu, com grande prestígio, as funções de Bastonário da Ordem
dos Médicos, mas também as de Presidente da Associação Médica Mundial,
eleição que o distinguiu em particular. Foi, portanto, naturalmente uma das
personalidades que convidei para reflectir sobre os problemas do sistema de
saúde português, na Semana da Saúde que promovi em finais de Novembro
de 1999.
Era também um homem de cultura vasta, que não se esgotava na
Medicina e que possuía raras qualidades de trato e de tolerância.
É, pois, para todos nós, uma perda dolorosa e importante."
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Homenagem

DR. ALFREDO BARROSO, AMIGO

Amigos para sempre
O testemunho pessoa l de homenagem à memória do Professor Manuel
Eugénio Machado Macedo".
ive a honra e o prazer de ser
amigo do Professor Machado
Macedo - era assim que eu o
tratava - durante os últimos quatro
anos da sua vida. Não me incluo,
por isso mesmo, entre aqueles que
melhor poderão e saberão evocar a
sua figura de grande profissional da
Medicina, de cidadão e homem de
Cultura - distintíssimo- ao longo de
uma vida a vários títulos notável.
Conheci pessoalmente o Professor
Machado Macedo quando ele era o
Bastonário da Ordem dos Médicos e
eu desempenhava as funções de chefe da Casa Cívil do então Presidente
da Répública, Doutor Mário Soares.
Passei a conhecê-lo melhor quando se
tornou membro do Conselho das Ordens Honoríficas Portuguesas, a convite do Presidente da República.
Tornei-me seu amigo sincero durante os dois anos em que fui membro do Conselho de Administração
da Fundação de São Carlos, da qual
ele foi o único e abnegado presidente, desde a criação até à extinção.
Tratou-se, seguramente, de um
caso de simpatia mútua à primeira
vista . Eu já era seu admirador. E
passei a ser, também, seu amigo. É
com imensa saudade que hoje recordo o prazer de tantas conversas in formais que mantivemos no velho
Teatro de São Carlos- quer no gabinete dele, quer no meu - durante
dois anos de expectativa e impotência quanto ao destino da Fundação
de São Carlos. Dois anos "varridos" por muitas e variegadas "incompreensões" que sopravam do exterior. Mas essas "incompreensões" que chegaram a tocar as raias da soberba e da insolência - ainda mais
contribuíram para consolidar a amizade e solidariedade que nos uniram , até o Professor morrer.

T

O ProfessOr Machado
Macedo era um
"homem.. bom" '
inteligente, culto
e sensível. Era um
homem amabi líssimo
e de uma
extraord inária
elegância. Cultivava
com natura lidade as
qua lidades que
caracterizavam os
verdadeiros
aristocratas do espírito
·
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Também por isso, lamento que ele
já não esteja entre nós, para poder
assistir ao epílogo da contenda em
que ambos nos empenhámos, lado a
lado, essencialmente por uma questão de dignidade e honra pessoais.
Aristocrata de espírito
e de sentimentos
O Professor Machado Macedo era
um "homem bom", inteligente, culto
e sensível. Era um homem amabilíssimo e de uma extraordinária elegância. Cultivava com naturalidade
as qualidades que caracterizavam os
verdadeiros aristocratas do espírito.
Ele era um deles. E já há poucos.
Tinha, além do mais, um grande
sentido de humor - coisa rara - e
amava a música, a grande Música.
Era um melómano avisado e despretensioso, como é próprio dos que conhecem e sabem. Ele era um sábio.
Dava gosto conviver com ele. Ele
era um homem tolerante e ca loroso.
Dava gosto conversar com ele. E muito conversámos nós - sobre a vida,
em geral, e sobre a música, em especial. Dava gosto ser amigo dele. E ele
deu-me o prazer e a honra de ser meu
amigo, até ao fim da sua vida .
Enquanto puder continuar a ouvir
música, quando for à ópera- e, sobretudo, sempre que entrar no São
Carlos - nunca me esquecerei dele.
É a melhor homenagem pessoal sem dúvida modesta, mas since ra que posso prestar ao Professor Machado Macedo.
'Depoimento por ocasião
da Homenagem ao Prof. Doutor
Manuel Machado Macedo,
no Hospital de Santa Marta,
em 21 de Junho de 2000

Tinha, além do
mais, um grande
sentido de humor
- co1sa rara e amava a música,
a grande Música.
Era um melómano
avisado e
despretencioso,
como é próprio
dos que conhecem
e sabem.
Ele era um sábio

REVISTA DA ORDEM DOS MÉD ICOS- SETEMBRO 2000-

l l

CAPA
Homenagem

PROF. JOSÉ ROQUETTE, DISCfPULO E AMIGO

O príncipe perfeito
O Prof. José Roquette foi um dos muitos discípulos do Prof. Machado Macedo. Com ele aprendeu a arte da cirurgia cardíaca. Integrou o círculo de
amigos do médico e conheceu um homem de muitas virtudes.
edra basilar da formação de
grande parte dos cirurgiões
cardíacos em Portugal, o Prof.
Machado Macedo apoiou sempre
aqueles que foram seus discípulos. O
Prof. José Roquette foi um dos
aprendizes da sua arte. "Trabalhei
com ele desde 1973, no Hospital de

P
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Santa Marta e ajudava-o nas cirurgias privadas que ele fazia na Cruz
Vermelha", refere o médico. Foi o início de um relacionamento mais estreito, não só profissional, mas também pessoal.
Quando o Prof. Machado Macedo
constituiu a Clínica de Santa Cruz,

em Carnaxide, quis levar consigo colaboradores seus, profissionais que
tinha ajudado a formar. Por opção, o
Prof. José Roquette não chegou a integrar a equipa, uma decisão apoiada pelo "mestre". "Na altura em que
surgiu o convite fui fazer um estágio
no estrangeiro. No Natal , quando
vim a casa tive uma longa conversa
com o Prof. Macedo e ana lisámos as
várias alternativas que se punham: ir
para um hospital que estava a arrancar, onde já havia cirurgiões com
grande orientação para a cirurgia
coronária, ou ficar num hospital onde
poucos estavam habilitados para essa
tarefa e onde havia mais hipóteses de
progressão", recorda o médico. "Ambos achámos que a melhor solução seria ficar em Santa Marta e é aí que ainda hoje continuo a minha carreira" .
Professor e aluno já se con heciam.
A mãe do Prof. José Roquette tinha
frequentado o mesmo colégio que o cirurgião, o que contribu iu para estreitar
ainda mais os laços entre eles. Mas foi
a separação profissional que os aproximou, já num registo mais íntimo.
"Havia uma grande amizade entre
nós. Ele gostava muito de ir a minha
casa, de estar connosco, de ver os
meus fi lhos para quem era qu ase um
avô . Essa assiduidade deu-se especialmente depois que deixámos de
traba lhar juntos, o que para mim foi
importante, porque podia ser interpretada como uma protecção e não
foi", sub linha o Prof. José Roquette.
Era como se o Prof. Machado Macedo procurasse junto dos discípu los os
fi lhos que nunca teve e adoptava
sempre uma postura paternalista em
relação aos colaboradores mais novos.
Para quem trabalhou com ele não
é difícil en um erar as virtudes do cirurgião, afinal, não é por acaso que
se tornou uma referência incontornável no exercício da profissão. "Era
um profissional excepcional, um cirurgião excelente, enquanto Director
de Serviço sabia manter uma li nha
de rumo, era intransigente pelo bem
estar dos doentes, o que lhe dava
prestígio junto das adm inistrações
que sabiam que qualquer pedido se u
seria sempre para benefício dos
doentes". Por sua vez, os profissio-

nais que colaboravam com ele, das
auxiliares de acção médica aos médicos, todos sabiam que podiam
sempre contar com a sua atenção,
uma palavra ou um gesto de simpatia . Um príncipe perfeito.
Com um lado humano muito visível no exercício da profissão, o Prof.
Machado Macedo investiu o seu próprio dinheiro na saúde, dotou os hospitais de meios hum anos e físicos,
comprou equ ipamento. Foi o seu esforço financeiro, apoiado pelas instituições financeiras, de quem estava
próximo por influência da primeira
mulher, sobrinha do banqueiro Ricardo Espírito Santo, que permitiu a
implantação da cirurgia cardíaca em
Portugal.

Um homem das grandes
metropóles e do mundo
Quando despia a bata e terminada a
sua actividade cirurgica, o Prof. Machado Macedo não dispensava uma
reunião com os amigos, um jantar,
dois dedos de conversa. Estava sempre disponível para o convívio social.
Se os homens eram habituées nas
reuniões, eram as mulheres o alvo do
seu charme e era incapaz de lhes renunciar um pedido. O Prof. José Roquette privou com ele nesses encontros mais privados: "Ele tinha muitos
amigos e era muito solicitado. Adorava contar histórias, era um conversador nato".
Nos tempos de ócio, o cirurgião
dedicava-se à fotografia. Não era
desportista, embora numa fase da
sua vida se tivesse ded icado à caça.
Depois, entregava-se plenamente
à música e às leituras, revelando-se
um leitor compulsivo de jornais nacionais e estrangeiros e de livros.
Natural de Ponta Delgada, sempre
se revelou mais lisboeta do que açoreano. "Ele estava tão integrado na
soc iedade da capital, era um homem
tão viajado, que não se considerava
um insular", sub linha o discípulo.
"Ele estava completamente à vontade em grandes metrópoles, como
Nova Iorque, Londres ou Paris. O
Prof. Machado Macedo era um homem do mundo".

Era um profissional
excepcional, um
cirurgião excelente,
enquanto Director de
Serviço sabia manter
uma linha de rumo,
era intransigente pelo
bem estar dos doentes

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - SETEMBRO 2000 -

13

CAPA
Homenagem
DR. SEABRA GOMES, COLEGA E AMIGO

Um senhor com todas
as letras
Uma grande dignidade e humildade foram as características que mais tocaram o Dr. Seabra Gomes, colega e amigo do Professor Machado Macedo. "Era um grande homem", recorda. Daqueles que já não há mais.
onheceram-se de uma forma
curiosa, quase por acaso. Em
meados dos anos 70, o cardiologista Seabra Gomes traba lhava em
Londres com o cirurgião Donald Ross
numa clínica privada . Foi este méd ico britânico que o apresentou ao
Prof. Machado Macedo, que achou
"piada" ao facto de ser um português
a trabalhar com o seu am igo. Logo o
convidou para almoçar e mostrou
disponibilidade para o acolher no seu
consu ltório quando Seabra Gomes
quisesse voltar a Portugal. Foi efectivamente o que veio a acontecer em
1978, depois de sete anos na capital
britânica. O cardiologista foi trabalhar com o Prof. Machado Macedo e
iniciou-se então "uma relação de
amizade e de grande adm iração" por
alguém capaz de ta l generosidade.
Uma "generosidade extensível a todos a quem ele confiava e que não
desmerecessem de alguma maneira
essa confiança", sublinha o médico.
Essa re lação prolongou-se até ao fim
da vida do cirurgião, a quem não são
poupados elogios. Fosse no Hospital
de Santa Cruz ou na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a humildade,
a dignidade e o entusiasmo foram as
qualidades que mais marcaram o Dr.
Seabra Gomes ao longo da sua convivência com o antigo bastonário.
"Nunca o ouvi dizer mal de colegas",
subl inha o card iologista, que nutria
por ele "uma am izade muito grande,
quase filial. Era uma pessoa que sabia ouvir, dar consel hos e era sempre
muito carinhoso com todos".
O seu doutoramento, em 1986, é
em si uma demonstração de humildade. "Com a idade e o prestígio que
já tinha, submeter-se a provas púb li cas de doutoramento, submete-se às
críticas de quem o argumentou nessa
altura", diz o Dr. Seabra Gomes,
"quando eu pensava que uma pessoa

C

É importante lembrar
que a nova aventura
que foi a criação do
Hospital de Santa
Cruz, começa quando
o Prof. Machado
Macedo tinha 58 anos!
Um exemplo de
dinamismo e de querer
contribuir para o
progresso da cirurgia
cardíaca e da
cardiologia no país
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como o Prof. Machado Macedo, com
tu do o que já tinha feito, devia ter sido convidado, e ser uma honra para
a Universidade tê-lo como professor".
Uma aventura

aos 58 anos
O entusiasmo demonstrado pelo projecto de Sa nta Cruz é outro aspecto
que o Dr. Seabra Gomes recorda.
"Entre 1978 e 80 há um período,
pouco con hecido, de grande entusiasmo por parte do Prof. Machado
Macedo em fa ze r algo novo na ciru rgia cardíaca em Portugal", re lata este amigo de longa data. Para o novo
hospitÇJI de Carnaxide, seria necessário "apostar em jovens e colegas da
sua confiança". Foi o que o Prof. Machado Macedo fez, com cirurgiões e
cardiologistas, reconhecendo-lhes
qualidades e dando-lhes todas as
cond ições para desenvolverem as
suas potencialidades". Com esta atitude só saiu prestigiado. "É importante lembrar que a nova aventura
que foi a criação do Hospital de Santa Cruz, começa quando o Prof. Machado Macedo tinha 58 anos! Um
exemplo de dinamismo e de querer
contribuir para o progresso da cirurgia cardíaca e da card iologia no país".
A faci lidade nas re lações humanas
trazem- lhe amigos até nos doentes.
"Ficava eternamente grato a quem
confiasse nele", recorda o médico. E
tinha "uma memória incrível", lembrava-se de cada doente mesmo
anos depois de os ter tratado.
Santa Cruz não foi a única aventura. O Prof. Machado Macedo foi também presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, convidando o
Dr. Seabra Gomes para secretário.
Presidiu ainda a outras organizações,
inclui ndo a Fundação de São Carlos,
depois da reforma. Como responsá-

vel máximo por qualquer delas, sabia
que havia sempre alguém descontente. Mas "mesmo sabendo de alguém
que poderia não estar 100% com ele
ou que poderia por detrás tomar determinadas atitudes, nunca o ouvi dizer mal deles. Nunca criticou ninguém de uma maneira aberta" . Incluindo na Ordem dos Médicos.

Um senhor com todas
as letras grandes
Se inicialmente Machado Macedo
reunia o consenso enquanto Bastonário, "a certa altura foi criticado por
dar a cara" pela classe méd ica, recorda o Dr. Seabra Gomes. O cirurgião "apanhava por tabela mas não
era a ele que alguém queria atingir",
enfatiza. A contestação começou
"porque elementos da sua direcção
eram muito mais políticos do que
ele. Acho que ele não era um político, era um senhor com todas as letras grandes e acima da política".

l

Contudo, o papel de Bastonário
prestava-se a posições políticas, até
pelas relações com o Ministério da
Saúde . Quando assumiu a presidência da Ordem dos Médicos "foi totalmente de alma e coração" e não por
protagonismo. Aliás, deixar a clínica
privada constituiu um sacrifício, mas
a dignificação da classe médica estava acima de tudo. "Acho que, tendo
sido convidado, era um desafio que
não podia deixar de aceitar", opina o
cardiologista . "Ele nunca recusou
convites se sentisse que pudesse ser
úti l para dign ificar os méd icos, mesmo com sacrifício pessoa l".
Foi isso que Machado Macedo fez
enquanto bastonário. Foi "uma pessoa que dignificou a classe, que nos
honrou com a sua representatividade
enquanto médico na relação com o
doente, médico como profissional libera l e q médico explorado como
funcionário público. Na altura a classe foi muito ofendida pelo Ministério
e ele foi o novo grande defensor".
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CAPA
Homenagem

PROF. QUEIROZ E MELO, DISCÍPULO E AMIGO

De hiper-activo a
homem de consensos
O Professor Queiroz e Melo, discípulo e sucessor do Prof. Machado Macedo em Santa Cruz, recorda as duas fases de um homem que passou da
acção à palavra.
uando o jovem médico Queiroz
e Melo decidiu seguir cirurgia
cardíaca, foi ter com o conceituado cirurgião Machado Macedo
para o orientar. Não o conhecia pessoalmente e lembra-se que toda a
gente achava difícil falar com ele. "O
Dr. Machado Macedo, antes dos 55
anos, era um cirurgião hiper-activo,
hiper-afirmativo, hiper-decisor e, segundo me contaram , colérico", relembra o actua l director do Serviço
de Cirurgia Cardio Torácica do Hospital de Santa Cruz. O primeiro encon tro, no entanto, não foi tão difícil como poderia fazer crer. "Fez-me esperar três ou quatro horas - porque
estava a passar visita a um sábado,
coisa que hoje em dia já não se faz
- mas depois passou comigo a tarde

Q
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inteira, sem me conhecer de lado
nenhum, a conversar com total disponibilidade" . Foi assim que o Prof.
Queiroz e Melo iniciou a sua carreira, estudando em Londres e depois
na América, como, aliás, muitos outros discípulos do ciru rgião. Através
da vasta rede de contactos que o
Prof. Machado Macedo tinha no estrangeiro, os médicos mais promissores iam para Inglaterra, Suíça ou
Estados Unidos da América para
complementar a sua formação. Mais
tarde chamaria muitos deles para fazer parte da sua equipa em Santa
Cruz. Para o Prof. Queiroz e Melo,
como para outros, o Prof. Machado
Macedo foi não só "um grande impulsionador como também um gran de am igo e um segundo pai".

Tra balhando de perto com o Prof.
Machado Macedo, desde 197 4 até
à sua reforma, o Prof. Queiroz e Melo recorda as duas fases comp letamente diferentes da sua vida: a primeira ond e se destacava a "personalidade do cirurgião mu ito activo,
grande homem"; e a segu nda, na
qua l ele era "menos o cirurgião e
mais o organizador, o homem de
consenso, aq uele que todos procuravam como um sá bio" .
Foi nesta segunda fase que o Prof.
Machado Macedo se tornou mais
conh ecido do grande público enquanto bastonário da Ordem dos
Médicos. "No início do seu mandato, em 1987, reun ia o consenso
"maciço da classe médica", assegura o Prof. Queiroz e Melo. Mais
tarde, "a sua figura começou a ser
co ntestada"e, em 1992, não foi reeleito . "Talvez tenha sido bastante
doloroso para ele a forma como terminou o mandato. Creio que nunca
se apercebeu que havia uma contestação, nunca chegou seq uer a perceber porque é que não tinha sido
reel eito .. .", adianta o discípu lo.
Uma reacção estranha para alguém
que, como director de serviços e de
hospitais diversos, já deveria estar
habitu ado a divergênc ias . Para
mu itos, o Prof. Machado Macedo
era demasiado "bem-educado" para
ocupar um lugar que implicava tais
responsabilidades políticas. Os primeiros anos à frente da Ordem são,
contudo, lembrados com saudade. O
cirurgião soube, como poucos, defender os interesses dos médicos e
fazer reco nh ecer o valor do traba lho
da classe.

Um grande médico
e um exemplo a seguir
O Prof. Machado Macedo foi um dos
grandes pioneiros em cirurgia cardíaca em Portuga l e, "seguramente,
o grande executor", comenta Queiroz e Melo. "Antes dele, houve outros cirurgiões que fizeram opera ções , mas ele foi o homem que começou a cirurgia cardíaca em sé rie,
em grandes números, com grande
im pacto e com bons resu ltados".

As primeiras operações foram em
1962. "Na altura, em Portugal, era
quase como ir à Lua", equipara o actual cirurgião, então com 17 anos.
"O Dr. Machado Macedo era uma figura paradigmática, célebre, toda a
gente o respeitava imenso" . A medi cina portuguesa, e nomeadamente a
cirurgia, tinham no Estado Novo
uma grande distâ ncia em relação ao
que se passava na Europa. Para co lmatar essa diferença, o Prof. Machado Macedo trabalhou na Inglaterra e na Suíça como cirurgião torácico e realizou diversos estágios e visitas prolongadas em vários países
do mundo, angariando contactos e
conhecimentos. A experiência, essa,
trouxe-a para Portuga I.
Também na relação que criava
com os doentes o cirurgião mostrava
"uma marca clara da sua personalidade", nas pa lavras do Prof. Queiroz
e Melo . "O encanto do contacto que
tin ha com qua lquer pessoa, fosse o
Primeiro-Ministro, fosse o porteiro,
tin ha um charme natura l que já não
há", recorda. O interesse pelos pacientes era tão genuíno que, mesmo
depois da reforma, se deslocou mui tas vezes à noite até Santa Cruz para
ver os doentes, "sobretudo, os doentes do tempo dele", realça o Prof.
Queiroz e Melo.
A dedicação ao Hospital de Santa
Cruz é prova disso. Como fundador
deste hospital, ao qual "se ded icou
de alma e coração", fez questão em
constituir a melhor equipa possível.
Chamou diversos dos seus discípulos que não hesitaram em segui-lo .
O Prof. Queiroz e Melo, por exemplo, veio directamente da América para Sa nta Cruz, confia ndo inteiramente nas capac id ades do conceituado
cirurgião. E pensa que era desejável
que os jovens médicos de hoje se
inspirassem na vida e obra do Prof.
Machado Macedo, principalmente
na "constante actual ização tecnológica e formação de equipas".
Afinal, depois de passar por Santa
Marta, Santa Maria e Santa Cruz, o
antigo ba stonário foi o responsável
por nada mais nada menos que a
formação de todos os grupos de Cirurgia Cardio Torácica de Lisboa .

Antes dele, houve
outros cirurgiões que
fizeram operações,
mas ele foi o homem
que começou a
cirurgia cardíaca
em série, em grandes
números, com grande
impacto e com bons
resultados
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DR. COSTA E SOUSA, COLABORADOR E AMIGO

A arte de bem viver
O Professor Machado Macedo preservou sempre mu ito as suas
amizades. O Dr. Costa e Sousa fez parte do seu círcu lo de amigos
e os seus cam inhos foram-se cruzando nas mais diversas experiências
profissionais ao longo da vida.
onheceram-se em 1954, nos
tempos da faculdade . O Prof.
Machado Macedo era ainda
um jovem em início de carreira . O
Dr. Costa e Sousa conheceu-o e a
"a partir daí criámos uma re lação
de amizade que se prolongou para
o resto da vida", recorda o actua l
director do Hospital Particular de
Lisboa.
Os seus caminhos voltariam a
cruzar-se, mais tarde, por ocasião
da abertura da Clínica de Santa
Cruz, em Carnaxide . "Tive oportunidade de colaborar com ele nesse
projecto. Eu era Secretário de Estado da Saúde e ele o director da Clí-

C
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nica. Unimos esforços para a abertura e para a constituição como
hospital público". Mas fo i a Ordem
dos Méd icos que os aproximou ainda ma is. "Durante o período em que
o Prof. Machado Macedo foi bastonário, eu era Presidente da Secção Regiona l do Su l, isto entre
1985 e 92 . Ele ocupou o cargo mais
ou menos durante a mesma altura,
foram anos de uma colaboração intensa, muito íntima e muito rica" .
Muitas vezes sentaram-se à mesma mesa e era durante as refeições
que fa lavam de tudo, discutiam assuntos importantes ou, simp lesmente, entregavam-se a uma ame-

na cavaqueira. Os compromissos internacionais facilitavam os encontros no estrangeiro. "O Prof. Machado Macedo era um bon vivant com
uma grande capacidade social. Passávamos horas a jantar em Paris ou
nos sítios mais diversos. Falávamos
de música, de pintura, da dimensão
humanística da profissão - um dos
seus temas favoritos -" . Às vezes
juntava-se a eles um grande amigo
do Prof. Machado Macedo, era o
Duque de Latões, companheiro de
todas as horas e de todos os lugares, pelo que Paris não era excepção. "Freq uentávamos com regulari dade as livrarias, um dos sítios onde
não deixávamos de ir em nenhuma
viagem" .
A música, os espectácu los, preenchera m outra página da vida do médico. À frente da Fundação de São
Carlos, até esta passar a instituto
público, o Prof. Machado Macedo
gostava de ver na plateia alguns dos
seus am igos. O Dr. Costa e Sousa
retribuía a amabi lidade com a sua
presença: "Ele sabia que eu gostava
de ópera e costumava convidar-me
muitas vezes para assistir às representações".

Um profissional
de excepção
Para o Dr. Costa e Sousa, o Prof.
Machado Macedo aliava uma capacidade técn ica sem igual na Medicin a. A "paternidade" da cirurgia
de coração aberto em Portugal tornou-o um médico respeitado e um
cirurgião de reconhecido valor. O
Dr. Costa e Sousa tenta uma descrição do cirurgião: "Se me é permitida a expressão, foi um dos últimos
«príncipes » da med icina, um homem
de cu ltura vasta, formação humanística, com uma percepção da profissão muito diferente daquela que
hoje se pratica, com uma visão ampla, mais liberal , o que de certa forma o deixava desgostoso por os médicos serem meros funcionários pú blicos".
O cirurgião mantinha boas relações com todos os órgãos interna-

cionais e a sua participação era
muito bem acolhida, com a vantagem de ser fluente em línguas, especialmente em Inglês, língua que
dominava com mestria , o que facilitava a exposição das suas ideias e o
relacionamento junto da comunidade científica.
O Prof. Machado Macedo não hesitou em passar o testemunho para
quem pretendia aprender com ele a
forma de estar na profissão . "Apesar
de ter colaborado com estabelecimentos de ensino, não foi claramente um universitário", realça o Dr.
Costa e Sousa. "O Prof. Machado
Macedo fez um doutoramento na
Universidade Nova de Lisboa , quando merecia receber o título Honoris
Causa. Mas ele não queria e mais
uma vez quis deixar bem claro que
se tinha chegado até ali não era por
acaso".

Um exemplo
de bem fazer
O perfil do médico é tido como "um
excelente exemplo" para quem está
hoje a iniciar a sua carreira na Medicin a. Para o Dr. Costa e Sousa,
poucos conseguirão chegar tão
longe no exercício da: sua actividade: "No contexto actual parece-me
muito difíci l que os alunos tenham
uma dimensão correcta da profissão, porque esse tipo de geração
começa a desaparecer e não tem
substituição ao mesmo nível, que
era muito elevado. O Prof. Machado
Macedo foi uma excepção e dificilmente encontraremos outro como ele".
A doença apanhou-o de surpresa
e acompanhou-o na última fase da
sua vida. Ainda assim não desistiu de dar o melhor de si, de continuar a acompanhar os amigos e de
manter a sinceridade dos gestos e
das palavras. O Dr. Costa e Sousa
não esquece o alento do amigo, que
até na enfermidade confirmou ser
um lutador: "O Prof. Machado Macedo tentou lutar contra a doença e
manteve sempre uma esperança
enorme". Até ao dia 21 de Maio
passado .

O Prof. Machado
Macedo era um bon
vivant com uma
grande capacidade
social. Passávamos
horas a jantar em
Paris ou nos sítios
mais diversos.
Falávamos de música,
de pintura, da dimensão humanística da
profissão - um dos
seus temas favoritos
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ANA SABROSA, SECRETÁRIA PARTICULAR

Dedicação ao trabalho
Homem de trato fácil, com uma capacidade de trabalho invulgar, o Prof.
Machado Macedo acarinhou sempre os seus colaboradores. Ana Sabrosa
fala dos anos de trabalho como secretária do cirurgião.
Qual foi o primeiro trabalho que fez?
urante 30 anos Ana Sabrosa
foi a secretária particular do . O primeiro trabalho foi agradecer os
Prof. Machado Macedo e tesparabéns pela sua nomeação, pois
temunha privilegiada da sua forma
nessa altura ele tinha acabado de tode estar na vida. Começou a trabamar posse como Director de Serviço
lhar com ele em 1970, depois de ter de Cirurgia Cardio Torácica dos Hospitais Civis de Lisboa.
concluído o curso do ISLA, e acompanhou-o até ao dia em que a doenComo dividia o tempo?
ça o venceu.
De manhã estava no hospital e, à
Como é que surgiu a hipótese de tratarde, estava em sua casa na Rua de
balhar com o Prof. Machado Macedo?
S. Bernardo, enquanto não se mudou
Foi um feliz acaso. Estava em casa de
para a Quinta de S. João. O senhor
uns amigos e a certa altura o Dr. Luís
Professor já tinha uma outra secretáRicciardi, primo do Prof. Machado
ria em part-time no hospital que traMacedo, disse que o Manuel Eugénio tava de toda a parte relacionada com
- era como o tratavam na família os doer.~tes, enquanto eu tratava de
precisava de uma secretária .
todos os assuntos com o estrangeiro e
de toda a parte social.
Já conhecia o Prof. Machado Macedo?
Não, mas os meus pais conheciam- Era uma pessoa acessível?
-no bem pois ele pertencia ao mesmo
Muito acessível. Enquanto não ia pacírculo de amigos. Conhecia-o de nora a sala de operações tratava de vame e era frequente ouvir elogiar a riadíssimos assuntos, ditava e revia
sua carreira como cirurgião.
cartas. Tinha uma capacidade de
trabalho invulgar e era uma pessoa
Soube então que ele precisava de extraordinariamente bem educada e
uma secretária, mas como é que comuito bem disposta . Nunca havia
meçou?
uma palavra desagradável para os
Tinha acabado o curso do ISLA e ti- seus colaboradores.
nha regressado de um estágio em Inglaterra quando esta conversa aconO bem estar do doente
teceu. Pensei no assunto e no dia seacima de tudo
guinte decidi arriscar. Sem haver nenhuma entrevista liguei-lhe para o Era então fácil trabalhar com ele.
hospital, disse-lhe quem era, as haNão só era fácil como gratificante. Era
bilitações que tinha, a idade e que um ambiente fantástico. A dificuldade
gostava de ir trabalhar com ele.
maior era não ser interrompida porque
estavam sempre a entrar pessoas no
Isso foi em ...
gabinete ou o telefone a tocar, porque
Em Agosto de 1970
como se sabe o senhor Professor era
uma pessoa muito disponível.
E qual é a imagem que guarda do
primeiro encontro?
Essa boa disposição mantinha-se mesAchei-o muito simpático e prático. Dismo quando os problemas apareciam?
cuti com ele o meu ordenado, queria
A boa disposição talvez não. Tentava
pagar-me 4500 escudos, eu pensava
resolver os assuntos o melhor possíganhar cinco mil escudos e ele acei- vel, se bem que, por vezes, chegasse
tou. Era um ordenado excelente.
a dar um murro na porta.

D
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Essas situações eram frequentes?
Eram pouco frequentes e tinham
sempre a mesma causa: ou a incompetência ou o desleixo. Para ele o
doente estava acima de tudo, por isso todos os colaboradores formavam
uma equipa homogénea que tinham
a função de garantir que tudo corresse bem. E se alguém falhasse era
imediatamente chamado à atenção.
Ele empenhava-se ao máximo era
um exemplo para todos.
Nestes 30 anos testemunhou períodos difíceis?
Alguns, mas julgo que o mais problemático foi logo após o 25 de Abril.
Decidiram retirar-lhe a secretária e a
instrumentista. Mas o senhor Professor não se deixou ir abaixo. Foi
um tempo muito difícil. Por razões
que nunca se perceberam transferiram-lhe a instrumentista, que era a
pessoa que encomendava e responsável por todo o material, e que o
ajudava em todas as operações
Como é que ele conseguia arranjar
tempo para uma agenda tão carregada.
No período em que estava a operar era
mais difícil conseguir responder a todos os requisitos. Porque as operações
antigamente levavam horas, depois
havia os alunos e o consultório. Tinha
uma agenda com as horas todas e ia
riscando à medida que ia cumprindo,
era uma pessoa super organizada.
Com a chegada à Ordem dos Médicos o seu dia-a-dia alterou-se. Como
é que ele viveu esse período?
Viveu com grande intensidade todas
as etapas da sua vida e da sua carreira. Nos sítios por onde passou arrumou as casas e organizou-as. No caso da Ordem dos Médicos, logo após
a eleição, foi procurar uma sede. Afligia-o a ideia de os médicos não terem
um sítio para se reunirem.

Uma vid a muito
preenchida
Santa Cruz foi um caso particular
na vida do Professor?
Não sei se foi um caso particular,
mas foi sem dúvida um acto de
grande coragem. Antes de 74 era o
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Clínica de Santa Cruz, da qual também era accionista. Depois a Clínica foi-lhes tirada
e nenhum dos accionistas recebeu
um tostão. Mas ele, apesar de saber
que ia ser muito criticado, pensou
que para o país seria bom. Nessa altura gastavam-se milhares de contos
com operações no estrangeiro. Não
é que cá não houvesse cirurgiões
competentes. Não existiam meios
técnicos de diagnóstico. Ele pensou que arranjando pessoas capazes para fa zerem parte de uma comissão, iria equipar e activar um
hospital num edifício onde tinham
feito barbaridades. O resultado está
à vista.
Ainda em Santa Cruz foi convidado a dirigir o serviço de Cirurgia Cardio Torácica da Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa (Hospital
de Santa Maria), após a jubilação do
Prof. Jaime Celestino da Costa. Fez
obras no Serviço, reestruturou-o e
pô-lo a funcionar de novo.
Quando se reformou dos hospitais,
em 1992, os três centros de Cirurgia
Cardio Tóracica de Lisboa (S'' Marta,
S'' Cruz e S'' Maria) tinham feito parte da equipa chefiada pelo Prof. Machado Macedo, eram portanto "filhos do mesmo pai" .
Nos últimos anos, sem a Ordem dos
Médicos e um pouco afastado da
medicina activa, como foram?
Continuava a ser muito solicitado para
conferências e para entrevistas, quer
sobre ética, quer sobre música, fazia
parte de um júri internacional para
atribuição de prémios e continuava a
escrever. Houve o S. Carlos, a Universidade e outras actividades particulares. Foi nomeado Sócio Honorário da
maior parte das sociedades científicas
a que pertencia . Continuou com uma
vida muito preenchida.

E ser Reitor na Universidade Atlântica?
O ser Reitor não era uma tarefa fácil
e ele dizia com frequência que tinha
saudades dos hospitais, em que o
doente era tão envolvente que não fi cava espaço para outra coisas, nomeadamente para as "tricas" ...
Mas gostou da experiência?
Gostou, foi um grande desafio. Foi o
segundo Reitor dessa Universidade,
aceitou esse cargo com entusiasmo e
estava a viver com grande alegria a
possibilidade de envolver a Saúde na
Universidade. A Enfermagem e Saúde Pública iam ser opções e isso estava a motivá-lo imenso.
Deixou muitos sonhos por realizar?
Sonhos não sei, mas tinha o desejo
de fazer uma História da Medicina.

O livro que saiu no início do ano deu-lhe muito trabalho e um grande prazer, mas tinha a ideia de utilizar esse
trabalho como ponto de partida para
outra obra mais aprofundada sobre
certos aspectos da Medicina. Queria
também arrumar os documentos que
serviram para a tese de doutoramento, arrumar todos os papéis e catalogar centenas de fotografias e de livros. Ficou tudo nas pratelei ras, fi cou muito por fazer, mas as suas prioridades eram a universidade e um outro livro sobre a História da Medicina.
Tem orgulho de ter colaborado com
ele durante tantos anos?
Foi um privilégio ter trabalhado com
o Prof. Manuel Machado Macedo e
tenho a certeza que este meu sentimento é partilhado por todos aqueles
que com ele conviveram.
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Música no coração
Foi Presidente da Fundação de S. Carlos, mas a sua ligação à música
tinha antecedentes: costumava operar com música; lia pautas com faci lidade; poucos sabem que tocava timidamente piano. A pianista Maria
João Pires conheceu-o quando era ainda uma menina.
eados, perdizes e javalis saem
ao caminho do visitante, ao
longo de cerca de 12 quilómetros de tE)rra batida, até chegar ao
casario branco e de pedra de xisto
que espreita por entre a vegetação.
Maria João Pires refugiou-se em
Castelo Branco para buscar a paz e
tranqu ilidade necessária para uma
boa interpretação . Se o padrinho
Machado Macedo visse a escola que
agora está a concretizar havia de ter
mu ito orgu lho nela.
A relação entre ambos era como
de um amor de um pai para uma filha e vice-versa, foi assim desde que
se con heceram quando ela era ainda uma catra ia e ele já um homem
casado. Maria João Pires diz que
ele foi o pai que nunca teve. E ele
que também não teve filhos de nenhum dos dois casamentos, não hesitou em "adoptá-la" . A pianista
passou a fazer parte da família: "Duran te o primeiro casamento dele
com Mada lena eu estive muito próxim a, cheguei a estar em sua casa meses segu idos, mesmo depois
de eu já estar casada e ter filhos".
Durante essas temporadas, Maria
João Pires conheceu músicos, chegou a ter au las de piano, e teve
encontros musicais muito importantes, que foram decisivos para sedimentar as bases de uma carreira sólida e ajudou-a a fazer as opções mais
correctas.
A intérprete não lhe poupa elogios. "Ele era a pessoa mais afectuosa e boa que conheci na vida. De
tal forma, que todas as críticas que
lhe possam fazer estão sempre fora
de contexto. Era uma pessoa dedicada e ao longo da minha vida nunca
conheci ninguém com um coração
tão grande, com tamanha capac idade de se entregar às pessoas". Talvez seja daí que Maria João Pires tenha aprendido a receber e a entre-

V

Conhecedor de música,
lia pautas com avidez
e escondia com um
certo pudor de menino
que também tocava
piano. "Ele tocava
piano, mas tinha
sempre vergonha
de tocar na frente
de alguém, mesmo
dos amigos, porque
tocava mal"
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gar-se com a simplicid ade dos grande homens. O padrinho era um
homem exemplar: "Perante certas
qua lidades, eu acho que os defeitos
deixam de co ntar e ele tinha quali dades extraord inárias".
Diz-se que não resistia a um galanteio quando estava na presença
de uma dama. Depois de dois casamentos que duraram pouco, o Prof.
Machado Macedo ficou novamente
desim ped ido, mas nunca deixou de
respeitar uma mulher. "Conheci
muito bem essa faceta", confirma a
pian ista, "porq ue ele não era tím ido
co m as pessoas que estavam mai s
próximas e fazia confidências, sempre com o ma ior respeito, de tal forma, que eu acho que ele abd ico u de
algumas pessoas de quem gostou só
para não as prejudicar" .
O gosto pe la música e
o prestígio no meio musica l
O prestígio que o Prof. Machado Macedo alca nço u no meio musical foi
decisivo para a nomeação para Presidente da Fundação de S. Carlos,
em 1993, cargo que ocupou durante quatro anos, até à sua passagem
a instituto público. Quando se encontravam, Maria João e o padrinho esqueciam-se de falar das experiências profissionais de cada um
na ânsia de matarem sa udades .
Com o passar dos anos a pi ani sta
viu o seu talento reconhecido e a
agenda ficar preenchida. Os encontros passaram a ser cada vez menos
frequentes. Ambos viajavam muito
com destinos diferentes, mas uma
ou outra vez calhava encontrarem-se
num qualquer país e faziam planos
para visitas e passeios em breve,
que o tempo não permitia que chegassem a concretiza r.
Maria João Pires e o Prof. Machado Macedo tinh am em comum a

paixão pela medicina e pela música.
"Eu se mpre fui apa ixonada por medicina, e, durante anos, ia para o
hospita l com ele assisti r às operações. Cheguei a ver algumas cirurgias de coração aberto". Na sa la de
operações, o cirurgião não dispensava um bom som, de preferência música clássica.
Conhecedor de música, lia pautas
com avidez e escond ia com um certo
pudor de menino que também toca va piano. "Ele tocava piano, mas tinha sempre vergonha de tocar na
frente de alguém, mesmo dos amigos, porque tocava mal".

Um adeus sentido
e inesperado
Maria João Pires não soube da
doença do padrinho e ficou muito
sentida por todos terem guardado
esse segredo. "Não fui prevenida da
sua doença, ninguém me disse que
ele estava no hospital, não fui alertada sobre o seu estado de saúde.

Sei que, na realidade, ele me queria
poupar porque sabia que eu gostava
muito dele" . A notícia revelou-se um
choque para a pianista: "Fez-me
muito mal o seu desaparecimento.
Tive um choque tão grande como o
que tinha tido quando a minha mãe
morreu" , confessa .
Toda a cerimónia do funeral foi
muito sentida pela intérprete que se
viu, de repente, privada do afecto do
homem que quis como a um pai.
"Eu estava muito emocionada. Mais
uma vez senti uma grande frustra ção em relação às pessoas com
quem ele convivi a, porque me se nti
uma estranha, como que a «filha ilegítima>> que não era aceite pela sociedade". Apenas um médico mais
próximo do cirurgião acabou por reconhecê- la nesse dia e reconfortaram-se mutuamente. Depois das cerimónias fúnebres, Maria João Pires
passou largas horas a andar pela cidade sem rumo, passeou junto ao
rio e deixou que a dor partisse com
a maré.. .

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- SETEMBRO 2000-

23

CAPA

Homenagem

DR. RUI BENTO, COLABORADOR

Médico de alma
e coraçao

I I

I
I

Quando a cirurgia cardíaca dava ainda os primeiros passos em Portugal,
o Professor Machado Macedo debatia-se com a escassez de meios para
fazer vingar a especialidade. O Dr. Rui Bento fez parte da equipa pioneira
liderada pelo ci rurgião.
ram tempos difíceis. Nos finais
da década de 60, nos hospitais
trabalhava-se com muitas dificuldades. Enquanto nos restantes
hospitais de Lisboa os médicos terminavam o seu trabalho religiosamente
à uma hora da tarde, no Hospital de
Santa Marta, no serviço de Cirurgia
Cardio Torácica continuava-se noite
dentro. Um médico fazia da saúde a
sua bandeira. Os discípulos e colegas
viam nele um exemplo de humanismo. O médico chamava-se Manuel
Eugénio Machado Macedo.
O Dr. Rui Bento era cirurgião geral
e, em 1967, começou a frequentar o
serviço onde o Prof. Machado Macedo era Assistente Hospitalar - o que
hoje corresponde ao Chefe de Serviço. Por estar descontente com o nível da medicina em Portugal, resolveu aceitar um convite para ir trabalhar para África do Sul como cirurgião
residente da equ ipa do Prof. Christiaan Barnard, o cirurgião responsável pelo primeiro transplante de coração, um convite que surgiu através do
Prof. Machado Macedo.
Após dois anos de experiência intensiva, o Prof. Macedo envia-lhe uma
mensagem para que regresse, porque
estava a necessitar de colaboradores.
Até esse período, a cirurgia cardíaca era praticamente inexistente e o
pouco que se fazia estava circunscrito
à região de Lisboa. O Dr. Rui Bento
decidiu voltar: "Fui o primeiro colaborador preparado para fazer cirurgia
torácica geral e ca rdíaca em Portugal,
pelo que julgo ter sido útil no desenvolvimento desse tipo de intervenções" . Os discípulos tratavam-no por
"Doutor": "Refiro-me a ele nestes termos porque quando trabalhámos juntos ele ainda não se tinha doutorado,
o que só aconteceu posteriormente.
Este era o tratamento habitual nos

E

'i .

E ele soube aproveitar
as suas qua lidades e
as oportunidades que
a vida lhe proporcionou
no bom sentido, não
em seu proveito, mas
dos outros
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hospitais civis: eu tratava-o por Dr.,
ele chamava-me Rui, tal como se dirigia aos outros discípulos pelo nome
próprio".
A experiência na África do Sul foi
decisiva para a carreira do Dr. Rui
Bento, onde foi buscar a técnica da
Cirurgia Cardio Torácica. Com o Prof.
Machado Macedo aperfeiçoou a arte
e colheu os seus ensinamentos, embora nem sempre estivessem de acordo. "Aprendi com ele o que tinha de
melhor e sempre lhe disse tudo aquilo em que não concordava com ele
com a máxima correcção, frontalidade e lealdade, talvez porque eu era
ainda jovem e muito irreverente. Trabalhei noutros países como bolseiro e
tinha conhecimentos científicos que
me permitiam discutir determinados
pontos de vista. Ele costumava dizer-me: << Rui Bento tens a mania que és
diferente», e eu só podia concordar".
Trabalharam juntos até 1981, o
ano em que o Prof. Machado Macedo
saiu do Hospital de Santa Marta para
constituir a equipa do Hospital de
Santa Cruz. O Dr. Rui Bento não seguiu com o cirurgião e um ano depois
sucedeu-o no cargo de Director de
Serviço de Cirurgia Cardio Torácica. A
partir dessa data o relacionamento
entre ambos resumia-se às reuniões
científicas. "Nunca fui muito íntimo
do Dr. Machado Macedo, não era
uma pessoa de casa, não frequentava
o seu círculo de amigos", justifica o
Dr. Rui Bento.

Um profiss ional de elite
Uma inovação em Portugal, a Cirurgia
Cardio Torácica era vista como algo
que não estava ao alcance de todos
os profissionais. O Dr. Rui Bento recorda que o tentaram dissuadir dessa
prática, embora sem resultados:

"Lembro-me que quando fui para a
África do Sul tentaram desencorajar-me, porque havia a ideia de que fazer cirurgia cardíaca era para uma
elite, como era o caso do Dr. Macedo
que tinha relações sacio-económicas
muito importantes e era um profissional de elite. O Prof. Macedo fazia cirurgia cardíaca porque gostava, pelo que
se dedicava ao trabalho com afinco".
O empenho do Prof. Machado Macedo valeu-lhe o respeito de todos
quantos traba lhavam com ele: "Ele
era um óptimo profissional e isso só
se consegue começando por ser um
cidadão com excelentes qualidades
humanas, um bom médico e, só depois um bom cirurgião. Na sala de
operações, por vezes, era irascível, e
deve ter sido dos primeiros blocos
operatórios em que se ouvia música,
sobretudo, clássica", lembra o colaborador. "Ele era de uma dedicação absoluta. Nunca foi ávido de ganhar muito dinheiro à custa dos doentes, privilegiava sobretudo o trato com os pacientes e era impecável com os colegas".
O "pai" da cirurgia do coração
aberto em Portugal revelou-se também um político nato, não na vida
política em si, mas ao nível da sociedade, na sua participação nas reuniões científicas nacionais e internacionais, nas instituições onde representava a classe, e também enquanto bastonário. "O Dr. Macedo era um
diplomata, tinha o savoir faire e abertura nas estruturas sacio-económicas. E ele soube aproveitar as suas
qualidades e as oportunidades que a
vida lhe proporcionou no bom sentido, não em seu proveito, mas dos outros", salienta.
O Dr. Rui Bento visitou o "mestre"
no Instituto de Urologia após este ter
sido sujeito a uma intervenção cirúrgica, sem que ainda se adivinhasse que
a vida começava a correr contra o
tempo. "Quando soube do seu falecimento não me encontrava no país mas
fui informado e fiquei surpreso, porque
nunca pensei que fosse tudo tão rápido. Mesmo em convalescença, na
cama do hospital, aquele homem era o
Dr. Macedo de sempre, sem dar sinais
de fraquezas". Como sempre se comportou em tudo na vida.

NOTÍCIAS r--------------------------------------------------------------------------

O Mundo Fascinante
da Medicina

Apelo à ética
e à deontologia
jornalística
Um canal de televisão emitiu
uma série de reportagens a que
chamou os " escândalos" da saúde em Portugal. O Conselho Nacional Executivo da OM chama-lhes "contra-programação" e denuncia a falta de ética e deontologia dos jornalistas.

N

o passado dia 3 de Setembro, assistiram os portugueses por via do ca nal televisivo de habitual maior audiência a
um massacre emocional transvestido de informação sob re saúde.
Tendo sido a exploração essencialmente de dificuldades organizativas e insuficiências dos Serviços
de Saúde por norma, como ficou
provado, sem qualquer responsa bilidade d~. médicos, fica esta Ordem, porque não se sente atingida,
particularmente à vontade para
ana lisar o acontecido.
No nosso entender é notório que
tal programa, inabitual pela insistência e repetição, tenha sido emitido no mesmo dia em que um canal concorrente iniciava um programa de previsível grande aud iência.
A Ordem dos Médicos defende o
direito à informação e à transparência dos serviços públicos, mas
não pode deixar de apresentar o seu
veemente protesto por aqui lo que,
intencional ou acidentalmente, se
transformou numa manipulação escanda losa do sofrimento e do desespero humano. Quem viu o programa
não pode deixar de se interrogar
qual o limite em que se situa a dignidade do ser humano doente.
A Ordem dos Médicos apela ao
sentido ético dos jornalistas e dos
responsáveis pelos órgãos de informação para que mantenham den tro de níveis aceitáveis a luta pelas
audiências e a "guerra" comerc ial.
A Ordem dos Médicos deseja
que, com serenidade, objectividade, sentido do dever e bom senso,
todos contribuam para a melhoria
dos cuidados de saúde prestados
aos portugueses.

O

bra única no panorama médico,
literário e artístico português, da
autoria do Prof. Armando Moreno.
Uma série de 12 volumes de 250 páginas, luxuosamente encadernados e profusamente ilustrados. Esta série encontra-se dividida em seis grandes áreas:
- A Medicina e a História: compreende
a História da Med ici na Universa l, a
História da Medicina Portuguesa, a
Medicina dos Descobrimentos e a
História dos Hospitais Portugueses;
- A Medicina e Arte: inclui a biografia
e fragmentos de obra dos grandes escritores, pintores, escultores, músicos,
caricaturistas médicos portugueses;
-A Medicina, Ciência e Tecnologia: faz
referência detalhada a cada um dos
Prémios Nobel da Medicina, suas descobertas, e os aspectos relevantes da
investigação médica em Portuga l;

Lisboa, 5 de Setembro de 2000
Conselho Nacional Executivo
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-A Med icina e a Política: aborda as relações existentes entre estes dois
campos de intervenção social, as influências recíprocas ao longo da História portuguesa;
-A Medicina e o Desporto : revê as relações entre as duas actividades e nomeia os médicos que se destacaram
no Desporto internaciona l;
- A Medicina e a Fi losofia: trata as relações entre a Filosofia e a Medicina ,
iniciando-se pela revi são de textos fi losóficos de médicos de antanho e
terminando por aborda r os grandes
problemas filosóficos que a Medicina
propõe nos dias de hoje.

Com a aquisição desta colecção é
oferecida uma série de 12 vídeos de
qualidade sobre os mesmos temas .

INSCRIÇÃO
Desejo receber a obra O Mundo Fascinante da Medicina
Formas de pagamento:
A - a pronto: 80.000$00 (incluindo IVA)
B- 10.000$00 no acto de inscrição e 20.000$00 por cada remessa via CTT de 3 volumes e 4 vídeos, num total de 12 volumes e 12 vídeos. Desejo que as remessas sejam
enviadas com intervalos de_ dias.
(enviar para Armando Moreno- Rua Alm. Matos Moreira, 7, 2775-609- Carcavelos)
Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Resid . _ _ _ _ _ _ _ _ __
Local idade _________________
C.P. ______ Tel. ________
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---·

-~---------------------

I Congresso Ibérico
de Hidatidologia
VIl Congresso
Nacional de
Hidatidologia
Beja, 9, 10 e 11 de Novembro de 2000

1° Curso de
Pós-Graduação em
Medicina Desportiva
da Sociedade
Portuguesa de
Medicina Desportiva
Outubro de 2000 a Outubro de 2001

Organização: Sociedade Portuguesa de
Hidatidologia, Serviço de Cirurgia do
Hospital José Joaqu im Fernandes (Beja) e Grupo de Trabalho Controlo da
Hidatidose (Beja)
Secretariado: Dolores Morgado, Fátima Kraus, Helena Rosa e Maria Luz
Garrido
Informações: Dolores Morgado
Tel: 284 32 58 30
Fax: 284 32 27 47
Endereço: Apartado 91- 7800-Beja
E-ma il : bib.hjjf@ma il.te lepac.pt
www .alentejod igital .pt/h idatidologia

Organização: Sociedade Portuguesa de
Medicina Desportiva
Comissão Científica: Prof. Dr. J. Lobo
Antunes, Prof. Dr. J.M. Pereira Miguel,
Prof. Dr. Brás Nogueira, Dr. J. Fonseca
Esteves e Dr. Miguel E. Manaças
Inscrições: 4 de Setembro a 4 de Outubro de 2000
Secretariado: Centro de Medicina Desportiva de Lisboa
Estádio Universitário - Ava Prof. Egas
Moniz, 1600-190 Lisboa
Tel: 21 795 40 00 (Pi lar Torres)

OPINIÃO
Normalização

·-

Grandezas e unidades físicas:
terminologia, símbolos e
recomendações actuais
Com frequência registam-se atropelos à simbologia
e à terminologia internacionalmente aceites.
A uniformidade de critérios é uma ferramenta de
trabalho indispensável que importa conhecer.
Por Guilherme de Almeida*
al como outros profissionais,
investigadores ou utilizadores
da ciência e da técnica , os
médicos servem-se da simbologia e da terminologia das grandezas e
unidades físicas no exercício da sua
profissão. Essa utilização está bem patente nos resultados de análises ou de
exames clínicos, na sua interpretação e
ainda no doseamento de tratamentos.
Embora a área clínica tenha obviamente a sua própria especificidade, a
simbologia e terminologia das grandezas e unidades físicas - bem como as
recomendações internacionais emitidas nesse sentido - são-lhe também
aplicáveis.

T

1. Introdução
A utilização de símbolos para expressar grandezas e unidades físicas é um
requisito fundamental. Porém, se não
houver uniformidade de critérios - de
modo que o mesmo símbolo e recomendação tenha o mesmo significado
para todos os utilizadores - surgirá a
confusão, originando interpretações
que não correspondem à intenção de
quem escreveu. É por isso que os símbolos utilizados são internacionais. E
em muitos casos, como é sabido, uma
pequena diferença literal, aparentemente inócua num símbolo, como o
emprego de maiúscula em vez de minúscula, ou vice-versa, faz uma enor-

me diferença. Por isso as convenções
devem ser uniformes e, para assegurar
tal desiclerato, criaram-se normas.
Também é preciso, com alguma frequência, fazer a conversão de unidades do e para o Sistema Internacional de Unidades (SI), o que obriga por
vezes a fazer consultas, sobretudo no
caso das unidades de utilização menos frequente, ou empregues numa
área de trabalho um pouco afastada da nossa . Por outro lado, as recomendações e normas também evoluem, impondo uma actualização regular; uma consulta adequada, feita
em tempo oportuno, evitará muitos
aborrecimentos.
Num relatório, numa tese, em trabalhos universitários correntes, ou até na
publicação de resultados laboratoriais
é muitas vezes exigida a utilização de
unidades SI, a par com o uso imprescindível de terminologia e simbologia
correctas e actualizadas. No âmbito
clínico, esta exigência foi sancionada
pela American Medical Association.
Mais tarde ou mais cedo, quem lida
com grandezas e unidades físicas terá
necessidade de ultrapassar impasses
diversos: indecisão quanto ao nome ou
ao símbolo de determinada grandeza
ou de uma certa unidade; dúvida
quanto à adopção de um modo particular de representação escrita, internacionalmente aceite; necessidade de
consultar uma definição ou o significa-
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do e âmbito de aplicação de determinado símbolo ou terminologia, etc.

2. Prefixos SI
Os prefixos SI permitem criar unidade
maiores (múltiplos) ou menores (submúltiplos) de uma unidade determinada. Os múltiplos e submúltiplos de
unidades SI com eles criados continuam a pertencer ao SI (por exemplo,
a unidade microvolt pertence ao SI).
A utilização dos prefixos SI é frequente no âmbito clínico e tem várias
regras precisas, uma das quais é a de
não empregar prefixos compostos (não
se escreva mmmol, mas sim pmol).
Note-se também que o símbolo do micrograma é 11g (e não mcg, como alguns laboratórios insistem em escrever
nas bulas dos medicamentos que produzem, embora disponham de letras
gregas, pois incluem bulas escritas em
várias línguas, incluindo o grego).

3. Números
A utilização do ponto separador (.) para facilitar a leitura dos números já foi
abolida há muito tempo (1960) . Em
seu lugar emprega-se um espaço e,
por isso, deve escrever-se 12 000 e
não 12.000. Este procedimento está
normalizado (norma portuguesa NP-9
e norma internacional ISO 31). Caso o
número só comporte quatro algaris-

mos, não se fará separação, a não ser
no caso excepcional em que os números se enquadrem numa tabela, ou estejam escritos em coluna. É por isso
que nas datas, (por exemplo 1998)
não deixamos espaço entre os algarismos. Esta mesma norma também se
aplica à parte decimal dos números.
No caso dos grandes números ainda
se assiste ao emprego indevido do nome "bilião" como sinónimo de mil milhões (109), o que não é conforme às
normas portuguesas, há mais de 35
anos, nem admitido pela lnternational
Organization for Standardization
(ISO). De facto, a regra N foi estabelecida (1960) para os países europeus e
esta recomendação está normalizada
entre nós (Norma Portuguesa NP-18).
De acordo com esta regra utiliza-se a
expressão designatória 1o6N = (N)
ilião, e os sucessivos valores de N (2,
3, 4, 5, 6, etc.) são substituídos pelas
designações latinas bi, tri , quatri,
quinti, sexti, etc., bem conhecidas dos
médicos. Assim, por exemplo, o número 1 000 000 000 000 = 1012
=106 x 2 é denominado bilião. Do
mesmo modo teremos 1018= 106 x 3
(trilião), etc. Porém, nos Estados Unidos da América , um bilião (billion) é
1 000 000 000 = 109 e os brasileiros chamam-lhe bilhão. É preciso estar alerta nas traduções descuidadas e
quando lemos no original obras não
europeias que envolvam grandes números: não existem na Terra cinco biliões de pessoas. Este é um caso em
que a normalização não é uniforme em
todo globo e, por isso, convém estar
atento.

4. Algumas incorrecções
frequentes
A insuficiente informação que por vezes existe relativamente ao Sistema Internacional de Unidades e às normas e
recomendações sobre simbologia e
terminologia das grandezas e unidades
físicas conduz a diversas incorrecções
que urge rectificar. Por um mecanismo
tipo "bola de neve" , estas incorrecções
tendem a ser repetidas e a reproduzir-se cada vez mais. Eis alguns exemplos:

a) "Corrente alterna", "a dioptria é
uma unidade do Sistema Internacional", "Kg", "KV", "10 Volt",
"grau Kelvin" , "mícron".
b) Escrevem-se (indevidamente) com a
primeira letra maiúscula os nomes
das unidades que derivam de nomes de cientistas: Newton, Gray,
Volt, Pascal, Sievert, etc., embora
tal escrita seja contrária às normas
(portuguesas e internacionais) . Não
se confunda Gray, físico inglês
(1670-1736) com gray (símbolo
Gy), unidade SI de radiação absorvida bem conhecida dos radiologistas (1 Gy = 100 rad).
c) Indicam-se frequentemente temperaturas em "graus centígrados",
quando deveriam ser graus Celsius
(única excepção para um nome de
unidade com a primeira letra
maiúscula). Note-se que a unidade
"grau centígrado" foi abolida em
1948. A temperatura de um determinado paciente será, portanto, de
39,2 °C (graus Celsius e não graus
centígrados).
d) Não tem justificação o "purismo"
que leva algumas pessoas a dizer,
por exemplo, "24 metro" . Os nomes das unidades têm plural quando o valor numérico da grandeza
correspondente é 2: 2, embora os
símbolos permaneçam invariáveis,
como é de norma .

5. As excepções
Para que o uso das unidades SI não
colida com práticas já correntes, originando uma readaptação que poderia
suscitar confusões ou falsos alarmes,
foram legisladas algumas excepções.
No que se refere ao caso clínico, a
mais relevante é a que diz respeito à
"pressão sanguínea e de outros fluidos
corporais", que se continuam a medir
em milímetros de mercúrio. De facto,
imagine-se a cara de espanto de um
paciente já habituado aos actos médicos, a quem o clínico referisse a tensão arterial diastólica de 10 665 Pa e
sistólica de 17 332 Pa (pois a unidade
SI de pressão é o pascal) , em vez de
80 mmHg e 130 mmHg (milímetros

Uma pequena
diferença literal,
aparentemente inócua
num símbolo, como o
emprego de maiúscu la
em ·vez de minúscula,
ou vice-versa, faz uma
enorme diferença.
Por isso as convenções
devem ser uniformes e,
para assegurar tal
desiderato, criaram -se
normas
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OPINIÃO
Normal ização

A insuficiente
informação que por
vezes existe
relativamente ao
Sistema Internacional
de Unidades e às
normas e
recomendações sobre
simbologia e
terminologia das
grandezas e unidades
físicas conduz a
diversas incorrecções
que urge rectificar.
Por um mecanismo
tipo ~~bola de neve",
estas incorrecções
tendem a ser repetidas

de mercúrio), ou dos já clássicos "8/
13" (centímetros de mercúrio).

com o que está estabelecido para as
outras áreas científicas, como é óbvio.

6. Instituições e legislação
nacional

7. Fontes de Informação

De um modo geral, a normalização é
veiculada por instituições especializadas. Em Portugal, o orga nismo nacional responsável pelas actividades de
normalização, certificação e metrologia é o Instituto Português da Qualidade (IPQ). É também o IPQ que representa Portugal nas Conferências Gerais
de Pesos e Medidas.
O Sistema Internacional de Unidades foi declarado "sistema de unidades de medida legais" no nosso país
pelo Decreto-lei n° 427/83, de 7 de
Dezembro, ao qual se seguiram várias
rectificações e complementos. Mais recentemente, o Decreto-lei n° 238/94,
de 19 .de Setembro, revogou os anteriores e condensou num único diploma
a disposições referentes a esta matéria.
O Bureau lnternational des Poids et
Mesures (BIPM) ocupa-se do Sistema
Internacional de Unidades (SI), da definição das suas unidades e símbolos,
da real ização e comparação dos padrões das unidades de base, nacionais
e internacionais. A lnternational Organization for Standardization (ISO) estabelece os nomes, símbolos e definições para as grandezas físicas em gera l e reúne os organismos de normalização de 90 países, inclui ndo Portugal. O lnternational Electrotechnical
Committee (IEC) ocupa-se dos nomes,
definições e símbolos de grandezas
físicas de electricidade e magnetismo.
A lnternational Union of Pure and Applied Physics (IU PAP) promove a cooperação internacional em Física mediante a rea lização de Conferências Internacionais. A lnternational Union of
Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
estabelece a nomenclatura química e
promove a cooperação internacional
nesta área . A lnternational Federation
of Clinical Chemistry (IFCC), em sintonia com a lU PAC, tem-se ocupado das
grandezas e unidades no âmbito da
química clínica. As normas de escrita,
a terminologia e a simbologia utilizadas na quím ica clínica, não colidem
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Além das normas, que são de consulta traba lhosa e muito demorada, existem livros que permitirão obter rapidamente e com efi cácia as informações
pretendidas. Éassim possível ultrapassar rapidamente um impasse incómodo, muitas vezes urgente. Além de cobrirem a grande maioria das grandezas
e unidades físicas (e os seus sím bolos
internacionais), bem como a correspondente terminologia, estes livros
também incluem outras informações
úteis, como as dimensões das grandezas, as suas definições, o modo de indicar as grandezas e unidades em tabelas e em gráficos, as constantes físicas fundamentais bem como as recomendações internacionais para o bom
emprego de toda esta informação; baseiam-se nas recomendações e normas, portuguesas e internacionais, a
que Portugal aderiu . Contêm muitos
exemplos de aplicação (o que nem
sempre sucede. com as normas) e estão concebidos de modo a facilitar o
acesso à informação pretendida.

Bibliografia
Almeida, Guilherme de - Sistema Internaciona l de Unidades (SI), Grandezas e Unidades Físicas, Terminologia,
Símbolos e Recomendações, Plátano
Editora, 2.a Edição, Lisboa, 1997 (livro recomendado pela Sociedade Portuguesa de Física).
BIPM - Le Systeme lnternational
d'Unités, Bureau lnternationa l des
Poids et Mesures, Sêvres, 6e edition,
1991, (Pavi llon de Breteuil, F-923 12,
Sevres Cedex, France).
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de vários livros e artigos sobre
Física e iniciação à Astronomia.
Realizou numerosas acções
de formação para professores e é
formador do projecto FOCO para as
áreas de Física e Astronomia

OPINIÃO
Compreender o corpo humano

·-

Malpighi e Morgagni
Precursores da
Anatomo Patologia
Um ramo de catanheiro foi o ponto de partida para
que Malpighi se dedicasse ao estudo da organização
dos órgãos humanos. Morgagni aprofundou os
estudos e foi pioneiro na Anatomia Patológica.
Por Aureliano da Fonseca*
arcello Malpighi, botânico, veterinário e anatomista italiano de Bolonha
(1628-1694), foi o primeiro a recon hecer, num tecido humano- a pele -, a íntima estrutura ,
identificando a rede capilar e o complexo reticular nervoso com as suas
delicadas terminações, a constituírem os orgãos do tacto papilar. Também identificou as glândulas sebáceas e o pigmento cutâneo, e outras
estruturas anátomo-fisiológicas .
Desde logo a camada viva da epiderme passou a ser designada "zona
malpighiana".
Tais investigações foram possíveis
pela utilização do microscópio criado por Anton Van Leeuwenhotk111 ,
naturalista holandês, dizendo-se ter
sido Malpighi quem primeiramente
usou tal instrumento para o estudo
de um órgão humano. O que observou está publicado na "Epistula de
externo tactus organo" (carta acerca
do órgão cutâneo táctil - 1665). Assim se abriu o caminho para o estudo das enfermidades da pele, tendo
publicado a obra "Tomus secundus"
(Tomo segundo- 1687).
Também se deve a Malpighi a
descoberta de ser a "célula o elemento estrutural de todos os órgãos", justificando a frase "omnis
ce /lula e ce/lula" (toda a cé lula procede de outra célula).

M
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É igualmente de Malpighi a visualização dos glomérulos dos rins, a
terem o seu nome, bem como a rede
capilar pulmonar, a possibilitar expressivo avanço ao conhecimento do
sistema vascular. E muitas outras
estruturas ele lobrigou, com destaque ainda para os glóbulos sanguíneos e seus movimentos no "líquido
cristalino" (plasma) .
São notáveis as descobertas de
Malpighi, cons iderando que o microscópio era um instrumento muito
rudimentar, com reduzidas possibilidades de ampliação e sendo muito
parcos os meios tintoriais para visualizar os tecidos e, por consequência, diferenciá-los.
Conta-se que o incitamento de
Malpighi para os seus estudos e descobertas foi casual : em 1663, teria
35 anos, a passear pelo campo,
embateu-lhe um ramo de castanheiro. Quebrando-o, e ocasionalmente
observando a superfície de fractura,
a sua atenção fixou-se nos canalículos da casca por onde caminhavam
os elementos nutritivos. De imediato
foi observar o mesentério de uma rã
e, vendo a rede capilar, de seguida
examinou a pele humana. Assim
continuando, deduziu que todos os
tecidos deveriam ser constituídos
por elementos distintos que de al gum modo se organizavam com características próprias. Desde então,

não mais parou de estudar as organizações dos diversos órgãos humanos. E centenas de estudiosos o seguiram, e continuam, a penetrar no
segredo das estruturas .. .
Giovanni-Battista (ou Vattista) Morgagni (1682-1771), revendo
os estudos de Malpighi, assinalou
que as doenças dependiam de alterações nos tecidos e órgãos, opondo-se, portanto, às teorias dos humores121.
Assim pensando, Morgagni deve
ser considerado o iniciador da Anatomia Patológica, consagrado em
1769 com a designação de "Anatomico-rum tatus Europae Princepes"
("0 primeiro ou o príncipe de todos
os anatomistas europeus").
Na belíssima obra, elegantemente
escrita, intitulada "De sedibus et
causis morborum per anatomen
indigatis" ("Sobre o fundamento e
causas das enfermidades pela investigação anatómica" - 1761), a ser
considerado o primeiro tratado de
Anatomia Patológica , nele estão as
bases para o estudo e conhecimento
das alterações estruturais que podem surgir em qualquer órgão, a
possibilitar compreender as perturbações ou adulterações funcionais
delas consequentes, a serem mani festações ou sintomas, subjectivos e
porventura também objectivos, dessas alterações, justificativas da
doença. Ele é, portanto, o primeiro a
estabelecer a relação entre lesões
anatómicas e sinais clínicos, resultante de minuciosa ponderação desses sinais e não menos rigor na análise íntima de lesões cutâneas ou de
lesões em órgãos internos, nas autópsias, que, como ele próprio diz,
devem ser executadas com a metodologia que ele aconselha e sempre
com exactidão.
Tal obra, que domina quase toda
a Patologia, será, sem dúvida, a
despeito da época em que foi escri ta , também o mais belo livro de Fisiopatologia.
Malpighi e Morgagni , como é ha bitual, foram combatidos por muitos
dos seu tempo .. . mas por muitos outros do tempo que se lhes seguiu fo-

ram considerados "os mais atentos e
fecundos observadores que jamais
existiram" .
'Ex-Professor de Dermatologia da
Faculdade de Medicina do Porto

Notas
[1] Nascido e a viver em Haarlen

(1632-1723), construiu o microscópio a partir da luneta que Galileu
Galilei inventara para observar os
astros. Galileu Galilei, físico e astrónomo, nasceu em Itália (Pisa, em
1564 e faleceu em Florença, em
1642). Por influência de seu pai, estudou primeiramente Música e Medicina, mas logo dedicou-se especificamente à Matemática e à Física.
Leeuwenhotk terá sido quem pela
primeira vez terá observado no esperma humano os "pequenos animaizinhós" (espermatozóides) e os
corpúsculos do sangue (glóbulos
vermelhos) .
[2] Antigo conceito que admitia a
existência no corpo humano de quatro humores (líquidos ou fluidos:
sangue, bílis "amarela e negra",
e fleuma ou humor linfático), os
quais quando alterados nas equili bradas proporções, justificariam as
doenças.

São notáveis as
descobertas de
Malpighi, considerando
que o microscópio era
um instrumento muito
rudimentar, com
reduzidas
possibilidades de
ampliação e sendo
muito parcos os meios
tintoriais para
visualizar os tecidos e,
por consequência,
diferenciá-los
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Educação Médica Contínua
Desenvolvimento Profissional
Permanente
Ainda a problemática dos créditos
Os créditos enquanto imperativo para atestar a qualidade
dos serviços e a competência dos profissionais, é um assunto
polémico que está longe de alcançar o consenso junto da
comunidade médica. A dúvida subsiste: muitos créditos
fazem bons médicos?
onstitu i a primeira um imperativo ético, desde Hipócrates, numa perspectiva técnico-científi ca sintetizado no
lugar com um que "O médico estuda
até morrer", ou parafraseando Nuno
Grande, "O médico que não estuda
uma semana, atrasa-se um mês; se
não estuda durante um mês, desactualiza-se um ano e, se está um ano
sem estudar, então, provavelmente,
deixou de ser médico"; o segundo
alarga o seu horizonte a áreas afins
ou não à vertente científica, destaca ndo-se a gestão, adm inistração,
enquadramento jurídico, sistemas de
financiamento, etc., presentes na actividade diária e, como tal, de exigência crescente quando pensamos o
méd ico integrado num sistema prestador de cu id ados de saúde ( L. Harvey- Congresso Nacional de Med icina- Coimbra 2000).
Definidos pela União Europeia dos
Médicos Especialistas (UEMS), como actividade voluntária, as pressões da sociedade, sistemas reguladores das actividades de saúde, direitos dos utentes, o esclarecimento
informado, os media e toda a ontourage que a informáti ca de massas proporciona, exigem que a EMC
constitu a uma mais-valia no mercado de emprego, se não de uma forma ostensivamente positiva, pelo
menos numa nuance vel ada aos profissionais que não atestam curricu lar-

C

mente a sua form ação contínua ou
não a quantificam, levando-os a ser
preteridos para o desem penho de determinados cargos, ou contratações
(caso das seguradoras).
Destas premissas surge a ideia da
quantificação dessa actividade de
ed ucação permanente, em créd itos,
nas mais diversas vertentes e im agens que a EMC possa assumir, desde o estudo/le itura em horas, às revisões casuísticas, comunicações, publicações, assistência a congressos
ou freq uência de cursos ou semin ários, etc. Como consequênc ia directa
deste conceito, há que cred itar, ou
seja, definir o valor relativo em créd itos que cada uma destas activid ades
proporciona. Por força de necessida de, estes eventos ocorrem em instituições que na prática, tutelam ocredor ou que promovem as acções de
formação creditadas; daqu i a necessidade de também qualifica r as insti tuições formadoras, as sociedades
científicas, as diferentes acções de
formação , etc., por forma a proporcionar aos médicos X créditos em Y
anos, promulgando-lhe a capacidade
profissional de continuar a desempenhar a sua especialidade.
As reun iões ou congressos cuja frequência fornece créditos permitiu
cria r nos promotores do processo
(USA) um enorme /obby que se evi dencia nos "mega-congressos" onde
se cred itam dezenas de milhar de
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congressistas, cuja organ ização é suportada por centenas de expositores
da indústria farmacêutica ou tecnol ógica, que aí encontram o esca parate
idea l para a promoção dos seus produtos, junto da potencial clientela fi namente seleccionada, muitas vezes
sob a forma de simpósios paralelos
que, embora não forneça m créditos,
não deixa m de interessar uma substancia l fatia de presentes ou futuros
utilizadores.
Daq ui ao conceito de "recertificação" vai um pequeno salto baseado
na falácia de que "muitos créditos fazem bons médicos". A preocupação
assim assumida da necessidade de
obtenção de créd itos, de atestar uma
aprendi zage m contínua a par e passo
de um desenvolvimento profiss ional
permanente levaram, em alguns centros, à comp leta inversão do desiderato uma vez que, o tempo despendido nestas actividades pouco deixa
para o desempenho práti co, atraiçoa ndo definitivamente a base de
aprendizagem clínica de "saber de
experiência feito" (HANS HOLM) .
Os meca ni smos de pressão já
mencionados e que nos USA surgiram há mais ou menos 30 anos, necessa riamente vi riam a ter o seu simu lacro na Europa como se vem tornando patente nos anos mais próximos; de um momento para o outro a
Comunidade Médica Europeia parece ter consciencializado e assumido

uma prática méd ica de segunda categoria, de menor qua li dade e desactua lizada, mesmo nos países da Comun idade nos qua is tradic ionalmente é reconhecida uma medicina de
elevado coefic iente.
Por orientação da UEMS são promovidos inquéritos à Educação Médica Contín ua nos diferentes membros, com obtenção de dados absolutamente dispares, desde a estruturação existente, à implementação
dos sistemas de cred itação, passando pelas vertentes de vo luntariado ou
obrigatoriedade e sob ordem de
quem; sente-se, no entanto, que de
forma contrita, os diferentes sistemas se pen itenciam pela sua fa lha,
prometendo solenemente a criação,
tão breve quanto o desejado, do seu
próprio sistema de creditação, à revelia de uma análi se objectiva da
quali dade da med icina que neles se
pratica, por forma a que possam ser
trocados entre si, com os restantes
sistemas e vice-versa.
Algumas sociedades científicas,
nomeadamente as maiores, mais ricas e consequentemente mais influentes, logo viram no processo uma
vi a pa ra a liderança, assum indo-se
autonomamente, como fieis depositá ri os da quali dade seja das instituições seja das acções de formação,
fazendo um verdade iro "by-pass" às
organizações de médicos, lega lmente
instituídas como representantes da
classe (entre nós Ordem dos Médicos), regulamentadoras em cada Estado-membro, da prática médica . Tal
esca lada é de ta l modo flagrante que
se impõe a necessidade de criar um
organismo internaciona l, encarregue
do câmbio, equ iparação e registo autenticado dos créd itos que de todos
os lados lhe são propostos, sob a égide da livre circulação dos Médicos
na Europa Comunitária; tal organismo está já criado e em funções desde Janeiro do presente ano, sob a
designação de Conselho de Acreditação Europeia para a Educação Médica Contínua (EAC CME), como órgão
da UEMS.
A problemática desenvolve-se em
catadupa: "quem credita quem ..";
"quem deve financiar ... "; "quem de-

ve tute lar... "; "papel das un iversidades .. ."; "a indústria como agente financeiro ... "; " as sociedades, etc".
Alguns países como a Holanda,
abraçam a "recertificação" como se,
de um momento para o outro, a qualidade da sua medicina fosse posta
em causa; outros, como o Reino Unido, legislam no mesmo sentido, aparentemente esquecidos do elevado
coeficiente de desempenho que ao
longo dos anos se afirmou na comunidade científica internacional. Outros ainda, como a França, produzem legislação "para a gaveta", ou
seja propõem a mudança para que
"tudo fique na mesma".
Um facto a ter em conta diz respeito à dificuldade de harmoniza r os sistemas europeus, dada a diferente
rea li dade em termos de mercado de
traba lho nos países que integram os
blocos nórd ico (med icina predom inantemente socia lizada - sem desemprego médico), centro (medicina
eminentemente privada ou convencionada - desemprego condicionado
pela competição) e mediterrâneo
(sistema misto - alguns países com
elevada taxa de desemprego, como a
Espanha e Itá lia) .
Na discussão de todo este processo, pergunta-se qual a posição portuguesa e como compatibilizar a nossa
rea li dade face aos cam inhos ditados
pela Comunidade; como já tive ocasião de escrever em outro artigo de
opinião, entendo que Portugal é, provavelmente, um dos países europeus
mais próximo dos "desideratos" teóricos enunciados:
- A formação pós-graduada em Portugal, é toda ela baseada em educação méd ica continuada, com
uma aval iação curricular anual
(ava liação teórica) conjugada com
a vertente de desempenho (avaliação contínua) culminando numa
avaliação final global a qual confere a especialidade; segue-se a inscrição no Colégio da Especialidade, órgão da Ordem dos Méd icos,
fiel depositária e garante da qualidade exigida.
- A instituição e os seus diferentes
serviços, enquanto "formadores",
são periodicamente sujeitos a veri-
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ficação de idoneidade para a formação (idêntico acreditação), não
de forma aleatória mas por uma
"comissão de pares" como consignam as normas da UEMS (peer
review).
- Segue-se a carreira profissional numa sequência de anos durante os
quais a panóplia de interesses se
vai concentrando traduzindo áreas
de interesse acrescido e investigação, determinando a frequência de
reuniões, simpósios, cursos, avaliação de dados institucionais, numa perspectiva pessoal ou sectorial (auditoria interna), sua discussão pública, comparação com dados idênticos de outras instituições
ou históricos (auditoria externa),
com resultados comunicados à comunidade científica, ou publicados
em revistas científicas acreditadas,
dados estes que progressivamente
vão enriqueeendo o seu Curriculum Vitae; nos serviços, a experiência de cada um vai sendo partilhada, sedimentando progressivamente novas técnicas ou práticas, sob a vigilância, orientação e
coordenação das respectivas chefias . Progressivamente o nível de
responsabilidade técnico-c ientífico
e humano vai-se incrementando,
diferenciam-se outras áreas de organização, planificação de objectivos, avaliação e gestão de recursos
humanos e técnicos (desenvolvimento profissional contínuo), inscrito nos dados curriculares e avaliado em alíneas específicas contempladas nas normas que regulamentam os Concursos de Graduação da Carreira Médica e pontuadas segundo um escalonamento
de importância relativa (creditação).
- Segue-se uma nova etapa, mais ou
menos longa, até à possibilidade
de provimento em Chefe de Serviço, de lugar vago; novamente é
apreciado o Curriculum do candidato, agora numa perspectiva
mais organizacional do que técni ca, de novo com valorização de diferentes alíneas, face ao desempenho de funções de administração
da unidade em que se integra.
Conforme se verifica não há verda-

deiramente hiatos nem de Educação Médica Permanente, nem tampouco de Desenvolvimento Profissional Contin uado.

À Ordem dos Médicos compete, no
âmbito das suas competências, vigiar pela qualidade formativa ou assistencial das instituições, definir as
estruturas "acreditadas" para formar,
promover acções de formação, organizar reuniões de âmbito mais ou
menos alargado e recolher no processo individual de cada médico, os
relatórios críticos das acções de formação por ele frequentadas. Tal registo é perfeitamente acessível a qualquer médico em qualquer etapa da
sua formação, em exercício institucional ou prática livre, outorgando à Ordem dos Médicos a autenticação do
seu envolvimento na forma ção contínua ou desenvolvimento profissional.
- Deve ainda a Ordem dos Médicos
providenciar perante a entidade
empregadora (Estado ou outros)
pelo direito à Educação Contínua.
- Deve ainda envidar esforços para
que as despesas havid as com a
forma ção possam gozar de bonifi cação fiscal, independentemente
do seu regime de trabalho ou entidade empregadora.
- Em conclusão, entendemos dever
ser a Ordem dos Médicos o interlocutor privilegiado com o Comité
Europeu de Acreditação para a
Educação Médica Contínua (EAC
CME), sendo igualmente o garante
do direito de exercício profissional
dos médicos estrangeiros, através
da sua inscrição, cumpridos os requisitos legais .
A terminar não posso deixar de
manifestar a minha estran heza face
ao purismo e exigência europeus para o exercício do acto médico quando, flagrantemente, assiste pacificamente à instalação e legal ização de
práticas se m evidência científica, di tas "alternativas" e em franca expansão "un peu partout" .. .
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Comercialização ilegal de
produtos farmacêuticos
homeopáticos
A Homeopatia continua a suscitar divergências quanto à sua
prática e aos produtos farmacêuticos disponíveis no mercado.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos analisou
alguns desses produtos.
Assembleia da República
aprovou, na generalidade, um
Projecto de Lei visando legalizar práticas designadas por
medicinas alternativas, nas quais se
inclui a homeopatia e, em consequência, a prescrição de produtos farmacêuticos homeopáticos por práticos alternativos.
Apesar da amplitude de tal aprovação ser a que é (quatro votos a favor e
mais de 200 abstenções) entende o
CRN da OM que é seu dever prestar o
seu contributo no sentido de ampliar o
grau de informação dos deputados da
República , na certeza de que aqueles
que aprovaram aquele projecto pretendiam , efectivamente, a prescrição
de produtos homeopáticos e de que
aqueles que se abstiveram o fizeram,
com certeza, com fundamento em poderosas razões, com base em fundamentos técnico-científicos comprovados e com total alheamento de interesses particulares ou eleitoralistas,
como é, aliás, de esperar da parte de
ilustres e letrados representantes do
povo português.
O CRN da OM começa por esclarecer que os produtos farmacêuticos homeopáticos são, nos termos do Artigo
4° do Decreto-lei 94/95, de 5 de
Maio, produtos "com ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa
ao produto", devendo constar "na embalagem exterior ou, na sua falta, no
recipiente e no folheto informativo a_

A

informação - produto farmacêuticos
sem indicação terapêutica aprovada-",
bem como "advertências especiais
quando o produto o exija" . Em resumo, um produto farmacêutico homeopático deve não só conter a informação que não serve para tratar rigorosamente nada, como também que pode
prejudicar a saúde de quem o usa .

As contra-indicações dos
produtos homeopáticos
O CRN procedeu à compra de 34 destes produtos de venda livre (e que
constam do anexo a este comun icado), de acordo com a listagem de centenas de produtos farmacêuticos homeopáticos, publicada em Diário da
República, li Série, de 26 de Fevereiro
de 2000, de acordo com despacho do
ex-director do lnfarmed, datado de
Dezembro de 1999. Por notável coincidência não há um único daqueles
produtos que cumpra as disposições
relativas à sua comercialização de
acordo com o Decreto-lei 94/95.
Assim, e visto que à Ordem dos Médicos também compete velar pela
saúde públ ica, o CRN da OM cumpre
o dever de revelar à sociedade, através dos órgãos de comunicação socia l, uma lista de produtos farmacêu ticos homeopáticos, comercializados
ilegalmente e de alertar os cidadãos
para o embuste e o perigo que constitui a sua compra e a sua utilização.
Espera-se, deste modo, fornecer

38 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- SETEMBRO 2000

também à Comissão Parlamentar de
Saúde mais um instrumento de decisão que possa fundamentar ainda melhor uma futura posição (favorável,
contrária ou de abstenção) relativa a
práticas que se baseiam na possibi li dade de alguém poder prescrever produtos comercializados ilegalmente e
que, como se viu, e no mínimo, para
nada servem .
Espera-se ainda fornecer a outros
grupos profissionais que usam o método científico, informações pertinentes na eventualidade de alguém pretender vir a legitimar a prática da engenharia alternativa, da biologia alternativa, da arquitectura alternativa ou
do direito alternativo, já que, não será
impossível encontrar correspondências entre produtos farmacêuticos homeopáticos e cálculo de derivadas alternativo, membranas celulares alternativas, arcos de ponte alternativos ou
jurisprudência alternativa.
Porque a comercialização ilegal
destes produtos põe em causa a saúde pública, agrava o embuste de que
são vítimas os cidadãos que recorrem
a práticas alternativas e viola os direitos do consumidor, o CRN da OM irá
requerer ao INFARMED a revogação
da licença para comercia lização destes produtos, bem como a intervenção
da Inspecção Geral das Actividades
Económicas para efeito de aplicação
de contra-ordenação punível com coima, conforme o previsto no Decreto-lei 94/95.

Produtos farmacêuticos
homeopáticos
Evidência de comercialização ilegal à luz das disposições
previstas no Decreto-lei 94/95, de 9 de Maio, e que pode
constituir uma ameaçã à saúde pública.
1 - A introdução no mercado de produtos farmacêuticos homeopáticos é regu lada pe lo Decreto-lei
94/95, de 9 de Maio. Neste diploma estabel ece-se, no seu Artigo 13°, que os produtos farmacêuticos homeopáti cos comercializados no mercado à data da entrada em vigor daquele diploma
deviam ser registados no prazo
de um ano podendo continuar a
ser comercializados até à notifi cação da decisão sobre o ped ido .
2 - Nos termos da Deliberação do
INFARMED n° 193/2000, publicada em Di ário da República, 11
Série, de 26 de Fevereiro de
2000 , páginas 39 13 e seguintes, consta uma li sta de produtos
homeopáticos existentes no mercado ao abrigo do período transi tório referido no Arti go 13°, do
Decreto-lei 94/95. Presume-se,
portanto, que todos os produtos
constantes daquela lista foram
objecto de pedido de registo ao
INFARMED, durante o período de
um ano, ou seja, até 9 de Maio
de 1996
3 - Não se entende, por isso, que o
processo de registo simplificado
para os produtos farmacêuticos
homeopáticos previsto no Artigo
5° do Decreto- lei 94/95 se traduza, na prática, por uma duração
de cerca de quatro anos (de 9 de
Maio de 1996 a 26 de Fevereiro
de 2000) . Na verdade, ainda se
entende menos esta demora
quando o mesmo Decreto-lei 94/95

condiciona a comerc iali zação daqueles produtos à observância de
um co njunto de regras relevantes
para a saúde pública, no que se
refere às informações constantes
da embalagem exterior, recipiente e folheto informativo e previstas nos arti gos 7° e 8° daquele
Decretá-lei (informações escritas
em língua portuguesa, denominação científica das matérias-primas utilizadas na respectiva
composição, modo e via de administração, prazo de validade,
precauções específicas de conservação, advertências especiais
e aviso aconsel hando o utilizador
a consu lta r o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do produto) . Esta situação
é tanto mais ridícula se atendermos que só (ou, porventura, já)
em 14 de Agosto de 1997, a
Portaria n° 693/97 veio definir
os custos relativos aos proced imentos previstos no Decreto-lei
94/95 para registo dos produtos
farmacêuticos homeopáticos.

5- Assim torna-se indi spensáve l
proceder, conforme prevê a alínea g) do Arti go 10° do Decreto-lei 94/95, ao estipular que constitui contra-ordenação punível
com co ima até 6 000 000$00 o
incumprimento, por pessoa colectiva, do disposto nos artigos
7° e 8° do mesmo Decreto-lei.
Acresce ainda que resulta da argumentação aduzida em três que
a comerc ialização de produtos
farmacêuticos homeopáticos, nas
circunstâ ncias descritas no anexo
a esta exposição, cabe naturalmente nas disposições constantes dos artigos 21° e 22° do Decreto- lei 356/89, de 17 de Outubro, e exige, por isso, a intervenção da Inspecção Geral das Acti vidades Económicas, nos termos
do n° 3 do Artigo 10° do Decreto-lei 94/9, de 9 de Maio.

Conselho Regional do Norte

4 - Por estas razões não se entende
que os referidos produtos possam
continuar a ser comercia li zados
por mera dilação da notificação
do INFARMED sobre a decisão
referente ao pedido de registo.
Mas , como se demonstrará pelo
anexo a esta exposição, a situação é tanto mais grave quando se
demonstra que aqueles produtos
estão a ser comerciali zados em
clara violação das disposições
constantes do Decreto-lei 94/95.
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Decreto-lei 94/95,
de 5 de Maio
Artigo 4°
Produtos farmacêuticos
homeopáticos
1 - c) Ausência de ind icações terapêuticas especiais no rótulo ou
em qualquer informação relativa ao produto.

Artigo 7°
Rotulagem e folheto
informativo
O fabricante e o importador de produtos farmacêuticos homeopáticos
são responsáveis pela inclusão na
emba1agem exterior, no recipiente
e no folheto informativo de informações escritas em língua portuguesa sobre as características e
precauções a observar no uso do
produto.

c) Modo de administração e, se necessário, via de administração;
d) Prazo de validade explícito incluindo mês e ano;
e) Forma farmacêutica;
f) Apresentação;
g) Precauções específicas de conservação, quando for caso disso;
h) Advertências especiais, quando
o produto assim o exigir;
i) Número de lote de fabrico;
j) Número de registo;

Artigo 8°
Conteúdo do rótulo e
do folheto informativo

k) "Produto farmacêutico homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas";

A embalagem exterior dos produtos
farmacêuticos homeopáticos ou, na
sua falta, o recipiente e o folheto
informativo respectivos devem conter a indicação "produto farmacêutico homeopático" aposta de forma
bem visível e legível, em maiúsculas e em fundo azul, bem como as
seguintes informações:

I) Aviso aconselhando o utilizador
a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento.

a) Denominação científica das matérias-primas, seguida de grau
de diluição, utilizando os símbolos da farmacopeia adoptada, de
acordo com o disposto no Decreto-lei n° 72/91, de 8 de Fevereiro;
b) Nome e endereço do responsável pela introdução no mercado
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e, se for caso disso, do fabricante e importador;

Artigo 10°
Contra-Ordenações
1 - Constitui contra-ordenação
punível
com
coima
de
100 000$00 a 500 000$00
ou até 6 000 000$00, consoante o agente seja pessoa
singular ou colectiva.
g) O incumprimento do disposto
nos artigos 7° e 8° do presente
diploma, no caso de produtos
farmacêuticos homeopáticos.

Produtos farmacêuticos

homeopáticos analisados
A - Laboratório Heel
1 - Thalamus Compositum
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.
Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
2 - Cerebrum Compositum
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã .
Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do Artigo 8° - d) prazo de
validade escrito em língua alemã
3 - Medulla Spinalis Suis-lnjeel
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã.

5 - Cornea Suis-lnjeel Forte
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã .

9 - Hypophysis Suis-lnjeel
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã .

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã.

Violação do artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do artigo 8° - d) prazo de
validade escrito em língua alemã.

6 - Medulla Ossos Suis-lnjeel
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.
Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .
7 - Carcinoma Bronchium-lnjeel

10 -Adenoma Prostata-lnjeel
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã.
Violação do artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .
11 - Glandula Thymis Suis-lnjeel

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã .

Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã.

Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã.

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.

4 - Tuberculinum-lnjeel

Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .

Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.

Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã.

Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.
Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .

8 - Gamma-Giobulin-lnjeel

12 - Coxsackie-Vírus 84-lnjeel

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.

Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e folheto informativo em língua alemã.

Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.

Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.

Violação do Artigo 8°
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua alemã.
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Vi olação do Artigo 8°
d) prazo de val idade escrito em língua alemã.
13 - Ovarium Compositum
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã.
14 - Placenta Compositum
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.
Referência a contra-indicações: gravidez e doença tiroideia.

B - Laboratório Pascoe
15 - Thyreo-Pasc N
Vi olação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua alemã .
18 - Asthma-lnjectopas
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã.
Violação do Artigo 8°
d) prazo de va li dade escrito em língua alemã .

C - Laboratório
Farmodiética Lda.
16 - Nervogenim
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua alemã
e ausência de folheto informativo.

O - Laboratório DHU Ibérica
17 - Pentakan
Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente em língua espanhola e alemã, ausência de folheto
informativo e indicação para não ser
administrado a doentes hepáticos, informação esta ausente do recipiente .

E - Laboratório Pekana
19 - Co-Hypert
Violação do Artigo 7° - informação
da embalagem exterior, do recipiente
e do folheto informativo, escrita em
língua alemã.

Viol ação do Artigo 8°
a) denom inação científica das matérias primas escrita em língua alemã;
d) prazo de validade escrito em língua alemã;
k) sem indicação de "prod uto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas";
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consu ltar o médico se
persisti rem os sintomas durante a
utilização do medicamento.

F - Laboratório Lehning
20-Hypophysis-Complexe Homéopathique 31
Violação do Artigo 4° - folheto informativo e emba lagem contendo indicações terapêuticas (troub /es hipophisáires).
Violação do Artigo 7° - folheto informativo escrito em língua francesa .

intelectual- cansaço e memória);
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consu ltar o méd ico se
persistirem os sintomas durante a
utilização do medicamento.

H - Laboratório Dr. Reckweg
22 - Cinerária Marítima
Violação do Artigo 4° - presença de
indicações terapêuticas no folheto informativo (acção bacteriostáti ca e
acção na opacidade ocular) .
Violação do Artigo 8°
k) sem indicação de "produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas" e presença de indicações terapêuticas no folheto
informativo (acção bacteriostática
e acção na opacidade ocu lar).
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consu ltar o médico se
persistirem os sintomas durante a
utilização do medicamento.

Violação -do Artigo 8°
23 - Dr. Reckweg-R1
a) denominação científica das matérias-primas escrita em língua franComercialização autorizada apesar
cesa;
d) prazo de validade escrito em lín- de no folheto informativo constar a
indicação do risco de sa livação exagua francesa;
gerada e reacções cutâneas.
k) folheto informativo e embalagem
contendo indicações terapêuticas
I - Laboratório Dolisos
(troub/es hipophisáires);
I) ausência de aviso aconselhando o
24 - Dolicocil 1000
uti lizador a consu ltar o médico se
persistirem os sintomas durante a Violação do Artigo 4° - referência a
utilização do medicamento.
· indicações terapêuticas (exposição
gripa l) .

G - Laboratório Natiris

21 - Api Cerebrum
Viol ação do Artigo 4° - presença de
indicações terapêuticas na emba lagem (auxiliar na fad iga física e intelectual - cansaço e memória).
Violação do Artigo 7° - ausência de
folheto informativo.
Viol ação do Artigo 8° - ausência da
indicação em maiúsculas e em fundo
azu l "produto farmacêutico homeopático";
k) sem indicação de "produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas" e presença de indicações terapêuticas na embalagem (auxil iar na fadiga física e
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Violação do Artigo 7° - informação
escrita no recipiente e no folheto informativo em língua espanhola.
Violação do Artigo 8°
d) prazo de validade escrito em língua espanhola;
k) referência a indicações terapêuticas (exposição gripal) .
25- Curare
Violação do Artigo 7° - ausência de
folheto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.
Violação do Artigo 8°
a) sem denom inação científica das
matérias-primas;

d) prazo de validade escrito em língua espa nhol a.

26- TSH
Violação do Artigo 7° - ausê ncia de
fo lheto inform ativo e das características e preca uções a observar no uso
do produto.
Vi olação do Artigo 8°
a) sem denominação científica das
matérias-primas;
d) prazo de va li dade escrito em língua espa nhol a.

27 - Colon Total
Vi olação do Arti go 7° - ausência de
folheto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.
Vi olação do Artigo 8°
a) sem denominação científica das
matérias-prim as;
d) prazo de validade escrito em língua espanhola;
k) sem indicação de "produto homeopático sem indicações terapêuti cas aprovadas";
I) ausência de aviso aconse lhando o
utilizador a consultar o médi co se
persistirem os sintomas durante a
utilização do medicamento.

28 - Musculo Estriado
Violação do Artigo 7° - ausência de
folheto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.
Violação do Artigo 8°
a) sem denominação científica das
matérias-primas;
d) prazo de va lidade escrito em língua espanhola;

k) sem indicação de "prod uto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas";
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consultar o médi co se
persistirem os sintomas durante a
utilização do medicamento.

k) sem indicação de "produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas";
I) ausência de aviso aconselh ando o
utilizador a consu ltar o médico se
persistirem os sintomas du rante a
utilização do med icamento.

30- ADN

33 - Pollens-Granulos

Viol ação do Artigo 7° - ausênci a de
folheto informativo e das característi cas e precauções a observar no uso
do produto.

Viol ação do Artigo 7° - ausência de
folh eto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.

Violação do Artigo 8°
a) sem denom inação científica das
matérias-primas;
d) prazo de va li dade escrito em lín gua francesa .

Violação do Artigo 8° - ausência de
in dicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopáti co;
a) sem denominação científica das
matérias-primas;
b) sem nome e endereço do respon31 - Histaminum
sáve l pela introdução no mercado;
c) sem referênc ia ao modo e via de
Violação do Artigo 7° - ausência de •
adm ini stração;
folh eto informativo e das ca racterístii) número de lote de fabrico ;
cas e precauções a observar no uso
j) número de registo;
do produto.
k) sem indicação de "produto homeopático sem indicações terapêutiViol ação do Artigo 8°
cas aprovadas";
a) sem denom in ação científica das
I) ausência de aviso aconselhando o
matérias-primas ;
uti lizador a consu ltar o médico se
d) prazo de validade escrito em lín persistirem os sintomas durante a
gua espa nhola;
utili zação do med icamento;
k) sem indicação de "produto homeopáti co sem indicações terapêuti34 - Ganglions Lymphatiques-Gracas aprovadas";
nulos
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consultar o médico se
Violação do Artigo 7° - ausência de
persistirem os sintomas durante a
folheto informativo e das característi utilização do medicamento.
cas e precauções a observa r no uso
do produto.
J - Laboratório Boiron

32 - Cerebellum-Granulos
Viol ação do Artigo 7° - ausência de
folheto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.

29 - Tuberculi
Violação do Artigo 7° - ausência de
folh eto informativo e das características e precauções a observar no uso
do produto.
Viol ação do Artigo 8°
a) sem denom in ação científica das
matérias-primas;
d) prazo de vali dade escrito em língua espanhola;

Violação do Artigo 8° - ausência de
indicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopático;
a) sem denom inação científica das
matérias-p rimas;
b) se m nome e endereço do responsáve l pela introdução no mercado;
c) sem referência ao modo e via de
administração;
i) número de lote de fabrico;
j) número de registo;

Violação do artigo 8° - ausência de
indicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopático;
a) sem denom in ação científica das
matérias-primas;
b) sem nome e endereço do responsável pe la introdução no mercado;
c) sem referência ao modo e via de
admin istração;
.
i) número de lote de fabrico;
j) número de registo;
k) sem indicação de "prod uto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas";
I) ausência de aviso aconselhando o
utilizador a consultar o médico se
persistirem os sintomas durante a
util ização do medicamento.
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Clínica privada
suspensa
IPO-Porto condena o exercício da clínica privada a
funcionar na instituição. O Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos analisa a resolução.
egundo notícias vindas a público, o Presidente do Conselho de Administração do IPOPorto anunciou a suspensão
do exercício da clínica privada naquela instituição, nos termos em que vinha sendo exercida e que havia merecido a condenação da Inspecção Geral
dos Serviços de Saúde, de acordo com
relatório elaborado em 1997, e que é
do conhecimento deste CR desde Fevereiro de 1999.
Estranha-se, contudo, que tal decisão apenas tenha sido tomada mais
de três anos depois das conclusões da
IGSS (certamente do conhecimento do
Presidente do Conselho de Administração do IPO) e depois do assunto ser
profusamente referido nos órgãos de
comunicação social. A situação é ain. çla mais estranha visto o Presidente do
Conselho de Administração do IPO
afirmar que aquela experiência "prestigiou o IPO-Porto e em nada prejudicou
os doentes do regime geral". Não pode
por isso este Conselho deixar de interrogar-se o porquê do fim daquela experiência para, e continuando a citar
aquele responsável do IPO "defender o
bom nome da instituição e os interesses dos doentes".
Dando como adquirido que um Presidente do Conselho de Administração
de um hospital conhece, é responsável e autoriza os modelos de gestão da
instituição que dirige, não pode deixar
de relacionar-se esta decisão com a
ausência de resolução do problema
das listas de espera de doentes a
aguardar cirurgia oncológica e com a
intervenção de entidades exógenas ao
IPO, ou seja, "a conjuntura". Só assim
se explica uma demora de três anos

S
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para dar cumprimento às conclusões
constantes do relatório da IGSS.
É por isso chegado o momento de
salientar que, a solicitação de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde,
Prof!. Manuela Arcanjo, e no âmbito
das competências estatutariamente cometidas à Ordem dos Médicos, o CRN
da OM havia comunicado em Fevereiro do corrente ano àquele membro do
Governo a sua perspectiva sobre as
implicações éticas, deontológicas, técnicas 'e financeiras da experiência em
curso no IPO-Porto e que agora finda .
Regista-se por isso, com satisfação e
aplauso, a mais que provável intervenção da Senhora Ministra da Saúde na
resolução, em alguns meses, de um
problema que se arrastava há três
anos e que constituía, nas palavras do
Presidente do Conselho de Administração do IPO-Porto, motivo de desprestígio para aquela instituição.
Espera-se que as listas de es-pera
de cirurgia oncológica do IPO-Porto tenham resolução atempada pela mobilização de todos os recursos instalados
no IPO-Porto ou recorrendo, se necessário, a verdadeiras unidades privadas
de saúde, e a qualquer preço.
Defensor dos princípios subjacentes
ao exercício da medicina privada e
convencionada e da flexibilização dos
modelos de gestão hospitalar, o CRN
da OM espera que qualquer regulamentação do exercício da clínica privada em unidades públicas de saúde não
venha a pôr em causa, os fundamentos
da ética e da deontologia médicas, a
equidade no tratamento de doentes e
de médicos, a acessibilidade dos doentes ao sistema de saúde e as regras
inerentes ao exercício da profissão.

FÓRUM
Actos médicos

Projecto suspenso
O cometimento da vigilância de grávidas a profissionais
de enfermagem, levou a suspensão do "Projecto de Cuidados
Continuados de Saúde Materna e Obstétrica- Da Concepção
ao renascimento" por incompatibilidade com a orientação da
Ordem dos Médicos.

m Maio de 1999, o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRN
da OM) tomou conhecimento da existência de um "Projecto de
Cuidados Continuados de Saúde
Materna e Obstétrica - Da Concepção ao Nascimento", que estava a
ser ap licado no Centro de Saúde da
Senhora da Hora e que havia sido
negociado e aprovado pelo Presidente do Conselho de Administração da
ARS-Norte, Dr. Pinho da Sil va, pelo
Presidente do Conse lho de Administração do Hospital Pedro Hispano,
Dr. Artur Osório de Araújo, e pela Directora da Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto, a Enfermeira Maria Arminda Mendes.
Segundo este Projecto, a vigilância de grávidas, ditas fisiológicas,
foi cometida a profissionais de enfermagem.
Não sendo aceitável para a Ordem
dos Médicos que a saúde das mu lheres grávidas e dos seus filhos fosse posta em causa, cometendo a
profissionais de enfermagem competências que não possuem, foram
realizadas todas as diligências para
que aquele Projecto fosse suspenso,
tendo sido enviada a informação em
anexo a todos os médicos especial istas em Medicina Geral e Familiar,
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria ,
Cardiologia Pediátrica e Genética
Médica. Em simultâneo, foi iniciado
um processo de inquérito, no âmbito
da Ordem dos Médicos, cujas conclusões ainda se encontram em se-

E

gredo de justiça, mas que permite
desde já concluir que os médicos do
Centro de Saúde da Sen hora da Hora foram, de facto, ludibriados, ou
obrigados, pelas hi erarquias da
ARS-Norte, a participar num Projecto cujo âmbito lh es tinha sido oc ultado e com o qual, na prática, não
concordavam.
Não obstante aquele Projecto ter
sido abandonado, na prática, há vários meses atrás, graças à iniciativa da Ordem dos Méd icos, apenas com a posse do novo Conselho
de Administra ção da ARS-Norte, é
que o referido Projecto foi , de facto,
suspenso.
·· Na verdade, na sequência de uma
reunião de trabalho rea lizada no dia
20 de Março de 2000, o novo Presidente do Conselho de Administração
da ARS-Norte, Dr. Jorge Catarina ,
assumiu, perante a Ordem dos Médicos, o comp rom isso de suspend er
o Projecto. Ta l veio efectivamente a
acontecer conforme nos foi dado a
conhecer, med iante ofício de 21 de
Março de 2000, enviado por aquele
órgão de Administra ção ao Presidente do Conse lho de Administração da
ULS de Matosinhos.
Neste contexto, o CRN da OM
congratula-se vivamente por aquela
decisão, querendo assim assegurar a
todos os médicos que afirmações
posteriormente divulgadas e imputadas ao Presidente do Conselho de
Administração da ARS- Norte, Dr.
Jorge Catarina, segundo as quais a
Ordem dos Médicos poderia vir a
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participar numa reunião tripartida
com a ARS-Norte e a Ordem dos Enfermeiros, para discutir aquele Projecto, são destituídas de fundamento, não só porque a Ordem dos Médicos nunca participará numa reuni ão co m aquele fim , como também
por não ser imaginável que o novo
Conse lho de Adm inistração da ARSNorte e o seu Presidente, viessem a
desrespeitar os comprom issos verbais e escritos assumidos com a Ordem dos Médicos .

Prática ilegal
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos alerta para a
atribuição de competê ncias médicas
a profi ss ionais de enfermagem à
margem da legalidade.
O Conselho Nacional Exec utivo da
Ordem dos Médicos tomou con hecimento do "Projecto de Cu id ados
Continuados de Enfermagem de
Saúde Materna e Obstétrica - Da
Concepção ao Nascimento", que estará em aplicação no Centro de Sa úde da Senhora da Hora .
A Ordem dos Médicos não deve
pron unciar-se sobre os aspectos daquele projecto que dizem exclusivamente respeito aos profissionais de
enfermagem, que, através do mesmo, poderão até usufruir de vários
benefícios, nomeadamente, de natureza sa larial.
Contudo, a Ordem dos Médicos
não pode alhear-se do facto de, no
citado projecto e respectivos anexos,

e conforme sublinhado no texto dos
mesmos, serem cometidas as seguintes competênc ias aos profissionais de enfermagem:

enviado directamente à Sede do
Centro de Saúde ao cuidado das
enfermeiras que integram o Projecto ... ".

A) Projecto de Cuidados Continuados:
- " ... lógica construtiva de continuidade de cu id ados à mulher e família, da qua l os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica devem ser os principais
responsáveis";
- "vigiar 100% das utentes com gravidez fisio lógica";
- "as consultas de enfermagem desenvolvem-se através das seguintes etapas: anamnese, exame físico geral, exame obstétrico, pesquisa de indicadores de risco gestacional" (ver a discriminação de actos a praticar);
- "requ isitar exames laboratoria is e
ecográficos (se não foram pedidos
na consulta médica);
- "informação/orientação de acordo
com as necessidades da grávida",
que inclui "desenvolvimento fetal,
alimentação mais adequada a cada gestante, consequênc ia de uso
de drogas, vacinas na gravidez,
di agnóstico pré-natal";
- "pedir exame ecográfico";
- "pedir exames laboratoriais";
-"efectuar cardiotocografia semanal";
- "a assistência à grávida é feita
através das Enfermeiras do Projecto" "(e respectivos médicos de família quando necessário)";
-"o grau de risco deve ser igua lmente ava liado" "(e no caso de alteração encaminhar para o Médico de
Família)";
- "os exames laboratoriais e ecográficos devem ser comunicados ao
respectivo médico de família, juntamente com a informação das
consu ltas anteriores";
-"a leitura das cardiotocografias deve ser feita pelas Enfermeiras do
Projecto . Caso exista suspeita de
alterações... ".

C) Protocolo de Acordo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde do Norte, o
Hospital Pedro Hispano e 01 Escola Superior de Enfermagem
Cidade do Porto:
- "o presente protocolo de acordo de
cooperação dirige-se aos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica";
- "são objectivos do presente protocolo de acordo de cooperação: vigiar a grávida fisiológica ... ";
-"desenvolver uma consu lta pré-natal a grávidas fisiológicas a assegurar pelas Enfermeiras Especial istas
de Saúde Materna Obstétrica";
- "permitir aos profissionais de enfermagem, no âmbito deste protoco lo, a vigilância do trabalho de
parto e a sua realização desde que
o mesmo seja eutócico";
- "autorizar o acesso das enfermeiras que integram o Projecto, fora
do seu horário normal de serviço,
ao Bloco de Partos para vigi lância
do trabalho de parto e realização
do parto";
- "assegurar, no âmbito deste protocolo, o parto e respectiva vigilância a todas as grávidas que tenham aderido ao Projecto";
- "garantir às grávidas aderentes ao
projecto, a realização dos exames
complementares de diagnóstico
laboratoriais e ecográficos... os
quais deverão ser prescritos pela
Enfermeira ... ".

8) Anexo- Protocolo de Exames Auxiliares de Diagnóstico:
-"o resultado dos exames deverá ser

D1 Anexo referenciado pela alínea
g) da Cláusula IV do Protocolo
de Acordo de Cooperação celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, o
Hospital Pedro Hispano e a Escola Superior de Enfermagem
Cidade do Porto:
- "o resultado dos exames deverá
ser enviado directamente ao Centro de Saúde ao cu idado da Enfermeira responsável".

Considerou o Conselho Nacional
Executivo que a prática de tais actos
por profissionais de enfermagem,
porque de actos médicos se trata,
pode prefigurar crime de usurpação
de funções, por exercício il egal da
Medicina . Em consequência, os médicos que, tácita ou expressamente,
co laborem ou participem no referido
projecto, incorrem em infracção,
susceptível de procedimento disciplinar.
Por isso, o Presidente da Ordem
dos Médico enviou uma recomendação formal a todos os médicos do
Centro de Saúde da Senhora da Hora para que suspendessem a sua
participação no citado Projecto e
que foi extensiva aos putativos subscritores do mesmo (Presidente do
Conselho de Administra ção da ARSNorte e Presidente do Conselho de
Administração do Hospital Pedro
Hispano).
Por isso, o Presidente da Ordem
dos Médicos solicitou a Sua Exce lência a Sénhora Ministra da Saúde que
ordenasse a suspensão imediata da
execução do Projecto. Esta informação destina-se a evitar que outros
médicos se vejam involuntariamente
envolvidos em práticas semelhantes,
obviamente condenáve is pela Ordem
dos Médicos, permitindo-lhes assim,
ao abrigo de uma determinação da
sua Ordem, resistir a quaisquer
pressões, de que possam ser vítimas, para que apliquem protocolos
semelhantes.
O CRN está à disposição de todos
os colegas para esclarecer quaisquer
dúvidas que resultem desta informação para que se evitem quaisquer
deturpações que sobre esta matéria
possam vir a ser produzidas.

O Presidente
do Conselho Regional
Dr. Miguel Leão
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Unidade Local de Saúde de
Matosinhos alvo de críticas
Os quadros das unidades que integram a Unidade Local
de Saúde de Matosinhos é pouco clara. O Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos esclarece a sua posição face
às dúvidas existentes.
·

Conselho Regional do Norte
reafirma as considerações
constantes do comunicado
emitido em 16 de Junho de
1999 (ver caixa). O mesmo constata
a não criação da comissão para o
acompanhamento do desempenho
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), conforme o previsto
no n° 2 do Artigo 38° do Decreto-lei
207/99, de 9 de Junho, que institui
o regime jurídico daquela unidade local de saúde.
A consultaria jurídica da Ordem
dos Médicos é constantemente solicitada a emitir pareceres relativos ao
regime jurídico de emprego e às condições de exercício profissional na
ULSM. Por isso, e sem prejuízo das
competências específicas de outras
organizações médicas (particularmente os sindicatos médicos), a
quem se pode e deve recorrer, entende-se como útil salientar as seguintes
indefinições relativas ao funciona mento da ULSM :
a) Coexistência de dois regimes jurídicos para a contratação de médicos: médicos contratados antes da
instalação da ULSM (segundo o
DL 207/99, nos termos do Direito
Público) e médicos contratados
por contrato individual de trabalho, ao abrigo do Direito Privado
(Direito do Trabalho) , e que, apesar de exercerem o mesmo conteúdo funcional, podem ter tratamento diferente; tal poderá acontecer, por exemplo, no caso de
realização de trabalho suplementar/extraordinário, em que o regi-

O

me praticado no âmbito da relação
pública de emprego é mais oneroso do que aquele que resulta do
Direito do Trabalho (em que há
previsão de limites semanais e
anuais).
b) Aliciamento dos profissionais médicos para aderirem ao contrato
individual de trabalho, com promessás de grandes vantagens salariais, na ausência de providências (nos contratos individuais de
trabalho propostos, e caso se
mantenham os dois tipos de contratação) que acautelem o princípio constitucionalmente consagrado que "para trabalho igual, salário igual", o que poderá dar origem
a acções judiciais com vista à paridade salarial que, a efectuar-se,
deverá ocorrer "por cima".
c) Ausência de definição, nos contratos individuais de trabalho, se ao
traba Iho su plementa r/extraord inário se aplicam as regras do Direito
Público ou do Direito Privado.
d) Não especificação do tipo de licença sem vencimento e da respectiva duração, prevista no n° 2
do Artigo 36° do Decreto-lei
207/99.
e) Não especificação das implicações
da reavaliação da ULS (prevista
em regime experimental, e sujeita
a revisão no prazo de três anos,
nos termos do n°1 do Artigo 38°
do Decreto-lei 207/99) para médi cos com contratos individuais de
trabalho de duração superior a
três anos.
f) Incerteza de continuidade na atri-
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buição do horário de trabalho em
42 horas aos médicos que celebrarem contratos individuais de
trabalho.
g) Transferência de médicos entre
centros de saúde (não prevista no
DL 207/99) mas mencionada em
entrevista ao Jornal de Matosinhos, por um dos membros do
Conselho de Administra ção da
ULSM .
h) Ausência de mecanismos de articulação que compatibilizem a opção pelo Regime Remuneratório
Experimental . com o actividade
dos médicos não aderentes àquele
sistema remuneratório e que desempenham a súa actividade nos
Centros de Saúde que passaram a
integrar a ULSM .
Apesar do diploma que cria a
ULSM pretender que ficam salvaguardados os direitos dos funcionários públicos que hoje se integram os
quadros da ULSM , certo é que o desaparecimento das competências até
aqui cometidas à Sub-Região de
Saúde do Porto e à própria ARS-Norte - passando os órgãos da ULSM a
deter todas as competências- está já
a criar alguns problemas. Assim, para além dos problemas dos concursos médicos, outros surgem como a
não obediência do Conselho de Administração da ULSM às directivas
de carácter genérico emanadas pelo
Governo para a função pública. Cita-se, como exemplo concreto, que apesar da "tolerância de ponto" ter sido
decretada pelo Governo para a se-

gunda-feira anterior à terça-feira de
Carnaval , os funcionários públicos da
ULSM não beneficiaram de tal tolerâ ncia, porquanto as regras nesta
matéria foram aquelas que resultara m das deliberações do Conselho de
Administração da ULSM, e não do
Governo, da ARS-Norte ou da Sub-Região de Saúde do Porto.
Realça-se ainda que a não diferenciação funcional das diversas unidades (e pessoal médico que as integra)
da ULSM (designadamente Centros
de Saúde/Hospital Pedro Hispano)
permite que haja uma certa pressão
no sentido que os médicos internos
de especialidade ou especialistas de
Medicina Geral e Familiar, venham a
suprir as falhas do serviço de urgência hospitalar. Tudo sempre, em nome de eventuais acréscimos remuneratórios, mas sem salvaguarda dos limites máximos legalmente previstos
para a realização de trabalho extraordinário/suplementar.
É ainda do conhecimento deste
Conselho Regional que existem protocolos ce lebrados pela Sub-Região
de Saúde do Porto com institutos autónomos da área da Saúde, dos quais
resultaram compromissos relativos a
actividade médica, que o Conselho
de Administração da ULSM parece
não querer honrar.
Tudo isto surge no contexto de anteriores declarações públicas de
membros do Conselho de Administração da ULSM que se revestem de
carácter insu ltuoso e depreciativo da
acção médica. Citam-se, a propósito,
as declarações prestadas ao Jornal
de Matosinhos, por um dos membros
do Conselho de Administração da
ULSM, alegando "mediocridade do
atendimento no Centro de Saúde de
Matosinhos", quando neste Centro
de Saúde todos os doentes são atendidos no próprio dia, quando as taxas de utilização referidas na mesma
entrevista são baseadas em ficheiros
não actualizados e quando as auditorias da ARS-Norte, da Inspecção Geral de Saúde e da Provedoria de Justiça (apesar desta ter sido realizada
na sala de espera do Centro de Saúde) terem mostrado um bom nível de
satisfação dos utentes e boa qualida-

Resumo das caracteris~cas do medicamento
1.DENOMINAÇÃO DA ESPECIAUDADE FARMAC~UTICA: Debridat • 200. 2. DENOMINAÇÃO
DA ESPECIAUDADE FARMACÊUTICA: Cada comprimido contém 200 mg de maleato de
trimebutina. 3. FORMA FARMACÊUTICA EVIA DE ADMINISTRAÇÃO: Comprimidos para
administração oral 4. INFORMAÇÕES CÚNICAS: 4.1. INDICAÇÕES TERAP~UTICAS: Tracto
Digestivo Superior: · ReRuxo gastro·esolágico: regurgitações, erutações, pirose. · Dispepsia:
náuseas, vómitos, digestões lentas, peso epigástrica. Tracto Digestivo Inferior: · Colopatias
funcionais: dor abdominal, distensão abdominal, meteorismo, alteração do trânsito intestinal
(diarreia e/ou obstipação). 4.2. POSOLOGIA EMODO DE ADMINISTRAÇÃO: Adulto: A
pasologia habitual é de 1 comprimido 3 Xdia. O tratamento deve ser mantido enquanto
persistirem as razões da sua utilização. 4.3. CONTRA-INDICAÇÕES: Debridat • não deve ser
administrado a recém-nascidos nem a doentes com hipersensibilidade à trimebutina. 4.4
ADVERTÊNCIAS EPRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTIUZAÇÃO: Apenas as que são referidas à
gravidez e à lactação. 4.5. INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS EOUTRAS: Não foram
descritas. 4.6. UTIUZAÇÃO EM CASO DE GRAVIDEZ ELACTAÇÃO: Gravidez: no animal, a
trimebutina não teve eleito teratogénico. O seu eleito da mulher grávida não está estabelecido,
motivo pelo qual não é aconselhado o seu uso durante os primeiros três meses de gravidez. ·
lactação: Deb'ridat • é excretado em pequenas quantidades (0,04%) no leite materno, motivo
pelo qual deve evitar·se o seu uso durante o aleitamento. 4.1. EFEITOS SOBRE ACAPACIDADE

Nas pertubações
funcionais digestivas ...

... a Acção Completa!!
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DE CONDUÇÃO EUTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS: Não foram descritos. 4.1. EFEITOS
INDESEJÁVEIS: Nos ensaios clínicos efectuados, Debridat • demonstrou ser bem tolerado na
pasologia recomendada, verificando·se uma baixa incidência de eleitos indeseiáveis, sendo em
número e em natureza similares aos observados nos doentes medicados com placeba. Foram
descritos raros casos de reacções cutâneas e sonolência. Outros eleitos mínimos têm sido
referidos, tais como: cefaleias, secura de boca, diarreia, epigastralgias, náuseas, soluços,
vertigens e astenia. Recentemente, foi referido um caso de eritema polimorfo acompanhado de
hepatite. 4.1 SOBREDOSAGEM: Não estão descritos casos de intoxicação. Em caso de
sobredosogem devem tomar·se as medidas de urgência habituais utilizadas em qualquer caso
de intoxicação medicamentosa. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.0. CLASSIFICAÇÃO
TERAP~UTICA: III V(F.N.H.M.), A03A A 05 (ATC) 5.1. PROPRIEDADES
FARMACODINÂMICAS: A trimebunna é o primeiro agonista encefalinérgico periférico, corn
actividade moduladora da motricidade digestiva. Este efeito modulador está melhor
documentado no intestino delgado e no cólon. A trimebutina estimula (induz a fase III do
complexo motor migrante) ou inibe a motilidade intestinal. O seu mecanismo de acção é
dependente da sua ligação aos receptores opióides endógenos. 5.2. PROPRIEDADES
FARMACOCINÉTICAS: Após administração oral, a absorção gastrintestinal é rápida e quase
total (94%). O pico plasmático é atingido ao ~m de 1 hora após a administração. Aligação às
proteínas plasmáticas é pequena(< a 5%). Atrimebutina atinge concentrações elevadas no tuba
digestivo. Ametabalização do produto é na sua maioria feita no ~gado por hidrólise ou N·
demetilação. O principal metabalito circulante é a N·mono·desmetil·trimebutina, o qual possui
também actividade farmacológica, particularmente ao nível do cólon. A excreção de
metabalitos livres ou coniugados é leito essencialmente por via urinária. 6. INFORMAÇÕES
FARMAC~UTICAS: 6.1. USTA DE EXCIPIENTES: lactose (0,043g), manitol, amido de trigo,
sacarose (0,025g), polietilenoglicol 6000, gelatina em pó e estearato de magnésio. Data da
última revisão: Janeiro 1998.
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de assistencia l. No mesmo contexto,
podem inserir-se as declarações de
outro membro do Conselho de Adm ini stração da ULSM, ape lidando os
médicos de Med icina Geral e Famili ar de "simples sinaleiros".
Se tudo isto não bastasse, houve
até um membro do Conselho de Ad ministração da ULSM que advogou,
em entrevista ao Jornal de Matosinhos, a colocação de optometristas
nos Centros de Saúde da ULSM, por
défice de ofta lmologistas (?!) . ..
Neste contexto, o CRN reafirma os
seguintes princípios genéricos no que
refere à ULSM:
a) A forma de criação, a estrutura, o
mod elo de gestão e o tipo de administração da ULS de Matosinhos merecem à Ordem dos Médicos as maiores reservas por não se
encontrarem acautelados os direitos adquiridos dos médicos, bem
como a respectiva autonom ia técnica e funcional.
b) Assim sendo, recomenda-se a todos os médicos a maior prudência
na eventu al aceitação de contratos
individuais de traba lho que poderão por em causa a estab il idade
de emprego, o princípio gera l que
a traba lho igual deve corresponder
sa lário igua l e a progressão nas
carreiras médicas.
c) Destaca-se ainda que, no que se
refere aos médicos internos complementares, o respectivo horário de trabalho , correspondente remuneração e co ndições de exercício profissional em equipas de urgência, obedece ao já estatuído lega lmente, não podendo o Co nselho de Administração da ULSM
por em causa as disposições genericamente aplicáveis aos internatos médicos de qualquer especialidade.
d) O CRN reafirma a sua disponibilidade para continuar a auxiliar todos os médicos pertencentes aos
quadros da ULSM , através das
suas acessorias técn icas e jurídicas, para que estes possam rea li zar as opções profissionais e tomar as atitudes que julguem mais
adequadas.
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Dúvidas existenciais
1 - O CRN da OM tomou conhecimento da criação da Unidade
Local de Saúde de Matosinhos
(ULSM), que integra o Hospital
de Pedro Hispano e os Centros
de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, de São Mamede
de Infesta e de Leça da Palmeira, através do Decreto-lei 207/
99, de 9 de Junho. A menos que
a Ordem dos Médicos não seja
considerada uma associação representativa dos médicos, desmente-se, formalmente, o preâmbulo do citado Decreto, onde se
afirma que "foram ouvidas as entidades representativas dos profissionais do sector''.
2 - O texto do referido Decreto-lei
vem confirmar a epidemia de nomeações que já se prenunciava
com a recente legislação sobre
cel'ltros de saúde. Na verdade,
no âmbito da ULSM (e das outras ULS que venham a ser criadas, como é intenção do Ministério da Saúde) deixa de existir
qualquer espécie de democraticidade dos órgãos de adm inistração que, ainda que com finalidades puramente cosméticas, está
consagrada na mencionada legislação sobre centros de saúde
e na legislação que regulamenta
a eleição dos directores clínicos
das unidades hospitalares.
3 - Assim, na ULSM o presidente do
conselho de adm inistração é nomeado pelo Ministro da Saúde,
bem como a total idade dos vogais executivos (dois) e a totalidade dos vogais não executivos
(quatro), entre os qua is se incluem o director clín ico da área
hospitalar (que deixa de ser eleito) e o director clínico da área de
cu idados de saúde primários. Dito de outro modo, os sete membros do Conselho de Admin istração da ULSM são nomeados pelo Ministro da Saúde. Para garantir a devida fidelidade política
deste com issariado, apenas dois
desses elementos serão necessariamente méd icos . Mas como es-

tas medidas poderiam não ser
suficientes para angariar novos
empregos é ainda criada uma
Comissão de Fiscalização em
que o presidente e um dos vogais
é nomeado pelo Ministro das Finanças e o outro vogal é nomeado pelo Ministro da Saúde. Como as ULS poderão generalizar-se vislumbra-se neste tipo de
medidas um sério esforço para
reduzir a taxa de desemprego em
Portugal.
4 - O CRN subli nha ainda que as
competências previstas para a
referida Comissão de Fiscalização são de tal modo ambíguas
("obter de terceiros que tenham
realizado operações com a ULS
as informações convenientes para o esclarecimento das mesmas") que poderão ser utilizadas
para avaliar desde a compra de
borrachas ou pincéis até processos clínicos de doentes.
5 - o·CRN faz notar que a criação de
ULS assentará no princípio da
auto-suficiência, em meios humanos e técnicos, das unidades
agregadas. Se tal não acontecer,
as famosas listas de espera crescerão ainda mais, com o inconveniente previsível de impedir o
livre acesso dos doentes a unidades de saúde não integradas na
ULSM. Lamenta-se por isso que
este diploma venha confirmar as
piores expectativas no que refere
à reform a do sistema de saúde já
que, ao contrário do que este decreto demonstra, o acréscimo de
nomeações de funcionários políticos da confiança do Governo
não aumenta o acesso aos servi ços de saúde, não melhora a
qualidade dos mesmos nem aumenta a satisfação dos utentes.
Em suma, confirma-se a ideia
generalizada sobre a situação da
saúde: importa que algo mude,
para que tudo fique na mesma".

O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Porto, 16 de Junho de 1999
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Exercer a medicina
em liberdade
O tratamento domiciliário de oxigenoterapia,
aerosolterapia e ventiloterapia é questionado
pelo Conselho Regional do Norte no que respeita
à limitação da liberdade de prescrição dos meios
terapêuticos.

O Conselho Regional do Norte tomou conhec imento,
atra vés da documentação
anexa, de Proposta de Normativo relativamente a tratamento domiciliário de "oxigenoterapia,
aerosolterapia e ventiloterapia".
2. O Conselho Regional do Norte não
reconhece a essa Administração
Regional de Saúde competência
técnica para definir, ou impor,
quaisquer critérios no que se refere a tratamento de doentes.
3. Na verdade, o Código Deontológico dos Médicos prevê nos seus
artigos 4° e 29° que o médico é
tecnicamente independente e que
qualquer médico está habilitado
a praticar os actos para os quais
se considere qualificado ou competente.
4. Nestes termos, qualquer limitação à liberdade de prescrição no
que se refere à oxigenoterapia,
aerosolterapia ou ventiloterapia será da exclusiva responsabilidade
desse Conselho de Administração.
5. Assim, o Conselho Regional do
Norte reserva-se o direito de facu ltar a todos os médicos uma
declaração responsabilizando esse Conselho de Administração pela descontinuidade de cuidados
assistenciais que resultem de limitações à liberdade de prescrição
daqueles meios terapêuticos.
6. Informa-se ainda que o Conselho
Regional recomendará a todos os
méd icos que procedam à entrega

1
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de uma cópia da declaração referida em 5), a todos os doentes vítimas daquela descontinuidade,
ao abrigo do princípio ético do
consentimento informado.
7. Informa-se ainda que o Conselho
Regional se reserva também o direito de proceder à divu lgação públ ica da decisão agora tomada,
nos termos que consid erar convenientes na defesa da qualidade
dos cu idados de saúde.
8. Assim sendo, o Conselho Regional subscreve o parecer da Direcção do Colégio da Especialidade
de Medicina Interna e torna-o extensivo a qualquer médico habilitado ao exercício não tutelado da
medicina, vi sto considerar que
qua lquer· médico está habilitado à
prática dos actos para os quais
se considere competente.
9. O Conselho Regional solicita a V.
Ex. uma resposta à del iberação
agora tomada, para que fique claro se o Conselho de Administração da Administra ção Regional de
Saúde do Norte vai impor, por via
administrativa, limitações à liberdade de prescrição dos meios terapêuticos já id entificados.
O Presidente do
Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão
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Autonomia
profissional
O Conselho Regional do Norte responde ao pedido
de parecer solicitado pela Administração Regional
de Saúde do Norte sobre a prescrição de
oxigenoterapia, aerosolterapia e ventiloterapia.
( ... )

2 - ( ... ) este Conselho permite-se
proceder a dois tipos de aná lise,
no que se refere à prescrição de
meios de terapêutica ou de diagnóstico. A primeira, refere-se a
princípios gerais defendidos pela
O~dem dos Médicos. A segunda,
refere-se à questão concreta da
prescrição de oxigenoterapia, aerosolterapia e ventiloterapia, tal
como consta do ofício de Vossa
Exa., número 5786, de 31 de
Março .
3 - Assim, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, a regulamentação da prescrição de quaisquer
meios de diagnóstico ou de terapêutica deve obedecer aos seguites princípios:
a) Qualquer médico habilitado
ao exercício autónomo da medicina e em condições estatutárias de a exercer está capacitado para praticar qualquer
acto médico para o qual se
sinta competente; sa lvaguarda-se, não como excepção,
mas como mecanismo de
controlo, que, no caso de prescrição de meios terapêuticos
que envolvam risco especial,
poderá ser necessária a emissão de receita médici especial (prevista na legislação vigente) e com aplicação já comum no que se refere à prescrição de estupefacientes.
b) Qualquer orientação de carácter genérico no que se refere a
decisões médicas (seja qual
for a terminologia adoptada)
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deve ter um carácter de recomendação e, por isso, estar
enquadrada pela definição
adoptada pela Ordem dos
Médicos no que se refere a re- .
comendações terapêuticas e
publicada na Revista da Ordem dos Médicos de Abril de
1999, que a seguir se transcreve: "As recomendações terapêuticas tratam-se de consensos clínicos, ajustáveis no
tempo, utilizáveis meramente
como indicadores a que o médico é livre de aderir, interpretando, em cada caso, a necessidade específica do seu
doente, no livre exercício da
respectiva autonomia profissiona l. A autonomia profissional, é, por isso, um direito
que impõe a qualquer médico
o dever de se desviar de
quaisquer recomendações
sempre que entender que estas contrariam a prestação
dos cu idados médicos que,
considerar, casuisticamente,
mais indicados".
4- É neste contexto definidor das
opções da Ordem dos Médicos,
no que se refere à liberdade de
prescrição e a quaisquer recomendações terapêuticas, que devem entender-se as propostas de
alteração à circular normativa
em apreço:
a) O CRN começa por sa lientar
que a fonte uti lizada (Arquivos da Sociedade Portuguesa
de Pneumologia) nos merece
o maior respeito; contudo,

aque las normas devem apenas ser entendidas como
mais um instrumento de educação médica contínua à disposição de todos os médicos
e, ainda assim, como uma recomendação (e não norma) a
interpretar à lu z da definição
de recomendação terapêutica
acima transcrita.
b) Sem querer entrar em discussões de nat ureza técnico-c ientífica, será de sa li entar, à
luz do exposto na alínea a)
que as disposições constantes
da págin a 7 (indicações para
aeroso lterapia dom ici liária)
não são sequer consensuais .
c) De acordo com os princípios
atrás enunciados considera
este CR que em todo o texto
da circu lar normativa a pa lavra "normas" ou "normas" devem ser substituídas por "recomendação" ou "recomendações" e que, na mesma circular deve constar a definição
de recomendação terapêutica, tal como estabelecida pela Ordem dos Médicos.
d) Entende-se como contrár ia
aos princípi os constantes do
Código Deontológico dos Médicos e aos interesses dos doentes a provisão constante da
págin a 3 que condic iona a realização de oxigenoterapia de
longa duração à "garantia de
abandono de hábitos tabágicos", obrigando, por isso, à sua
eliminação ou reformulação.
e) Cons id era-se que a exp ressão
"a prescrição inicial deverá ser
efectu ada num plano de actuação terapêutica, defini do em
consu lta da especialidade de
Pneumologia", constante da
página 4, deve ser eli minada
por violar expressamente o
princípio definido em 3 a).
f) Pelos mesmos motivos defende-se a elim inação de toda a
alínea a) do ponto 2 da página 5 da circu lar normativa.
g) Considera-se inexequível a
realização de duas vis itas domiciliárias/ano a todos os

doentes a quem foi prescrita
oxigenoterapia, tal como consta da págin a 5; qua lqu er provisão deste tipo não pode rá
nunca por em causa a continuidade da aplicação de meios
terapêuticos e, portanto, o
acesso dos doentes aos cuidados de saúde adequados e
indispensáveis a quem têm
direito.
h) Discorda-se, em abso luto , da
necessidade de submeter à
vistoria do Director do Centro
de Saúde as prescrições dos
Médicos de Família de cada
doente, não só porque contraria o expresso em 3 a), como
também porque um director
do centro de saúde não possui competência técnica acrescida para infirm ar ou confirmar a prescrição de outro colegá com diferenciação técnica equiva lente
i) Pe las razões aduzidas em 3 a)
consideram-se
igualmente
inaceitáveis, tal como já referido em 4 e) e 4 f), as provisões referentes à prescrição
de venti loterapia em consu lta
de especia li dade hospitalar e
à prescrição de CPAP nasal
ou BiPAP em consulta de especia li dade hospitalar, tal como consta da página 11 da
proposta de circular normativa, pelo que se recomenda a
sua eliminação.
5 - São estas, em suma, as críticas
e propostas de alteração que o
CRN da OM adopta no que refere à prescrição de tratamento domiciliário com ox igenoterapia,
aeroso lterapia e ventiloterapia. O
CRN aproveita a oportunidade
para transmitir a sua disponibilidade para discutir com Vossa
Exa., e de viva voz, estas propostas designando desde já como
representantes deste Conselho, o
Dr. José Pedro Moreira da Silva
e eu próprio.

O Presidente
do Conselho Regional
Dr. Miguel Leão
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FÓRUM
Balanço

Relatório de actividades do
Colégio da Especialidade de
Saúde Pública I 997-2000
Com uma participação activa junto da Ordem dos Médicos,
a Direcção do Colégio de Saúde Pública faz o balanço do último
triénio de mandato, repartido entre diversas actividades,
iniciativas e respostas às solicitações dos membros.

1. Introdução
Durante o mandato referente ao triénio 1997-2 000 a Direcção do Colégio da Especia lidade de Saúde Pública reuniu 16 vezes. Ao longo deste
mandato, a Direcção do Colégio, para além de dar resposta às solicitações correntes dos seus membros e
dos órgãos dirigentes da Ordem, participou ainda nas Reuniões Gerais
dos Colégios de Especialidade.
As principais preocupações e motivos de debate deste mandato foram:
1 - Aprovação efectiva pelo CNE do
Regimento do Colégio da Especialidade de Saúde Pública, elaborado no anterior mandato;
2 - Critérios para atribuição da Competência em Epidemiologia;
3 - Proposta de alteração ao Novo
Regulamento dos Colégios de Especialidade;
4 - Proposta de alteração à duração
do Intern ato Complementar de
Saúde Pública de acordo com as
Directivas e Recomendações da
Comunidade Europeia ;
5 - Discussão e apreciação de projectos de diplomas legais vários relativos aos Cuidados de Saúde
Primários e à carreira médica e
especialidade de Saúde Públ ica;
6 - Aprec iação das propostas de creditação de eventos científicos;
7 - Parecer sobre as alterações propostas com vista à modificação

final da legislação sobre titulação
única ;
8 - Participação nas reuniões da
UEMS.

-

Passamos então a descrever em
detalhe as actividades desenvolvidas:
-

2. Actividades
2.1 Actividades Estruturantes
- Apreciação de questionários e atribuição de idoneidade formativa
para o Internato Complementar de
Saúde Pública a Centros de Saúde
e Orientadores de Formação;
- Proposta de alteração ao novo Regu lamento dos Colégios de Especia lidade;
- Proposta de alteração da duração
do Inte rn ato Complementar de
Saúde Pública de acordo com as
Directivas e Recomendações da
Comun idade Europeia.
2.2 Actividades Correntes
2.2.1 Pareceres
- Envio ao CNE de reinvindicações
solicitando a tomada de posições
em defesa da Carreira Médica de
Saúde Pública;
- Disponibilidade e interesse em colaborar na discussão e apreciação
de projectos de diplomas legais vários emanados do Ministério da
Saúde relativos aos Cuidados de
Saúde Primários e à carreira médi-
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-

-

-

-

-

ca e especialidade de Saúde Pública (Setembro 1997);
Parecer sobre requerimento para
equivalência entre estágios no âmbito dos Internatos Complementares de Endocrinologia, Cirurgia Geral e Saúde Pública;
Parecer sobre funções da Autoridade de Saúde e em issão de Certificados de Óbitq;
Parecer sobre a vacina anti-hepatite A;
Parecer sobre a proposta de critérios para creditação de eventos
científicos apresentada pelo CNE;
Parecer sobre o perfil profissional
do médico de Saúde Pública a
exercer funções fora dos Cu idados
de Saúde Primários;
Parecer sobre o texto "Recomendações Terapêuticas na contracepção oral";
Parecer sobre as alterações propostas pela Ordem dos Médicos
com vista à modificação final da
legislação sobre Titulação Única;
Parecer sobre a proposta de criação da Sub-especia lidade de Pediatria Comunitária.

2.2.2 Indicação de membros do Colégio para participação em tarefas
específicas
- Júris de Avaliação Final do Internato Complementar de Saúde Públi ca (Ministério da Saúde/Ordem dos
Médicos);

- Confirmação do Dr. Carlos Daniel
Bravo Pinheiro como representante
do Col égio de Saúde Pública na
UEMS, o qual veio a ser eleito para
a Direcção da Secção Especializada de Saúde Pública da UEMS;
- Participação dos elementos designados pela Direcção do Colégio na
Comissão de Acompanhamento
dos estágios em Cuidados de Saúde Primários do Internato Complementar de Pediatria;
- Júri Nacional para atribuição de
equ ivalências curriculares para
inscrição no Colégio da Especialidade de Saúde Pública;
- Visitas aos Centros de Saúde para
atribuição de Idoneidade Formativa ;
- Consultores para a Acta Médica
Portuguesa;
- Creditação de eventos científicos Dr. Jorge Costa.
2.2.3 Secção especializada de Saúde Pública na União Europeia
- Apreciação do texto proposta do
representante do Colégio de Saúde
Pública na União Europeia de Médicos Especialistas e do artigo "European Training in public health"
(European Journal of Publi c Health, 1985;5; 113-115);
- Candidatura ao Projecto Europeu
Leonardo da Vinci - 26 de Julho
de 1999 ;
- Apreciação dos relatórios das reuniões da Secção Especializada da
UEMS que se realizou em Londres,
a 8 de Maio, e em Dublin, a 21 de
Novembro de 1999;
- Prioridades da UEMS para os próxim os 2/3 anos - harmonização
das capacitações mínimas a assegurar aos médicos após "formação
especia lizada" .
2.3 Outras Actividades
- Participação por convite em eventos científicos nomeadamente numa Mesa Redonda do 2° Congresso Português de Epidemiologia Porto , Outubro de 1997;
- Participação nas Reuniões Gerais
dos Colégios das Especialidades
da Ordem dos Médicos:
- Lisboa, Outubro 1997;
- Lisboa , 10 Janeiro 1998;

- Lisboa, 21 de Março 1998;
- Lisboa,10 de Novembro 1999;
- Participação na reunião do Grupo
de Responsabilidade Médico-Legal;
-Lisboa, 31 Outubro 1998.

3. Observações finais
Durante este mandato, para além
das actividades atrás descritas:
- Foi aprovado o Regimento do Colégio de Saúde Pública pelo CNE em
1 de Agosto de 1998;
- Por iniciativa da Direcção do Colégio, e por discordar com os critérios para atribuição da Competência em Epidemiologia publicitados
na Revista da Ordem dos Médicos
de Junho de 1997 , a Direcção do
Colégio solicitou ao Sr Bastonário
reunião que se realizou a 18 de Junho de 1997 com o objectivo de
discutir o~ critérios para atribuição
da Competência em Epidemiologia.
Na sequência desta reunião o Sr
Bastonário solicitou à Direcção do
Colégio que elaborasse os critérios
que consideraria justos e adequados.
Posteriormente e após o envio destes
critérios ao CNE, a Direcção do Colégio foi convocada pelo Sr. Bastonário
para a sua apreciação e discussão a
23 de Outubro de 1998, tendo estado presente nesta reunião um representante dos proponentes da Competência em Epidemiologia.
Face à consistência dos argumentos apresentados e posições defendidas pelo Colégio, este processo veio
a ser abandonado.
- Foi apresentada disponibilidade ao
CNE para elaboração dos indicadores de qualidade do atendimento em serviços de urgência das unidades de Cuidados de Saúde Primários.
Maria Adelaide da
Conceição Coelho Meneses
Presidente do Colégio de Saúde
Pública da Ordem dos Médicos
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Diplomas que sairam
em Julho e Agosto
Depois das férias, actualizamos toda a legislação, respeitante
à área da Saúde, publicada durante a época estival e que
já estão em vigor. Tome nota: Julho e a primeira quinzena
de Agosto.

Legislação Publicada em
Julho de 2000
la Série
Decreto-Lei n° 118/2000, de 4 de
Julho:
Prorroga, excepcionalmente, até ao
dia 28 de Fevereiro de 2001, os contratos de trabalho a termo certo, vigentes em 1 de Março de 2000, celebrados pelo Serviço de Prevenção e
Tratamento da Toxicodependência.
Decreto-Lei n° 125/2000, de 4 de
Julho:
Prorroga por mais dois anos, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei n°
117/98, de 5 de Ma io, o período de
vigência do regime remuneratório experimental previsto neste diploma
lega l para os médicos da carreira de
clínica geral que exercem funções
nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
Decreto-Lei n° 138/2000, de 13 de
Julho:
Altera o Decreto-Lei n° 5/2000, de
29 de Janeiro , que dá nova redacção
ao Decreto-Lei n° 411/98, de 30 de
Dezembro, que estabelece o regime
jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, transladação e
cremação de cadáveres, bem como
de alguns desses actos re lativos a ossadas, cinzas, fetos mortos e peças
anatómicas, e ainda da mudança de
localização de um cemitério.
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Portaria n° 466-H/2000, de 21 de
Julho:
Autoriza a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra a conferir
os graus de Bacharel e de licenciado
em Audiologia .
Portaria n° 456/2000, de 21 de
Julho:
Aprova o quadro de pessoal do Instituto Português da Droga e da Toxicodependênc ia.
Decreto-Lei n° 154/2000, de 21 de
Julho:
Altera o n° 3 do artigo 2 do DecretoLei n° 564/99, de 21 de Dezembro,
que estabelece o estatuto lega l da
carreira de técn ico de diagnóstico e
terapêutica.
Portaria n° 500/2000, de 24 de
Julho:
Altera o regulmento Interno do Centro Hospitalar de Vil a Nova de Gaia.
Decreto-Lei n° 161/2000, de 27 de
Julho:
Introduz alterações ao anexo da Portaria n° 321/92, de 8 de Abril, e
transpõe para a ordem jurídica interna as directivas n° 1999/82/CE e
1999/83/CE, ambas da Comissão,
de 8 de Setembro, relativas às normas e protocolos ana líticos, tóxicofarmacológicos e clínicos em matéria
de ensaios de medicamentos de uso
humano.
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Legislação Publicada em
Julho de 2000
la Série
Despacho n° 13 697/2000 do Secretário de Estado da Saúde, de 5
de Julho:
Determ ina a substituição da vacina
contra o tétano pela vacina comb inada contra o tétano e difteria.
Despacho n° 13 935/2000 da Ministra da Saúde, de 7 de Julho:
Aprova o Regu lamento de Avaliação
do Desempenho dos Técnicos de
Diagnóstico e Terapêutica.
Aviso n° 10959/2000, do Instituto
da Farmácia e do Medicamento, de
11 de Julho:
Publicação da lista de medicamentos
comparticipados em Maio de 2000 .
Deliberação n° 848/2000, do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, de 11 de Julho:
Deli bera com fundamento em razões
de saúde pública e como medida
cautelar, suspender por período de
90 dias as AIM dos medicamentsos
contendo a substância nimesul ida.
Despacho n° 14 268/2000, da
Ministra da Saúde, de 13 de Julho:
Cria e estabelece a composição e
competências da Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa Operacional de Saúde.

Despacho n° 14408/2000, do
Gabinete da Ministra, de 15 de
Julho:
Determina a criação do Conselho de
Coordenação do Programa Operacional de Saúde.
Despacho n'O 14409/2000, do Gabinete da Ministra, de 15 de Julho:
Determina a criação da Unidade de
Gestão do Plano Operacional de Saúde do III Quadro Comunitário de
Apoio.
Despacho Conjunto n° 748/2000,
dos Ministérios do Planeamento, da
Educação e da Saúde, de 21 de
Julho:
Procede à nomeação dos membros do Conse lho Nacional de Oncologia.

Aviso n° 11 561/2000, do Departamento de Recursos Humanos da
Saúde, de 25 Julho:
Nos termos do Regulamento da Prova de Comunicação Médica, torna
público a abertura do processo de
cand idatura à realização da prova de
comun icação médica.

Legislação Publicada na 1a
Quinzena de Agosto de 2000

la Série
Portaria n° 540/2000, de 3 de
Agosto:
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económ icos pelos
serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da
comercialização e do controlo da rotulagem das formulas lactentes e das

formulas de transição destinadas a
lactentes saudáveis.
Portaria n° 541/2000, de 3 de
Agosto:
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económ icos pelos
serviços prestados pela Direcção Gera l de Saúde nos procedimentos da
comercia li zação e do controlo da rotulagem dos alimentos para fins nutricionais específicos a serem utilizados em dietas de restrição ca lórica
para redução de peso.
Portaria n° 566/2000, de 4 de
Agosto:
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económ icos pelos
serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da
comercia li zação e do controlo da ro-

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO- Denominação da especialidade farmacêutica- OMEZOLA N. Composição qualitativa e quantitativa - Cada cápsula co nté m 20
mg de Omeprazol. Forma farmacê utica - Cápsulas. Informações clinicas - Indicações terapêuticas - Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofogite de reflu;o, sindromo Zollinger-EIIison. Posologia e modo de administração · O omepra zol deve ser administrado de manhã antes do primeira refeição. Salvo outras recomendações as doses são as seguintes: Úlcera duodenal· A dose usual
reco mendada é de uma cápsula de OM EZOLAN por dia. Na maior porte dos doentes obteve-se uma rápido me lhoria da dor em 24-48 horas, e nqu an to que a cicatri zação da úlce ra se consegue
às duas semanas de tratamento. No coso de úlceras não completamente cicatrizadas o trotamento deve prolonga r-se por ou tras duas semanas. Em doentes com úlcera refra ctária a ou tros tratam entos foi possível obter-se a cicatri zação com 40 mg de Omeprazol l2 cápsulas) numa toma única diária, durante 4 sema na s. Úlcera gástrica- A dose usua l recome ndada é de uma cápsula de
OMEZOLAN por dia. A duração do tratamento para a maioria dos doentes é de 4 se manas. Só em coso de úl ce ra incomple tamente cicatrizado se rá necessá rio o prolongamento do tratame nto até
6-8 semanas. Em doentes com úlce ra gástrico refractário o ou tros trota men tos obteve-se o resolução com 40 mg de Omeprazoll2 cápsulas) durante 8 semanas. Esofagile de refluxo- A dose inicial
recomendada é de uma cápsula de OM EZOLA N por dia du rante 4 se manas. Em doentes com esofogite por refluxo refractário a outros trotam e ntos recomendo-se o dose de 40 mg de OMEZOLAN
(2 cápsulas) uma vez ao dia durante 8 se manas. Nas formo s recorrentes de esofogite, pode se r adeq uad o fazer manu tenção com 20 mg por dia durante períodos mais prolo ngados.
Sindroma de Zollinger-EI/isan ·A dose usual recomendada é de três cápsulas de OMEZOLAN uma vez ao dia. A dose deve se r adoptada individualmente tend o como base a re sposta e co ntinuar
o tratame nto o te mpo necessá rio. Em mais de 90% dos doentes qu e respondem mal a outros trota mentos consegui ra m-se óptimos resultados com doses de 20 mg a l 20 mg ( 1 o 6 cápsulas) por dia.
Doses superiores o 80 mg devem d ividir-se em duas tomas diários. Nestes doentes chegaram o utilizar-se doses de 360 mg ( 18 cápsulas/d ia). Contra-indicações- Hi persensibilida de oo O meprazol Advertências e precauções especiais de utilização- Antes de iniciar o trotamento com omep rozol deve excluir-se o existência de tumor gástrico maligno. Em doentes submetidos a te rapêuti'
comitante com diazepam, fe nilo íno e va rfa rina, recomenda-se a sua monotorização a fim de reduzir as doses destes fármacos se necessário. Interacções medicamentosas e outras - O OmeP•
I pode prolongar o tempo de eliminação dos fá rmacos metabolizados por oxidação hepática, como a feni toína, a varforina e o diozepom. Particularmente, nos doentes trotad os com fe nito ína
e va rforino recomendo-se a sua monitorização, quando do administração simu ltânea do Omeprazol, a Rm de reduzi r os doses daqueles fá rmacos se necessário. Não fo ram encontradas interacções com a teofilino ne m com o propranolol, se ndo no e ntonto de admitir a sua existência com outros fárma cos igualmente metabolizados através do sistema enzimático do ci tocromo P450. Não se
encontra ram interacções en tre o Omeprazol e os an ti-ácidos administrados em simultâneo. Utilização e m caso de gravidez e de lactação· Ainda que os ensaios laboratoria is em animais nã o
mostrem quaisquer riscos paro o mãe e para as crias, durante a gravidez e lactação, e não tenham sido encontrados índices de terotogenicidade ou toxicidade fe tal, não se recomenda o seu uso
durante o gravidez e lactação, o não se r que o médico o ache absolutamente necessário. Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas- A utili zação do O mepra zol não
inte rfere com a capacidade de condução ou utilização de máquinas. Efeitos indese jáveis · O Omeprazol é bem tolerado. Observaram-se casos de diarreia, obsti poção, do res abdom ina is, naúseas, vóm itos, cefale ias, vertigens, e rupções cutâneas, urticária e por vezes prurido isolado. Foram registados casos raros de confusão mental reversível. associada ou nã o o agitação e alucinações, em
especial nos doentes idosos ou co m insuficiência hepática. Foram ainda observados casos isolados de: e levações reversíveis das tronsaminases, a ltera ções hematológicas (leucopenia, neutrope nia e
raramente pancilopenio e anemia he molítica ). Sobredosogem- Não se conhecem cosas de sobredosagem. As doses únicos orais chegaram até 160 mg, lendo sido bem toleradas. No e nta nto, em
caso de ta l eventualidade, deve proceder-se à lavagem gástrica, vigi lância do doen te e instituição de medidos sintomáticas de suporte. Propriedades farmacológicas - Propriedades de farmacodinomia - O Omeprazol é um ini bidor do e nzima H+/K+ · ATPose- bombo de protões· no célula parietal. Assi m, o O me prozol a ctuo no e to po final da produção do secreção ácida, inibindo-o
independentemente do estímulo. Uma dose única de 20 mg por via oral provoca uma inibição do secreção ácido de 65% ao fim de 4 a 6 ho ras e mantendo-se em 25% após 24 horas. Esta inibição
aumenta progessivomente a ti ngindo um "ploteou" ao fim de 4 doses. O Omeprazol é destruído em meio ácido, motivo pelo qual é administrado sobre o formo de grânulos com revestimento
e ntérico. Propriedades farmacocinéticas- O pico plasmá tico~ atingido ao fim de 2 o 4 ho ra s após adm inistração oral. A se mi-vida plasmá ti co está com pree ndido e ntre 30 e 60 min.; a biodisponibilidade do omeprozol é de cerco de 65% e a ligação às proteinas plasmá ticos é de 95%. O omeprazol é eliminado após metaboli zação hepático . Os principais metobol itas ide ntificados foram
hidroxiomepro zol e o derivado sulfona, ne nhum deles com capacidade de inibição do sec reção ácida.Cerca de 80% dos metabolitos são eliminados na urina, e os ou tros 20% são excretados nos
fezes após excreção biliar. Informações farmacêuticas- Listo de excipientes - lactose anidro; laurilsulfoto de sódio; fosfa to d e sódio dibá sico di-hidratad o; hidroxipropilcelulose, Me til-hidroxip ropilcelulose; holoto de meti~hidroxipropilcelulose; holoto de dietilo; águo purificada; álcool etílico 96%; acetona e núcleos neutros (sacarose, amido de milho e glucose). Incompatibilidades· Não são
conhecidas. Prazo de va lidade - 3 anos. Precauções particulares de conservação - Conservar o frasco bem fechado a te mperatura inferior a 25° C.
Natureza e conte údo do recipi e nte - Frascos de vidro de cô r âmbar de 30 e 50 c.c., co m tampa de alumínio d ourado, sistema pilfer-proof, co m dessecador incluído, co nte nd o cáps ulas
de gela tina duro de cõ r branco opaco / azul. Instruções d e utilização e de manipu lação - Uma vez aberto o fra sco, consumir o produto no prazo máx imo de l mês. Números de Autorização de introdução no mercado (número(s) de registo do medicame nto ) · 97 175 12- frasco co m 14 cápsulas· 97 17520 · frasco co m 28 cápsulas. Dota da primeira autorização
de introdução no m e rcado . 14-08-89. Data do revisão (parcial) do texto . Julh o 1997
'oMEZOLAN® 14 CÁPS. 20mg - P.V.P. 6.437$- Reg . Gera l - Estado 70% · 4.506$ · Uten te 1.93 1 $-Reg. Especial- Estado 85%. 5.471 $.Utente- 965$
OMEZOLAN® 28 CÁPS. 20mg- P.V.P. 11 .223$ ·Reg. Gera l - Estad o 70%- 7.857$- Ute nte 3.366$ · Reg. Especial - Estad o 85%. 9.5 40 $- Utente- 1.683$

FÓRUM
Legislação

tulagem dos alimentos à base de cereais e dos alimentos para bébés.

Lei n° 14/2000, de 8 de Agosto:
Aprova as medidas para racionalização da política do medicamento no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
Decreto Legislativo Regional n° 24/
2000/A, de 9 de Agosto:
Estabelece normas relativas à revalorização indiciaria da carreira de gerente dos centros de saúde da Região
Autónoma dos Açores.
Decreto Legislativo Regional n° 19/
2000/M, de 9 de Agosto:
Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto Lei n° 190/99, de 5
de Junho, que estabeleceu o regime
geral de atribuição de incentivos à
mobilidade dos recursos humanos na
Adm_inistração Pública.
Decreto Legislativo Regional n° 20/
2000/M, de 9 de Agosto:
Altera o Decreto Legislativo Regional
n° 11/90/M, de 22 de Maio, que estabelece as regalias a conceder aos
dadores benévolos de sangue.
Decreto-Lei n° 180/2000, de 10 de
Agosto:
Cria _a Agência para a Qualidade e
Segurança Alimentar.
Portaria n° 585/2000, de 10 de
Agosto:
Altera o quadro de pessoal do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento.
Resolução da Assembleia Legislativa Regional n° 14/2000/M, de 10
de Agosto:
Solicita ao Governo da República
que adopte medidas urgentes, adequadas e convenientes no sentido de
assegurar uma racional e equilibrada
majoração das quotas anuais de
ingresso nas faculdades de medicina
do país dos jovens estudantes da Região Autónoma da Madeira.
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Resolução do Conselho de Ministros
n° 105/2000, de 11 de Agosto:
Aprova o Plano de Reorganização da
Farmácia Hospitalar e cria uma estrutura de projecto para a sua execução e gestão.
Decreto-Lei n° 189/2000, de 12 de
Agosto:
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n° 98/79/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro, que visa harmonizar as disposições nacionais dos
Estados-membros relativas à concepção, ao fabrico e à colocação no mercado dos dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro.

11 a Sé rie
Despacho n° 16240/2000, do Gabinete da Ministra da Saúde, de 9 de
Agosto:
Cria a Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional de Saúde.
Aviso n° 12212/2000, do Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde,
de 9 de Agosto:
Estabelece o processo de acreditação
de odontologistas.
Despacho n° 16241!2000, do Gabinete do Secretário de Estado dos
Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, de 9 de Agsoto:
Sub-delegação de diversas competências nos directores das Escolas
Superiores de Enfermagem , por parte
do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde.
Aviso n° 12433/2000, da Direcção
Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (ADSE), de 14 de Agosto:
Dá conhecimento das tabelas da
ADSE de cuidados de saúde, regime
livre, aprovadas por Despacho de 12
de Junho de 2000 do Secretário de
Estado do Orça mento.

FÓRUM FISCAL
Impostos

Consultaria fiscal
O Imposto Municipal sobre Veículos encontra-se a pagamento
durante o mês de Setembro.
tabela de automóveis que
entra agora em vigor é a
constante do quadro (ver em
baixo).

A

IRS

-

-

Trabalho Independente
Os encargos suportados durante o
ano de 2000 relativamente à actividade por conta própria ("recibos verdes"), que poderão ser deduzidos,
sem qualquer limite, são os seguintes:
- remunerações e encargos obrigatórios com empregados e colaboradores;
- rendas de instalações;
- amortizações de instalações e
equipamentos afectos à actividade, tratando-se de viaturas apenas se deduzirá 50% das respectivas amortizações;
- contribuições para a Segurança
Socia l da actividade;
- quotas da Ordem dos Médicos.
Todos os restantes encargos poderão
ser deduzidos, até ao limite de

-

-

25%, do rendimento bruto da actividade por conta própria:
prestações relativas à locação financeira, com excepção da amortização do capital;
serviços prestados por terceiros
(v.g. reparação do veículo, lavagens e mudança de óleo, serviços
de dactilografia, etc);
seguros respeitantes à actividade
(v.g. responsabi lidade civi l de médico, 50% seguro do veículo, etc);
consumos de água e de energia;
comunicações (v.g. despesas de
corre io, telefone, telemóvel, etc);
bens de consumo;
10% do rendimento bruto para
deslocações, viagens e estadas;
10% do rendimento bruto para
despesas de valorização (v.g. livros técnicos, cursos, congressos,
etc) e de re[Jresentação profissional (v.g. despesas com refeições, etc) .

Os médicos que possuírem contab ilidade organizada (livros selados
e técnico oficial de contas)- obrigatória desde que a média dos três úl-

timos anos tenha ultrapassado um
volume de negócios superior a 20
vezes o valor do salário mínimo
anual mais elevado (ano de 2000 17864 contos); as deduções aludidas não ficarão sujeitas ao limite de
25%.
Os médicos podem optar, em
qualquer caso, pela contabilidade
organizada.

IRS
O 2° pagamento por conta deve ser
efectuado até ao próximo dia 20 de
Outubro, através de guias modelo 41.

Contri bu içá o
Autárquica
A 2a prestação da contribuição autárquica (montante da colecta superior a 50 contos) encontra-se a
pagamento durante o mês de Setembro.

TABELA AUTOMÓVEIS
ANO 2000
AUTOMÓVEIS
Combustível utilizado
Gasolina
Ci lindrada (cm 3 )

Outros Produtos
Ci lindrada (cm 3 )

Até 1000
> 1000 até 1300
> 1300 até 1750
> 1750 até 2600
> 2600 até 3500
>3 500

Até 1500
> 1500 até 2000
> 2000 até 3000
> 3000

IMPOSTO ANUAL SEGUNDO A ANTIGUIDADE
Até 6 anos

2760$
5510$
8570$
21630$
34380$
60900$

De mais de 12
De mais de 6
anos até 12 anos anos até 25 anos

1530$
2760$
4290$
10140$
16530$
28160$

920$
1430$
1940$
4080$
7860$
11730$
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VINHOS
O copo certo

.

Bom vinho
quer bom copo
A escolha do copo
para beber um vinho
deve ser encarada
com seriedade,
na proporção do
investimento e
da expectativa.
Por Fernando Melo

tradição manda que os copos que acompanham a baixe la numa mesa especial
correspondam em arranjo,
elegância e gosto. Como resultado
desse costume, segue-se que a compra do serviço de copos se rege quase sempre por critérios estéticos e financeiros. A forma sempre precedeu
a função, até que fabricantes de copos de crista l como a austríaca Riedel colocaram travão nesta lógica, insistindo em que cada bebida deve ter
o seu recipiente próprio, para que
possa ser degustado nas melhores
condições.
A marca Riedel, com mais de cem
anos de história, defende, na boca
do seu actual dirigente, Georg Riedel, que o design não se faz no papel, mas sim em experiências e de-

A
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purações sistemáticas. O austríaco
não tem deixado os créditos por
mãos alheias e não pensa duas vezes
antes de convidar provadores experimentados e produtores de vinho para
ouvir os seus comentários, sempre
que está a trabalhar numa nova criação.Sãocu ri osasasdescobertasq ue
foram empiricamente acumu ladas,
ao longo dos cerca de 40 anos em
que a gama Riedel não parou de
crescer.
A primeira novidade surgiu simplesmente no decorrer de provas de
vinhos, constatando-se que as suas
características variavam, de copo para copo, de tal forma que alguns provadores convenciam-se mesmo, em
prova cega, de que se tratava de produtos diferentes. Foi aqu i que a Riedel descobriu um filão, desde logo se

dedicando a pesquisar quais seriam
as formas ideias para cada néctar.
Chegou à conclusão que deve ser a
casta dominante que compõe cada
vinho a determinar o melhor copo
para o degustar. Dela depende a
combinação do frutado, acidez, taninos e álcool no vinho e é ela que determina, através de diversas tentativa, qual a dimensão e a forma óptimas.

A influência no bouquet
A qua lidade, complexidade e intensidade dos aromas são determinados
pela "personalidade" de um vinho,
auxiliada ou não pela forma do copo.
O que se designa por bouquet é uma
impressão aromática geral, cujos detalhes e complexidade quase denunciam, por si mesmo, a assinatura de
um vinho. A temperatura desempenha um papel fundamenta l na forma
como o bouquet se manifesta . Assim, por exemplo, a temperaturas
demasiado baixas, diminui a intensidade, dificultando bastante a tarefa e
o prazer da prova . Em contrapartida,
a temperaturas demasiado elevadas,
a evaporação do álcoo l sobrepõe-se
às nuances aromáticas do vinho.
Quando se serve o vinho, logo
começa a evaporar e os aromas enchem o copo em camadas distintas,
de acordo com as suas densidade e
peso específico. Os vapores mais leves - florais e frutados -ficam junto
à borda superior do copo, os intermédios - vegetais, terra e minerais ficam contidos dentro do copo e os
mais pesados no fundo - álcool e
madeira. É assim que tanto o tamanho como a forma de um copo são
determinados e afinados na Riedel,
acrescendo que cada casta apresenta os seus aromas de forma peculiar.
A agitação do copo na prova é fundamental, por resultar no aumento da superfície eficaz de contacto do vinho com o copo, aumentandoa evaporação e intensidade dos
aromas.
A Riedel sustenta que a posição da
cabeça é determinante para a fruição
do vinho , especia lmente por permitir
que este escorra para as zonas mais

apropriadas da língua e da boca . Assim, a forma do copo na zona de
contacto com os lábios adquire relevância especial. Uma abertura pequena, por exemplo, obriga· a que a
cabeça seja inclinada para trás, permitindo que o líquido caia para dentro da boca, apenas por efeito da gravidade. No palato, o estímulo é grande e em zonas distintas.

Riedel, o homem e
a indústria
Em 1958, Riedel lançou o seu primeiro copo especial, o "Burgundy
Grand Cru", que ainda hoje é único
em exposição permanente no Museu
de Arte Moderna de Nova Iorque.
Georg Riedel criou, desde então ma is
de 100 modelos diferentes e ainda
hoje se ocupa de dirigir equipas de
provadores que os refinem ou que
discirnam riovos cam inhos para o
maior prazer e fruição do vinho. O
seu empenhamento valeu -lhe o título
de Homem do Ano da revista inglesa
Decanter, em 1996. Se alguns dos
seus copos têm formas bizarras, outros são tota lmente revolucionários . É
o caso do que desenvolveu para o
serviço do Cognac, em forma de tulipa pequena, contrariando o tradicional "ba lão".
Comentando a diversidade e número de modelos que até hoje produziu, Georg Riedel comenta: "Hoje há
cada vez melhor vinho, em cada vez
mais lugares do mundo e com uma
qualidade notável. Os bons apreciadores vão até ao fim do mundo só

para consegu ir uma garrafa da sua
predi lecção, compram-na em boas
cond ições, armazenam-na com cuidado, servem o vinho que contém à
temperatura correcta, numa ocasião
especial. Por que hão-de, então, deitar tudo a perder, bebendo esse néctar num copo que não seja o ma is indicado?".
Os copos Riedel poderão, por isso,
ser a revolução ma is importante do
mundo do vinho dos últimos anos,
por abrirem uma porta até então inexistetlte . . Há outras marcas, tais como a Spiegelau e a Schott-Zwiesel,
mas nenhuma tão orientada para o
consumidor e tão aturadamente desenvolvida.
Além da recente colecção "Vinum
Extreme", a Riedel oferece duas
grandes colecções de copos:
Sommeliers - O topo de gama. Copos feitos à mão e soprados por homens, em cristal com 24% de chumbo. São mais de 30 os copos até hoje
desenvolvidos, orientados para bebidas e vinhos específicos . Pode esperar pagar cerca de oito contos por um
copo Bordeaux.
Vinum- Gama massificada, em crista l com 24% de chumbo. Difere da
Sommeliers na produção, por ser soprado à máqu ina, e na diversidade,
com cerca de menos dez copos que
aquela série . De qualquer forma, o
preço de um Bordeaux anda em torno dos quatro contos, o que a torna
francamente mais atraente.
A terminar, um pequeno lembrete:
não se esqueça que é inúti l comprar
ou coleccionar bons vinhos se depois
não se podem beber em copos que
elevem a fruição ao expoente máximo. Visite uma garrafeira e faça a
experiência.
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INTERNET
Informação

r-------------------------------------------------------------~

Notícias
on-line
A Internet mudou a forma de estar
actualizado. Pode fazer-se uma pesquisa
por tema e há quem consiga em menos
de meia-hora ler todos os jornais diários
nacionais. Por Elisabete Tavares
ara quem teve a oportunidade
de estar todo o mês de Agosto
em férias o mês de Setembro
representa o voltar à realidade
e à rotina característica dos restantes
meses do ano. A reentré é sempre uma
fase difícil de integração tanto nos projectos profissionais como na vida social.
Normalmente, depois das férias, sabe-se pouco ou nada do que se passou
em termos de informação. Não se assistiu aos noticiários televisivos, raramente
se comprou um jornal e o rádio do carro
só tocou música.
Mas se em anos anteriores pouco
acontecia em Agosto, este ano foi diferente. As notícias inundaram as primeiras páginas e não foi necessário fazer
um grande esforço para encontrar novidades para dar aos leitores. Muitos
eventos sucederam-se desde os mais
dramáticos, como acidentes e desastres
naturais, até aos assuntos que tocam o
dia a dia como a subida das taxas de
juro ou da inflação.
A Internet oferece, sem dúvida, a melhor oportunidade para ficar a saber tudo o que aconteceu no mês quente deste Verão. Não só é possível pesquisar os
temas por assunto e por ordem cronológica como pode no caso dos jornais,
pesquisar por edição.

P

Por onde começar
Hoje em dia qualquer meio de comunicação que se preze está fortemente presente na Internet. Nem as estações de
televisão escapam. Para quem procura
manter-se informado através da rede o
difícil é escolher entre jornais diários,
semanários, revistas, agências noticias-
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as, televisões e rádios - que emitem inclusive música em formato MP3. Depois, há ainda os portais que usam as
notícias para captar mais visitantes.
Mas, em geral, todos fornecem a informação necessária para uma boa cultura de informação. Depende também
das preferências de quem procura informação e obviamente do tipo de notícias
que procura. Se for fã do desporto e
quiser saber as últimas sobre as mais
recentes contratações o melhor é visitar
sites como o da Bola on-line (www.
abola.pt), do Record (www.record .pt)
ou do Jogo (www.ojogo.pt). Há também o site especialmente dedicado ao
desporto no portal www.iol.pt. Se por
outro lado procura informação económica vale a pena pesquisar nos sites
dos jornais semanários como o Expresso (www.expresso.pt) ou o Semanário
Económico (www.smec.iol.pt) ou os suplementos especiais de jornais diários
que podem ser consultados on-line como o do Público (www.publico.pt) e o
do Diário de Notícias (www.dn.pt).
Para detalhes sobre política prepare-se, pois o mês de Agosto trouxe muitas
novidades ao panorama política nacional e internacional com destaque para
os Estados Unidos e as movimentações
do Partido Conservador. É um tema que
requer alguma paciência. Pode optar
por visitar os sites dos jornais semanários e pesquisar edição a edição ou fazer pesquisa através de uma palavra-chave em qualquer um dos sites existentes de informação não especializada.
Aqui incluem-se os portais.
Estar a par dos acontecimentos recentes implica ainda outro tipo de pesquisa como por exemplo saber a pro-
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gramação que as estações de televisão
vão colocar no ar na reentré com as entrevistas e debates que irá promover, ou
aceder a agendas culturais a tempo de
conseguir bilhetes em lugares decentes.
A Internet trouxe ao mundo das notícias uma outra dimensão. O planeta
tornou-se realmente global e nada hoje em dia pode ser analisado separadamente tanto em termos geográficos
como em termos de línguas. Nada disto
faz sentido na Internet e no mundo actual. Por isso, o acto de consultar informação também mudou radicalmente. É
essencial seguir de perto as notícias que
surgem em sites como www.cnn .com
ou www.reuters.com. A área de notícias do Yahoo! - www.yahoo.com - é
muito actualizada e completa.
Depois, há as páginas das entidades
que fornecem elas próprias matéria de
notícias. É o caso das empresas. Todas
as organizações comerciais ou outras
contêm na sua página na Internet uma
zona com notícias mais ou menos actualizada.

Endereços:
www.publico.pt
www.dn.pt
www.expresso.pt
www.lusa. pt
www.iol.pt
www.yahoo.com
www.directo.pt
www.abola.pt
www.record. pt
www.ojogo.pt
www .smec.iol.pt
www.tvi.iol.pt
www.cnn.com
www. reuters.com

CULTURA
Escolhas
Por Manuel Halpern

Música
Sérgio Godinho
Escritor de .---....,...
canções, por
natureza, Sérgio Godinho é
um dos mais
carismáticos
e originais
vultos da música portuguesa. Começou a sua lon ga carreira antes do 25 de Abril, como "músico de intervenção", mas
soube adaptar-se de forma pertinente ao correr do tempo. Ao seu
talento de compositor une-se a sua
não menos brilhante poesia, numa
perfeita simbiose. A passagem pelo
Grande Auditório do Centro Cultural
de Belém é também uma justa homenagem.
CCB, de 2 a 5 de Novembro
Seixal Jazz
O Seixa l já é conhecido pelo seu
festival internacional de jazz de Ou tono. Há cinco anos que entre nacionais e estrangeiros, se fazem ouvir alguns nomes sonantes dos género. Este ano a abertura é da responsabilidade do Quinteto de Mark
Shim, cuja música faz lembrar os
grandes John Coltrane e Charlie
Parker. Paul Motion, Stefon Harris,
CriclechanVSanti Derbano Quintet,
Tom Harris, Maria João e Mário Laginha, são outros músicos prsentes .
Seixal, de 25 de Outubro a 1 de
Novembro

Teatro
Tio Vânia
Uma das mais famosas peças de
Tchekov, sobe ao palco do Teatro
Académico Gil Vicente, em Coimbra
pelas mãos do TEUC. A encenação
é de Rogério de Carvalho.
Teatro Académico Gil Vicente, a
partir de 15 de Outubro
Lobo Antunes em cena
A partir de um texto de António Lobo Antunes, o grupo de teatro Trigo

Limpo encena As Cadeiras, uma visão satirizada da história recente de
Portugal. A encenação é de Pompeu José e, entre os actores, encontram-se lida Teixeira, Maria Simões, Caria Torres, Paulo de Cira e
Rui Malheiros. O espectáculo inicia-se a 6 de Outubro. Mas , até 8
de Novembro, passa por Tondela,
Viseu, Portalegre, Gouveia e Caldas
da Rainha.

Dança
Multiculturalismo
O multiculturalismo é o contexto de
Le Jardin lo lo !to !to, a última coreografia de José Montalvo, que é
apresentada na Culturgest. Dança
tradicional, breakdance, flamenco,
smurf, tudo é misturado num elogio
às diferenças étnicas.
Cu/turgest, 20 e 21 de Outubro
Dança no Alentejo
A dança inl!ade o Alentejo durante o
próximo mês. O Festival de Dança
Contemporânea leva a Évora e a
Beja reposições de peças de coreógrafos portugueses conceituados
e a apresentação de outros menos conhecidos. Podem ver-se duas
obras de Vera Mantero - Dança do
Existir e Talvez ela pudesse Dançar
Primeiro e Pensar depois (dia 5, no
Convento do Carmo); Delete, de
Isabel Barros (dia 20, na Casa da
Cultura de Beja); Para Keit sem Razão aparente, de Rui Nunes (dia 26,
na Casa da Cultura de Beja) , entre
outras. Em simultâneo, está patente no Palácio do Vimioso a exposição Corpo expressa o Corpo, do fotógrafo Jorge Gonçalves .
Évora e Beja, de 2 de Outubro a 3
de Novembro

Exposições
Bedeteca
Duas exposições preenchem o espaço da Bedeteca Municipal (aos
Olivais). Lx Comics 2000 dá a conhecer os trabalhos de novíssima
geração de autores de banda desenhada portuguesa. Nomes como
Marcos Farrajota, Pedro Brito e Mi-
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guel Rocha . Ilustradores ilustrados,
por seu lado, é uma mostra fotográfica de João Francisco Vilhena, onde são retratados alguns dos mais
conceituados ilustradores portugueses.
Bedeteca Municipal (Lisboa)

Cinema
Woody Allen
Amados ou odiados os filmes de
Woody Allen são sempre aguardados com muita expectativa. E aí está nas sa las mais um. Através da
Noite conta com Samantha Morton
e Sean Penn nos principais papéis.
Penn interpreta o papel de um músico de jazz que subitamente ganha
inspiração através de um desgosto
amoroso. Aliás , o próprio Woody Allen é músico de jazz. Coincidência?
Noites
Para realizar este filme a jovem realizadora portuguesa Cláudia Tomaz
envolveu-se, de corpo e alma, no
submundo da droga . Noites é filmado no Casal Ventoso com uma câmara de vídeo e a realizadora assume também o papel de actriz.
A longa metragem de estreia de
Cláudia Tomaz ganhou o Prémio do
Melhor Filme da Semana da Crítica
do recém terminado Festival de Veneza.

Livros
D. Afonso Henriques
É bem conhecido como político e professor
de Direito, mas
poucos sabiam
da sua faceta
de historiador e
dramaturgo.
Enquanto a sua
peça -O Magnífico Reitor não estreia,
Diogo Freitas
do Amarai
lança D. Afonso .___ _ _ _ __
Henriques, uma biografia do primeiro Rei de Portugal. O livro dará
origem a uma série televisiva.

