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uch ado about nothing". O tí-

tulo desta coméd ia de Shakespeare veio-me à memória
quando há dias soube através da imprensa que a Polícia Judiciária
tinha arquivado todos os processos de inquérito em que eram arguidos inúmeros
médicos por suspeita de se terem deixado corromper pelos Laboratórios Atrai-Cipan. As razões do arquivamento eram
claras: não havia matéria que justificasse
continuar tai s processos. As relações entre estes médicos e o laboratório farmacêutico em questão, limitara-se ao recebimento de prendas sem valor comercial
ou a livros e artigos relacionados com o
exercício da profissão. E a notícia tinha
um pequeno pormenor: alguns dos médicos nunca puderam ser con tactados. Não
porque tivessem fugido para o Brasil ou
para outro país qualquer que não extraditasse possíveis crim inosos. Não! Não
puderam ser contacta dos porque alguns dos
nomes que constavam
da lista investigad a
não correspondiam a
médicos rea lm ente
inscr ito s na Ordem
dos Médicos e deveriam ser apenas produto da imaginação de
quem elaborou a tal
lista! No mínimo é estranho, não é?!
Há pouco tempo
também, fui confrontad o pela jornal ista da
TVI, Manuela Moura
Guedes , com uma outra lista que envolvia vanos médicos
eventua lmente corrompidos pelos Laboratórios Rache. Também aí a polícia se
afadigaria em encontrar médicos cu lpados de corrupção passiva. Pelo meio haveria clínicos rotulados de "monstros"
outros de "comercia is" e outros ainda de
"éticos", rótul os estes devidos à imaginação dos delegados de propaganda que ,
com este jargão, pretenderiam classificar
os médicos conforme a sua facilidade de
corrupção. Reconheci a lista! Fora a
mesma que anonimamente teria em
1997 chegado à Ordem, e fora simultaneamente enviada à Procuradoria Geral
da República e aos Conselhos Disciplinares das três Secções Regionais para inquirição. Da investi gação levada a efeito
pelos organ ismos discipl inares nada de
importante ou sign ificativo surgiu. Foram
arquivados em virtude da amnisti a pro-

mulgada em 1999 pela Assembleia da
República, mas caso o não tivessem sido, o resultado do inquérito teria o mesmo fim por não existir matéria de fa cto
que configurasse nenhuma infracção criminal ou disciplinar. E mais! Os tais rótulos de corrupção não correspondiam a
nada de real ou palpável. Como aliás
aconteceu noutros casos por nós investigados em que a nada corresponderam algumas pseudo contas abertas em agências de viagem em nome de outros médicos, sem que esses colegas tivessem sequer con hecimento das mesmas. Dir-me-ão que a procissão ainda vai no adro!
Concedo que sim! Sei perfeitamente que
a polícia tem meios de investigação muito mais poderosos do que os nossos e
consequentemente poderão descobrir faltas ou corrupção onde a Ordem os não
detectou . No entanto pelo que nos foi,
até agora, possível investigar, é muito
provável que sobre ele
também recaia o shakespeariano título de
"Much ado about nothin g"! Aguardemo s

tranqu ilamen te o resultado de todas as investigações ... !

Q

·uando este nú mero da Revista
vos c hega r às
mãos , já o Natal terá
passado e o novo Ano e
o novo Milénio já terão
começado. Vou porém
ainda a tempo de desejar a todos os vós e às
vossas famílias as maiores fel icidades
pessoa is e profissionais, exprimindo os
mais sinceros votos de que 200 1 seja
um ano em que a classe médica continue, como até aqui, a ser uma referência
incontornável da sociedade portuguesa e
um exemplo de cidadania e dedicação à
pessoa doente e à com unidade.
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Pelo interesse
dos doentes
A política dos
medicamentos tem dado
que falar em Portugal.
Médicos, farmacêuticos,
laboratórios e ministério
têm apresentado
projectos-lei e
contra-propostas
diversas. Para o
Dr. Pedro Canas
Mendes, só a
colaboração entre todos
os intervenientes poderá
definir uma política
correcta visando, acima
de tudo, os interesses
do doente.
Por Ana César Costa

s medicamentos caros, a divergência de interesses, a
falta de informação e o pouco apoio aos médicos prescritores de receitas contribuem para
um cenário negro na política do medicamento seguida em Portugal nos
últimos anos . Se é verdade que a
despesa pública portuguesa com estes produtos diminuiu, também é
certo que foi na carteira das famílias
que foi recair o peso. Segundo dados da OCDE referentes a Portugal,
69% dos produtos farmacêuticos
eram suportados pela despesa pública em 1986, diminuindo para
65% dez anos depois. Por sua vez,
os 31% gastos pelo sector privado
em 1986 aumentaram para 35%
em 1996. "E a tendência tem-se
acentuado desde 1996 até este
ano", garante o Dr. Pedro Canas
Mendes, ginecologista/obstetra, administrador do Hospital de Curry Cabral e Presidente do Conselho Distrital da Grande Lisboa da Ordem dos
Médicos (OM). "A parte paga directamente pelas carteiras dos doentes
tem aumentado em Portugal", comenta o médico, que compara o desenvolvimento desta política com
outros países. Em Espanha, enquanto em 1986 os gastos públicos
com medicamentos eram de 63%,
dez anos depois aumentavam para
76%. Já os gastos privados diminuiram de 37% em 1986 para 24%
em 1996. Ainda segundo a OCDE,
há um crescimento acentuado dos
gastos com a medicação em relação
ao PIB. Em 1987, Portugal gastou
1,7% do PIB, contra 2,1 % em 97.
Já a Espanha gastava 1,1 % em 87
e 1,5% em 97. "A Espanha tem
conseguido conter as despesas a limites aceitáveis", comenta o Dr. Canas Mendes. Ao contrário de Portu -

O

gal, que triplicou os custos (119 dólares per capita em 1987 contra
308 dólares per capita em 1997), a
Espanha, assim como o Reino Unido, apenas duplicou estas despesas .
O Dr. Canas Mendes apresenta
ainda dados relativos aos custos
com produtos farmacêuticos dentro
das despesas totais da saúde nos
países desenvolvidos ao longo das
últimas décadas. Em 1970, Portugal dispendia menos de 15%, mas
em 96 já rondava os 28%. Só a
Hungria, a Grécia e a Turquia ultrapassam ,estes gastos. Já no que respeita às despesas do PIB em produtos farmacêuticos, Portugal está à
frente de todos os outros países.

É urgente
reforma r o SNS
Há , evidentemente, causas para o
aumento do consumo de medicamentos. O envelhecimento da população é um factor a ter em conta , já
que há "mai s prescrições de medicamentos e de meios auxiliares,
maior pressão dos utentes com ida des mais elevadas nos serviços de
saúde e acesso a consultas gratuitas
ou a custos muito baixos", enumera
o Dr. Canas Mendes. Através da
comparticipação de medicamentos
a preços mais favoráveis, "a sociedade está a democratizar o acesso a
medicamentos, aumentando exponencialmente a despesa" . Uma forma de travar a despesa pública é
através de medicamentos de venda
livre, que não são comparticipados
nem sujeitos a receita médica . É isto que se tem verificado, passando
de 89 milhões de contos em 1998
para 110 milhões em 99 , prevendo-se 120 milhões de contos este ano.
Qua se metade (49%) dos 189 mi-
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lhões de contos gastos pelo Estado
em comparticipação de medicamentos no ano passado destin aram-se a
pensionistas com ma is de 65 anos,
com pensões de montante igual ou
inferior ao salário mínimo nacional.
"O Estado está a fa zer mais do
que nos outros países, está a fazer a
despesa da segurança social", comenta o representante da OM. Ou

gação e a prática clínica unam recursos para reforçar a segurança, o
que fará também com que as Ordens ganhem mais destaque.
Há quatro vectores que o Dr. Canas Mendes associa à farmacovigilância: primeiro, garantir aos consumidores medicamentos de qualidade; segundo, garantir um acesso racional e com qualidade a esses me-

Ao receitar um medicamento, o méd ico
deverá ter toda a informação relativa a
efeitos adversos, aos custos e a todos as
vertentes do medicamento
seja, uma forma de evitar o aumento das pensões. Este valor é tão
mais preocupante no sentido em
que o registo das receitas permite
"detectar usos, abusos e maus usos
dos medicamentos; se possível até,
detectar a sobrecarga de prescri ções" tão frequente nos idosos, defende o especialista . A questão merece um tratamento delicado e, sobretudo "com os médicos e não contra os médicos". O Dr. Canas Mendes é da opinião de que "é urgente
fazer a reforma do Serviço Nacional
de Saúde (SNS)" e, por isso, congratula-se com a colaboração entre a
OM e o lnfarmed, que "nunca foi tão
boa", classifica. "Isto deve-se, por
um lado, a uma atitude muito positiva imprimida àquele instituto pelo
Dr. Miguel Andrade , assum ida pela
globalidade do seu Conselho de Administração e, por outro lado, a uma
resposta consequente da OM, cuja
envolvimento na política do medicamento se tem pautado por uma contínua melhoria, sempre tendo em
vista os superiores interesses do
doente", sublinha o Dr. Pedro Canas
Mendes.

A importância da
farmacovigilância
Mas, se o primeiro destinatário da
política do medicamento é o doente,
é preciso que a indústria, a investi-

dicamentos; terceiro, desenvolver o
sector (nomeadamente o novo laboratório do lnfarmed e o Observatório
que está a ser criado com sede também no lnfarmed, com a colaboração das Ordens e da própria indústria); e quarto, integrar Portugal no
contexto· europeu com uma parti cipação activa obrigatória. "Estas
quatro dimensões contêm um conjunto de medidas políticas articuladas e obedecem a um planeamento
rigoroso", garante o médico. Este
planeamento passa pela reorganização das farmácias hospitalares e pela formação pós-graduada e informação aos clínicos em exercício.
As principais tarefas da farmacovigilância prendem-se com o aferir
da segurança da utilização do medicamento, com a identificação precoce de reacções adversas e com a
avaliação da relação benefício/risco
em termos de saúde pública.

Informar melhor e definir
responsabilidades
Quanto à campanha de informação,
o seu arranque já foi anunciado para
Janeiro de 2001 pelo Secretário de
Estado da Saúde. Para o Dr. Canas
Mendes, esse sistema de informação deverá ser "utilizado de uma forma permanente, monitorizando o
consumo e os desvios de consumo e
apoiando o médico na sua prescri-
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ção" . Ao receitar um medicamento,
o médico deverá "ter toda a informação relativa a efeitos adversos, aos
custos e a todos as vertentes do medicamento, e não somente à vertente clínica e terapêutica. Só assim é
que se podem responsabilizar as
pessoas", enfatiza o representante
da OM.
A informação aos prescritores assume especial importância numa al tura em que a credibilidade dos médicos está a ser atingida. "Muitas
vezes, atribui-se veladamente responsabilidade ao médico quanto à
escolha intencional de medicamentos mais caros do que outros similares, numa generalização indigna e
mal intencionada, capaz de denegrir
a imagem e o prestígio dos médicos", acusa o Dr. Canas Mendes.
"É atribuída ao médico a responsabilidade de informar os doentes sobre os preços dos medicamentos.
Ora, não são os médicos que autorizam a' comercia lização ou os preços
dos medicamentos nem que os vendem", sublinha o especialista, que
considera: "os médicos em Portugal
têm sido alvo de ataques de pessoas, institu ições, políticos e até ministros, que ao longo dos anos só
conseguiram causar dificuldades
aos doentes e aos próprios médicos,
em vez de soluções. Destruir a relação de confiança entre o doente e o
seu médico é destruir um elevado e
nobre valor humano" .
Acima de tudo, a OM está preocu_pada com a racionalização do medicamento. "O que precisamos agora
de fazer é de adoptar medidas coerentes e bem definidas, abordando
todos os vectores de política do medicamento. E temos que nos reorga nizar", insiste o Dr. Canas Mendes.
"A partir daí, as autoridades da saúde podem fazer o que estão a fazer
neste momento, que é criar um sistema articulado que aborda questões tão importantes como a segu rança e a racionalidade da prescrição" . E por racionalidade entenda-se gastar melhor, ainda que gastar
mais. É que, na saúde, não é no
poupar que está o ganho.

CAPA

Política dos medicamentos

Prescrição por
mão certa
O simples acto médico
de prescrever
determinados
medicamentos pode
comportar
"contra-indicações".
O Presidente da Região
Sul da Ordem dos
Médicos, analisa a
legislação em vigor,
fala do direito de
substituição, dos OTC
e da relação com o
lnfarmed e às farmácias.
Por Sandra Nobre

Rui estava doente. Foi ao
médico por não suportar
mais aquelas malditas dores na co luna. Depois de vários exames e o diagnóstico feito,
saiu do hospital com a solução para
as dores numa receita médica. Diri giu-se a meia dúzia de farmácias
mas em todas ouviu a mesma resposta, que aquele medicamento estava esgotado, que talvez só na semana seguinte. E ele com aquelas
malditas dores na coluna. Que fazer? Será que o farmacêutico não
lhe poderia ind icar outro equiva lente?
O pr9blema do Rui não tem uma
solução assim tão simples. O Dr.
Pedro Nunes, Presidente da Região
Su l da Ordem dos Médicos, expl ica
que, por lei, nenhum farmacêutico
pode proceder à substituição de um
medicamento: "Durante muitos
anos assistiu -se à Associação Nacional de Farmácias a exigir para os
farmacêuticos o direito de substitu ir
a prescrição médica, isso felizmente
não foi consignado pela Assembleia
da República". A Ordem dos Médicos (OM) sempre tomou posição
contra essa possibil idade na medida
em que estava em causa a saúde
dos doentes e porque "comportava
graves riscos, nomeadamente no
que respeita a uma farmacovigilân cia correcta, ou seja, o médico nunca sabia perante o medicamento
que prescrevia qual era o que o
doente estava a tomar e perdia-se a
possibilidade de associar uma reacção adversa a um determinado medicamento".
A Lei 14/2000, de 8 de Agosto,
da Assembleia da República regu lamentou uma situação que até então
era pouco clara . Sobre a prescrição
de medicamentos comparticipados
pelo Serviço Nacional de Saúde decretou que "passará a ser efectuada
mediante a indicação da denomina-

O
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ção comum internaciona l das respectivas substâncias activas ou pelo
seu nome genérico, seguidos da dosagem e forma farmacêutica". Assim, fi ca ressalvada a possibilidade
de "no acto de dispensa dos medicamentos, quando o prescritor não
tiver fe ito a opção de marca do medicamento, o farmacêutico ou seu
colaborador devidamente habilitado
deverão obrigatoriamente informar o
utente da existência de medicamento genérico e dos medicamentos de
marcas simi lares, comparticipados
pelo Serviço Naciona l de Saúde e
aquele que tem preço mais baixo".
Desta forma, fica ao critério do
utente a escolha do medicamento. A
Ordem acatou esta medida de bom
grado, porque "nunca esteve nem
pode estar contra a prescrição pelo
nome genérico, apenas pretende
que a melhor terapêutica para os
doentes seja também a mais económica, mas sem pôr em causa a segurança do doente", justifica o Dr.
Pedro Nunes.

Comparticipações diferentes
para cada especialidade
Outra das re ivindicações da OM
junto do Ministério da Saúde prende-se com a compartic ipação dos
medicamentos. Se o Rui consultasse um neurologista e o seu médico
de família e ambos lhe prescrevessem o mesmo medicamento podia
verificar que a comparticipação do
mesmo seria diferente para cada caso. Há um conjunto de medicamentos que são abrangidos por esta medida e a OM tem-se batido por uma
uniformização dos valores. "A Ordem consid era que não pode haver
uma «hierarquia >> dos profissionais,
até porque a própria situação é uma
fraude , porque se um doente tem
uma comparticipação maior num
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neurologista para não estar em lista
de espera recorre ao privado, portanto, acaba por pagar a diferença",
sublinha o representante da OM .
A prescrição de certos medicamentos levanta ainda a questão da
identificação da patologia nas receitas médicas. A ideia choca a OM, na
medida em que põe em causa os direitos do cidadão e o próprio sigilo
profissional. Algumas doenças, como o Lúpus já eram abrangidas por
esta medida, mas está em preparação uma legislação que pretende incluir também todos os medicamentos neurolépticos para patologias do
foro psiquiátrico. O Dr. Pedro Nunes
contesta veemente as intenções do
Ministério: "Não faz sentido que o
doente tenha que expor ao conhecimento público a doença que tem para ter determinada comparticipação".

Venda livre, mas sem
publicidade
Os medicamentos que dispensam
receita médica - os chamados OTC
ou de venda livre - são determinados pelo lnfarmed, o organismo regulador do Ministério da Saúde. À
OM cabe um papel secundário em
todo este processo: "O lnfarmed tem
um conselho científico composto por
personalidades relevantes na área
da farmacologia. A Ordem participa
em várias comissões em que os médicos são ouvidos e dão o seu parecer técnico".
Para o Dr. Pedro Nunes importa
sobretudo atender à questão da publicidade dos medicamentos de venda livre para evitar os excessos de
consumo e os efeitos secundários
que daí podem resultar. Durante o
mês de Novembro o Comité Permanente dos Médicos Europeus, em
colaboração com o Grupo Farmacêutico da União Europeia, aprovou
uma proposta com vista à regulamentação da publicidade dos medicamentos. "A partir do momento em
que um medicamento se torna de
venda livre começa a haver pressão
no sentido de que seja publicitado
na comun icação social e daí até ser
vendido nos hipermercados vai um

passo", argumenta o Dr. Pedro Nunes, membro do Board e auditor interno do Comité Permanente. O documento manifesta a preocupação
conjunta dos médicos e dos farmacêuticos sobre a excessiva liberalização do mercado de medicamentos.
No caso português importa "chamar a atenção de quem dispensa
medicamentos, nomeadamente dos
farmacêuticos para o cumprimento
escrupulosos dessa matéria", alerta
o médico, que argumenta: "hoje sabe-se que o abuso e o uso indiscriminado de medicamentos está na
base da mudança bacteriana".

As relações entre médicos,
farmacêuticos e laboratórios
A cadeia de produção e comercialização de medicamentos passa por
várias entidades com objectivos diferentes: a indústria farmacêutica
produz, ós médicos prescrevem, as

acções médicas e produção de informação técnico-científica. O mercado
é dominado por meia dúzia de grandes laboratórios que actuam à escala mundial.
A investigação de novos fármacos
envolve grandes investimentos, pelo
que se concentra nesses grandes
laboratórios que produzem e comercial izam os medicamentos. Por vezes levantam-se dúvidas quanto às
relações entre as duas partes, mas o
Presidente da Região Sul da Ordem
dos Médicos justifica a posição dos
médicos: "É de todo o interesse dos
laboratórios que os médicos conheçam os seus produtos, por isso promovem acções de formação. Também é preciso notar que os médicos
não têm outros apoios para as deslocações aos congressos ou para frequentarem acções de formação, que
acontecem a maior parte das vezes
no estrangeiro e tornam-se bastante
dispendiosas . Agora, temos que dis-

A Ordem nunca esteve contra a prescrição
pelo nome genérico, apenas pretende que
a melhor terapêutica para os doentes seja
também a mais económica
farmácias vendem, o lnfarmed regula. É normal que nem sempre todos
estejam de acordo, mas há relações
cordiais entre os intervenientes deste processo. "Não há sistematicamente relações conflituosas com nenhum dos parceiros", garante o representante da Ordem dos Médicos.
"Onde tem havido maior contestação tem sido com uma entid ade comercial, a Associação Nacional das
Farmácias, exactamente pela sua
insistência no direito de substituição
com base em argumentos inaceitáveis, que esperamos que esteja agora resolvido com esta Lei

14/2000".
Em Portugal os médicos dedicam-se quase exclusivamente aos actos
clínicos e não há uma forte componente de investigação . São os laboratórios que promovem a reciclagem
profissional através de congressos,
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tinguir os congressos mundiais de
uma determinada especialidade,
que têm uma garantia de isenção por parte das próprias entidades
organizadoras, o mesmo já não
acontece com as promoções de
medicamentos em locais exóticos
que convidam essencialmente ao
turismo".
É nesse sentido que a OM está a
colaborar com aqui lo que neste momento é ainda o "embrião" de uma
organ ização europeia para classificar os eventos científicos. Ao nível
nacional cabe à Ordem esse papel.
Mas "não se podem recusar esses apoios enquanto o Estado não
assumir as suas responsabilidades e
ser o Ministério da Saúde, enquanto entidade empregadora, a financiar a formação e a reciclagem", denuncia o representante da Ordem
dos Médicos.

Prescrição de
Medicamentos
A posição da
Ordem dos Médicos
Face à polémica gerada em torno da política dos medicamentos,
a Ordem dos Médicos esclarece a sua posição. O Dr. Miguel
Leão, do Conselho Regional do Norte, apresenta as propostas
realizadas junto de diversas entidades, nomeadamente,
ao Ministério da Saúde.
posição da Ordem dos Médicos (OM) relativa à prescrição de medicamentos sempre se orientou pela sa lvaguarda do inviolável princípio da liberdade de prescrição e, cumulativamente, pela recusa de qualquer tentativa legislativa que permitisse a outros profissionais modificar a prescrição dos médicos. Estes princípios
têm, como fundamento imediato, o
artigo 4° do Código Deontológico que
prevê que "o médico, no exercício da
sua profissão, é técnica e deontologicamente independente e responsável
pelos seus actos, não podendo ser
subordinado à orientação técnica e
deontológica de estranhos à profissão médica" . Esta previsão do Código Deontológico, concatenada com
outras, designadamente, aquelas
que determinam que "o médico que
aceite o encargo ou tenha o dever de
atender um doente obriga-se por esse facto à prestação dos melhores
cuidados de saúde ao seu alcance"
(artigo 26° do Código Deontológico),
justificaram um conjunto de decisões
e propostas da Ordem dos Médicos,
que me permito sistematizar em nome do Conselho Nacional Executivo.
Dividirei esta exposição em duas partes: a primeira referente a decisões

A

tomadas p-ela OM ou a propostas
realizadas junto de diversas entidades e por estas aceites; a segunda,
referente a propostas apresentadas à
Senhora Ministra da Saúde e que
aguardam resposta há vários meses.

A - decisões da Ordem dos
Médicos de âmbito interno e
propostas realizadas ao
Ministério da Saúde e por
este aceites
1- Recomendações terapêuticas
O CNE da OM aprovou uma norma
genérica relativa a esta matéria que
salvaguarda o interesse deste tipo
iniciativas, enquanto instrumento de
trabalho dos médicos, salvaguardando sempre a liberdade de adesão e a
autonomia profissional do médico.
Não obstante esta norma ter sido já
publicada na Revista da Ordem dos
Médicos (n° 4 de Abril de 1999),
não é demais enunciá-la de novo:
"As recomendações terapêuticas tratam-se de conse nsos 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 profissional. A au-
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tonomia 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
cuidados médicos que considerar,
casuisticamente, mais indicados."

2- Oposição a qualquer legislação
visando a substituição da prescrição
Quer junto da senhora Ministra da
Saúde, quer junto da Assembleia da
República, a OM tem vindo a vincar
a sua firme, total, radical e completa
oposição a qualquer legislação que
vise a alteração/substituição da prescrição médica. Exemplo formal desta
oposição foi o parecer da OM relativa
a um Projecto relativo ao regime jurídico das farmácias e da actividade
farmacêutica da autoria do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista
que no seu articulado permitia antever a substituição da prescrição
"quando permitido por lei". O parecer da OM, que alertava para a violação do artigo 283 do Código Penal,
foi também publicado na Revista da
Ordem dos Médicos (n° 16 de JulhoAgosto de 2000). Neste contexto, foram coroadas de êxito as exigências
da OM oportunamente formuladas
junto do Governo e de vários Grupos

Parlamentares da Assembleia da República . É neste contexto de respeito
pela prescrição médica que devem
ser entendidas as disposições legais
constantes do Decreto-lei 242/2000,
de 26 de Setembro, e da Lei 14/
2000, de 8 de Agosto, que se reportam especificamente à comercialização de medicamentos genéricos e a
que nos referiremos no ponto seguinte.
3 - Prescrição e comercialização de
medicamentos genéricos com indicação do laboratório produtor
Ao contrário do propalado por algumas entidades ligadas à venda de
medicamentos nunca a OM se opôs
à existência de medidas tendentes ao
crescimento do mercado de medicamentos genéricos salvaguardadas
que fossem três condições fundamentais: a qualidade daqueles, o direito do médico conhecer, e indicar
no respectivo receituário, o nome do
titular da autorização de introdução
no mercado, e obviamente, a garantia de não modificação da prescrição
realizada naquelas condições. Como
atrás se disse esta pretensão da OM
ficou traduzida no Decreto-lei 242/
2000, de 26 de Setembro, e na Lei
14/2000, de 8 de Agosto, que se reportam especificamente à comercialização de medicamentos genéricos.
No primeiro, ficou expresso, como
pretendia a Ordem dos Médicos que
"os medicamentos genéricos são prescritos pela denominação comum internacional das substâncias activas,
seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo o médico acrescentar o nome do respectivo titular da
autorização de introdução no mercado" e que "no acto de dispensa do
medicamento, quando este apenas é
indicado pela denominação comum
internacional da substância activa ou
pelo nome genérico, o farmacêutico
deverá fornecer o medicamento genérico de menor preço". Na segunda,
consta também que "no acto de dispensa de medicamentos, quando o
prescritor, não tiver feito a opção de
marca do medicamento, o farmacêutico ou seu colaborador devidamente
habilitado deverão obrigatoriamente
informar o utente da existência de

Dr. Miguel Leão: "Nunca a OM se
genéricos" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

medicamento genérico e dos medicamentos de marca similares, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e aquele que tem preço mais baixo".

B - propostas da Ordem dos
Médicos que aguardam
resposta da Ministra da
Saúde
1 - Revisão do conceito de receita
médica
As ambiguidades legislativas respei-

tantes a quem pode ou não prescrever medicamentos constantes do Decreto-lei 209/94, de 8 de Agosto,
que define receita médica, para efeitos daquele diploma, como "a prescrição de um determinado medicamento de uso humano por profissional devidamente habilitado a prescrever medicamentos", levou a OM a
propor a seguinte definição de receita médica:
"1 - Entende-se por receita médica a
prescrição de um determinado
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medicamento ou terapêutica de
uso humano pe los profissionais
devidamente habilitados a proceder àquela prescrição".
2 - Estão exclusivamente autorizados
a emitir receitas médicas :
a) os médicos legalmente habilitados ao exercício autónomo
da Medicina e regularmente
inscritos na Ordem dos Médicos;
b) os médicos denti stas regularmente inscritos na Ordem dos
Méd icos Dentistas;
c) os odontologistas, nos termos
da legislação aplicável."
Esta redacção ao definir, pela
primeira vez, o co nceito de receita
médica, para todos os efeitos lega is,
e alargando a sua aplicação a "q ualquer terapêutica de uso humano"
permitirá defin ir claramente quem
pode ou não prescrever tratamentos
para uso humano e impedir assistemáticas tentativas de vários grupos
profissionais para conseguirem substituir os médicos na prescrição de
meios de diagnóstico ou terapêutica .
2 - Igualdade da comparticipação de
medicamentos independetemente
da especialidade do médico prescritor
Na ausência de definição de acto
médico especia lizado (ou sequer de
acto médico) e nos termos do Cód igo
Deontológico que define, clara e objectivamente, que o méd ico é livre de
actuar de acordo com o que considera serem as suas qualificações e
competências (sendo , por isso, também responsab il izado pelas consequências dessa mesma actuação),
considera a OM que a liberdade de
prescrição de meios de diagnóstico e
terapêutica impede, por exemplo e
concretamente, que o nível de comparticipação de qualquer medica mento dependa da especialidade do
médico prescritor.
O conceito de comparticipação diferenciada em função do médico prescritor tem origem no conceito de receita médica restrita definido no Decreto- lei 209/94, de 8 de Agosto,

que se refere a medicamentos de utilização reservada a certos meios especializados. Este conceito foi reafirmado pelo Decreto-lei 305/98, de 7
de Outubro, que prevê que a "comparticipação do Estado no preço de
medicamentos utilizados no tratamento determinadas patologias ou
por grupos especia is de utentes é objecto de regime especial a regulamentar em legislação própria e, assim, diferentemente graduada em
função das entidades que o prescrevem ou dispensam" . No plano prático, a comparticipação diferenciada,
conforme a especia li dade do médico
prescritor, foi consagrada lega lmente
na Portaria 706/95, de 3 de Julho,
(no que se refere a medicamentos
destinados ao tratamento da fibrose
quísticas) e, mais recentemente , na
Portaria 982/99, de 30 de Outubro,
(no que .se refere a med icamentos
destinados ao tratamento de vários
tipos de patologia psiquiátrica). A
mesma doutrina teve expressão nos
despach0s que regulamentam, por
exemplo, a comparticipação de vários medicamentos utilizados para o
tratamento da doença de Alzheimer
(donazepil), da epi lepsia (felbamato),
da acromegalia (octreotide e lanreotide) e da rejeição aguda do transplante renal ou card íaco (micofenolato de
mofetil) .
Para além de uma questão de princípio, todas estas disposições colocam em causa a continuidade dos
cuidados assistenciais aos doentes e,
para além disso, co locam em causa
a dignidade profissional da genera li dade dos médicos, e particu larmente, dos especialistas em Medicina
Geral e Fami li ar, afinal aqueles que,
de forma continuada e sistemática ,
asseguram a prestação de cu idados
de saúde à maioria dos doentes.
Por tudo isto, a OM propôs a revogação de todas estas disposições legais e a utilização, como método de
prescrição de medicamentos cujos
efeitos adversos impliquem uma monitorização apertada, de receitas médicas especiais (fornecidas pela OM
e já previstas para a prescrição de
estupefacientes no Decreto-lei 209/
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94, de 8 de Agosto). Desta forma ficará sa lvaguardada a liberdade de
prescrição, o controlo da qualidade
da prescrição e a continuidade e acessibilidade dos cu idados de saúde.
Finalmente, a OM propôs também
a revogação pura e simples de todas
as disposições lega is que exigem aos
médicos prescritores a indicação na
respectivas receitas de alguns diagnósticos ou da legislação que fundamenta a comparticipação de determinados med icamentos quanto usados para o tratamento de determinado tipo de patologias. Estas disposições são absolutamente inaceitáveis
por constitu írem uma violação do segredo profissional e prejudicam os
doentes que são coagidos a revelarem o seu estado clínico se pretenderem obter uma maior comparticipação nos medicamentos que adqu irem .
Por isso, foi proposta a revogação
das disposições legais que constam ,
designadamente, da Portaria 734/
94, de 12 de Agosto (para medica mentos usados no tratamento do lú pus ou da hemofi li a), da Portaria
743/93, de 16 de Agosto (para corticóides destinados ao tratamento de
doentes com lúpus), da Portaria
981/99 de 30 de Outu bro (para medicamentos usados nas perturbações
esquizofrénicas, deli rantes crónicas,
demenciais e do humor, quer bipolares quer un ipolares), e dos despachos 13621!99 (prescrição do medicamento Aricept) , 13622/99 (prescri ção do med icamento Taloxa),
22115/99 (prescrição dos medicamentos Sandostatina, Sandostatina
LAR e Somatulina LP ) e 22229/99
(prescrição dos medicamentos Proton ER, Proclor ER , Mepraz ER, Pra zentol ER e Omezolam).
Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos

-

-
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DEPOIMENTO
r--------------------------------------------Homenagem

·-

Manuel Eugénio
Machado Macedo,
homem de virtudes

onheci pessoalmente Manuel Eugénio Machado, em
Abril de 1977, num qualquer domingo desse mês em
que o telefone da minha casa tocou,
quebrando a tranquilidade do descanso e convívio familiar e do outro
lado da linha era a pessoa de Machado Macedo que, depois de se apresentar, me disse: "Tive conhec imento que o co lega regressou recente-

C

mente dos Estados Unidos, onde trabalhou com Michael DeBakey. Tenho internada no meu Serviço em
Santa Marta uma doente com um
aneurisma da Subclávia, que necessita de ser operada. Como nunca
operei nenhum caso idêntico, vinha
pedir-lhe o favor de me ajudar a realiza r essa intervenção cirúrgica". De
imediato e de bom grado acedi; por
sua iniciativa, na vés pera, ensaiámos
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no cadáver as diversas alternativas
de acesso cirúrgico à subclávia esquerda e a operação, efectuada no
dia seguinte, decorreu da melhor forma . Eu era então Interno de Cirurgia
do Hospital de Santa Maria e Machado Macedo Director de Serviço de Cirurgia Cardio Torácica dos Hospitais
Civis de Lisboa.
Esta pequena história ilustra, exemplarmente, uma maneira de ser e de
estar na vida e na medicina , que eram
apanágio' da personalidade de Machado Macedo. Marcou o inicio de uma
relação pessoal que muito prezo, que
me valorizou , como .homem e profissional e que se prolongou até à sua
morte, em 21 de Maio de 2000. Não
tendo sido seu discípulo, beneficiei
imenso do seu convívio, dedicação e
amizade e por isso lhe estou eternamente grato por ter contribuído para
enriquecer a minha vida.
Para aqueles que o conheceram
bem, para a legião de amigos que
grangeou em Portugal e no estrangeiro, para o grande número de colaboradores e discípulos que deixou , bem
como para o incontável número de
doentes que tratou , o seu desaparecimento constitui uma enorme tristeza, só ultrapassada pelo sentimento
de perda irreparável que representou.
A medicina portuguesa e a cu ltura
nacional perderam igualmente um
dos vultos mais distintos que iluminaram os finais do sécu lo XX. Machado Macedo foi sobretudo um
grande médico e cirurgião, pioneiro
da cirurgia cardíaca em Portugal,
Chefe de Escola, Director de Serviço
e de Hospitais, Professor Universitário, ·Bastonário da Ordem dos Médi-

cos, Presidente da Fundação S. Carlos e membro destacado de inúmeras
agremiações e sociedades científicas,
nacionais e internacionais, de reconhecido prestígio.
Em Portugal, entre outras, foi presidente da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia, da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio Torácica e Vascu lar e Bastonário da Ordem dos Médicos. No estrangeiro, salientam-se a
presidência da Sociedade de Cardiocirujanos (Espanha), das Sociedades
Europeia e Internacional de Cirurgia
Cardiovascular, a presidência da Associação Médica Mundial e do Comité Permanente dos Médicos da Comunidade Europeia. Era, para além
disso, membro honorário de muitas
outras instituições, entre as quais se
sa li enta o Royal College of Surgeons,
de Inglaterra , e era galardoado com
diversas condecorações e distinções,
nacionais e estrangeiras.
Machado Macedo foi também um
homem de cu ltu ra vasta e a música
constitui desde sempre a sua predilecção, mas era sobretudo a ópera
que se configurava como a sua verdadeira paixão. Foi em consequênc ia
desse envolvimento e dos profundos
conhecimentos que devotava àquelas
actividades que veio a dirigir a Fundação S.Carlos , durante cinco anos,
já após ter sido atingido pela reforma
profissional.
Exprimia-se de maneira fluente em
várias línguas estrangei ras e era um
viajante infatigável, movido por razões profissionais, culturais ou de
simples recreio. Estas duas circunstâncias permitiram que fizesse amigos nos quatro cantos do mundo e
que viesse a adquirir uma visão universalista dos homens e das sociedades, que tão bem conhecia. Deu continuidade, de certo modo, aos exemplos de Reynaldo dos Santos e João
Cid dos Sa ntos, que se assumiram
como verdadeiros embaixadores itinerantes dos melhores valores da
cultura portuguesa, e de uma maneira lusitana muita própria de estar no
mundo, que tão apreciada é pelos
estrangeiros e, simultaneamente, lisonjeira para o nosso sentimento de
auto-estima .

Em 1984, no decurso de um congresso da Sociedade Internacional de
Cirurgia levado a efeito em Monte
Cario, coube a Machado Macedo a
incumbência de fazer a alocução
inaugura l do evento, numa cerimónia
presid id a pelo Príncipe do Mónaco e
escutada por mi lhares de congressistas. A sua apresentação foi irrepreensível na forma e brilhante no conteúdo, como só ele sabia fazer. No final,
aproximei-me da sua pessoa e confidenciei-lhe: "Gostei muito do seu desempenho ... Por um momento senti
orgulho em ser português ... " Machado Macedo deu-me um abraço e
agradeceu-me a referência, não conseguindo conter uma lágrima furtiva
que tão bem exprim iu naquele momento o seu indefectível amor-prático.
Machado Macedo era um homem
que cultivava a elegâ ncia como lema
de vida e -que era patente no seu porte, no trajo, no gesto e na palavra .
Era uma elegância expontânea, natural, não estudada e muito menos preconceituosa. Apreciava o convívio social e desde cedo se creditou como
um homem de sociedade, da nossa
melhor sociedade. Frequentava os
salões e os acontecimentos sociais,
relacionava-se com as melhores figuras do nosso meio político, diplomático, artístico, cultural e científico e
era conhecido e reconhecido à escala
nacional como figura públi ca, estimada e respeitada pela generalidade
dos portugueses. Tinha um dom particular para criar e manter amizades,
alimentadas por uma sensibilidade e
um "charme "muito próprios; sabia
como ninguém ser afável, generoso e
companheiro e era particu larmente
atento e sensível aos apelos, anseios
e aspirações das gera ções mais novas . No fundo, Manuel Eugénio, como lhe chamavam os mais próximos,
cultivava uma certa visão romântica
da vida e da profissão, no melhorestilo de alguns verdadeiros "aristocratas do espírito" que a nossa história
regista episodicamente no campo
das artes, das letras, da ciência e
também da medicina.
Em momentos particulares da sua
vida assumiu posturas de grande coragem , frontalidade e dignidade, em

circunstâncias em que estavam em
causa interesses colectivos ou quando se tratava de defender convicções
pessoais ou princípios éticos e deontológicos. Isso aconteceu sobretudo
na fase pioneira do desenvolvimento
da cirurgia do coração e mais tarde
quando desempenhava as difíceis tarefas de Bastonário da Ordem dos
Médicos, envolvid o numa confrontação política que não se coadu nava
com a sua atitude, os se us princípios
e a sua proverbia l "boa educação" ...
Decididamente não era a política o
seu mundo, que o obrigou a viver por
uns tempos e segundo confessou
" ... os momentos mais difíceis da minha vida" .
Ao longo dos anos de um relacionamento descontínuo, mas progressivamente mais afectuoso e profundo, fui-me apercebendo que transportava consigo um drama existencial, que se avolumava com o decorrer do tempo. Por um capricho do
destino, Manuel Eugénio não teve filhos, nem deixou descendentes. Um
sentimento de solidão e iso lamento
foram-se acentuando nele, à medida
que os seus amigos mais íntimos iam
partindo e que a doença se agravava.
Deu-me por vezes a impressão de
um ilhéu de solidão, rodeado de amigos por todos os lados ... Era a expressão de " ...uma solidão última
que só a fraternidade mitiga", tão
bem retratada por André Malraux em
"A condição humana". Esse sentimento foi-me particularmente penoso de constatar no decurso das cerimónias fúnebres, onde não foi possível identificar um só familiar a quem
exprimir as tradicionais condolênc ias
e palavras de conforto. Manuel Eugénio extinguiu-se com ele próprio .. .
Desapareceu um homem nobre e
virtuoso, paradigma de uma maneira
de ser, elevada e distinta, produto de
uma época e de uma educação que
também estão, infelizmente , em vias
de extinção . Cumpre agora aos seus
amigos, colaboradores e discípulos,
o dever e a responsabilidade de o
perpetuarem, honrando o seu exemplo e a sua memória .
Por A. Dinis da Gama
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Nova plataforma
profissional
apresenta-se
no Rivoli

·-

Grande Auditório do Teatro Rivoli, no Porto, foi o palco escolhido
para a apresentação do Fórum
Norte das Profissões Liberais. A sala
encheu-se para assistir ao duelo musical entre os pianistas Mário Laginha e
Bernardo Sassetti, que abrilhantaram
o evento.
A nova plataforma profissional que
conta com cerca de 50 mil membros,
foi constituída no início do ano 2000,
com o objectivo de defender os interesses dos profissionais envolvidos: Ordem dos Advogados, Ordem dos Arquitectos, Ordem dos Biólogos, Ordem
dos Engenheiros, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos Médicos Veterinários e
Câmara dos Solicitadores.
A receita do concerto reverteu a favor do Instituto de Apoio à Criança.

O

18 de Junho comemorou-se o
Dia do Médico, uma iniciativa da
Secção Regional do Norte, com o
objectivo de dinamizar as relações entre as entidades promotoras do ensino
pós-graduado e do desenvolvimento
profissional. Para assina lar a data, rea-

A

lizou-se o. Seminário Comunicação Social e Medicina, no final do qual foi entregue o Prémio Ordem dos Médicos
2000. O laureado deste ano foi o Dr.
Jorge António Gonçalves Pinto Basto
por ter concluído a licenciatura com as
melhores notas.

Incentivar as actividades culturais
oi assinado um protocolo de cooperação cu ltural entre a Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos e o coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

F

A iniciativa visa estreitar relações entre as duas instituições, de forma a
promover um envolvimento conjunto
na área cu ltural, recreativa e de animação na região norte.

50 .anos ao serviço
daOM
Director de Serviços da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, Fernando Jorge Ramos
Allen, cumpriu 50 anos de serviços
prestados à instituição. O Conselho
Regional do Norte retribuiu a dedicação assinalando a data com uma homenagem ao colaborador.

O

Médicos e jornalistas debatem ideias
em sempre mantém as melhores
relações, mas ambas as classes
têm consciência da importância
que um melhor entendimento representa na qualidade da informação que
chega aos cidadãos. Foi nesse sentido
que se reuniram no Seminário Comunicação Social e Medicina.
Jornalistas especializados na área da
saúde e médicos debateram temas como: "Estruturas e funções Executivas e
Consultivas da Ordem dos Médicos";
"O Código Deontológico e as relações
com a Comunicação Social"; "Negligência, erro e dolo"; "A tramitação disciplinar na OM"; "Casos-problema nas
relações dos médicos com a Comun icação Social"; "Comercialização de
medicamentos"; "Medicina convencia-

N

nada: cond ições de acesso e controlo
de qualidade". No último dia inverteram-se os papéis: a intervenção ficou a
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cargo dos jornalistas e o tema da palestra foi "Os médicos vistos pela Comunicação Social".
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Saúde XXI
Progra01a Operacional Saúde
do III QCA*
Programa Operacional Saúde - Saúde XXI - é a intervenção pela qual a União
Europeia (UE) disponibiliza
fundos comunitários para a Saúde
dentro do 3° Quadro Comunitário de
Apoio (III QCA), correspondendo a
um orçamento de 140 milhões de

O

contos para o período 2000-2006.
Enquanto o programa anterior que vigorou até 1999 estava mais orientado para a construção de infra-estruturas, o actual Programa (Saúde XXI)
tem como orientação a melhoria qualitativa dos serviços de Saúde em
Portugal, tendo como objectivos es-
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tratégicos: "Obter ganhos em Saúde"
e "Assegurar aos cidadãos o acesso
a cuidados de saúde de qualidade".
O acompanhamento de execução de
cada uma das intervenções operacionais do 3° Quadro Comunitário de
Apoio (QCA III) incumbe a uma comissão. Por despacho da Ministra da

Saúde, datado de 15 de Junho foi
criada a Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional
Saúde.
No passado dia 15 de Setembro
teve lugar em Lisboa a 1a Reunião
Plenária da Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional
Saúde (Saúde XXI). A Ordem dos Médicos está representada nesta Comissão de acordo com o Despacho
que estabelecia a sua composição e
competência. Constavam da ordem
de trabalhos desta primeira reunião,
entre outros, a aprovação do Regulamento Interno da Comissão, ponto
da situação sobre o lançamento do

programa, apreciação da Proposta de
Complemento de Programação e
apreciação dos critérios de selecção
dos projectos a financiar no âmbito
de cada medida . Fazem parte desta
Comissão o Gestor que preside, os
membros da Unidade de Gestão, os
Coordenadores dos diversos componentes do Programa, os Presidentes
das ARS, e representantes da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regiona l (FEDER), do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, do Gabinete da Ministra da Saúde, do Ministério do Ambiente das Ordens dos
Médicos, Farmacêuticos e Enfermeiros, da Associação Nacional de Mu-

nicípios, Inspecção-Geral de Finanças (observador), da Comissão Europeia e do Banco Europeu de Investimentos.
Mais do que referir as competências desta Com issão ou desenvolver
os diversos pontos da reunião, importa tentar, resumidamente, descrever no que assenta este Programa
que aliás já se encontra aprovado.
Para caracterizar os objectivos estratégicos já referidos, o programa baseia-se nos chamados "Eixos Prioritários", cada um dos quais compreende várias medidas: Eixo Prioritário
I - Promover a Saúde e Prevenir a
Doença; Eixo Prioritário 11 - Melho-
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raro Acesso a Cuidados de Saúde de
Qualidade; e o Eixo Prioritário III Promover Novas Parcerias e Novos
Actores na Saúde.
O Eixo Prioritário I compreende
três medidas, que são: "Informação,
Promoção e Defesa da Saúde Pública", "Áreas de Actuação Estratégica"
e "Assistência Técnica" (a terceira
medida "Assistência Técnica" é uma
medida de suporte do programa e
não de candidatura pelo que não será aqui desenvolvida).
A medida "Informação, Promoção
e Defesa da Saúde Pública" centra-se "no desenvolvimento de acções
que contribuam para a melhoria dos
sistemas de informação sobre os estados de saúde da população portuguesa, o fomento da promoção da
saúde, a prevenção da doença e o
fortalecimento da defesa da saúde
pública"; realçam-se as intervenções
previstas nestas áreas: realização de
análises e estudos epidemiológicos,
aperfeiçoamento do sistema de informação de saúde (articulação com
sistemas análogos da UE), desenvolvimento de acções em áreas criticas
da prevenção e promoção da saúde
(SIDA, tuberculose, etc.), acções de
intervenção . comunitária de promoção da saúde e prestação de cuidados a populações em situações de
exclusão social, projectos no âmbito
da saúde da mulher (populações em
situação de risco), criação de centros
de desenvolvimento (crianças e jovens), projectos de promoção da
dádiva de sangue, estudos de avaliação dos programas nacionais de vacinação, implementação de sistemas
de informação na área do medicamento, reorganização da rede de Serviços de Saúde Pública, readequação
e qualificação de laboratórios de saúde pública, criação de sistema de vigilância para situações de emergência em saúde pública, desenvolvimento do conhecimento sistemático
da qualidade de bens e serviços existentes no mercado e requalificação
de unidades de incineração de acordo com o Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Hospitalares.
As intervenções a financiar por esta medida são fundamentalmente:

implementação e desenvolvimento
de sistemas de informação (aquisição de equipamento e aplicações informáticas), criação de bases de
dados no domínio da segurança do
consumidor, realização de estudos e
ensaios, criação e desenvolvimento
de centros de rastreio e de prestação
de cuidados (adequação, remodelação e equipamento), instalação de
unidades móveis de rastreio e de
prestação de cuidados, lançamento
de campanhas de informação e/ou
sensibilização, produção de material
de promoção e divulgação, instalação de cinco centros regionais de
Saúde Pública (construção, remodelação e equipamento), construção e
adaptação de laboratórios e aquisição de respectivo equipamento, requalificação de unidades de incineração/tratamento térmico, construção
de entrepostos de recolha e armazenamento eq uipados com sistemas de
refrigeração e instalação de ecopontos em unidades do SNS.
A Medida "Áreas de Actuação Estratégica" pretende dar resposta à
necessidàde de intervenção prioritária em doenças e situações de saúde
para as quais se perspectiva uma
"evolução negativa a prazo". Preveem-se entre outras as seguintes acções no âmbito desta medida: criação de unidades para a prestação de
cuidados pós-anestésicos, de reabilitação precoce ou terapia da dor, implementação de dispositivos de urgência (vias verdes) em determinados casos (por exemplo: dor percordial), criação de unidades de internamento para doentes em risco de contágio ou imunodeficientes, desenvolvimento do apoio ao tratamento do
alcoolismo crónico, novos centros de
tratamento da toxicodependência
designadamente em estabelecimen tos prisionais; criação de unidades
de cuidados paliativos com actuação
hospitalar e domiciliária, dispositivos
para actuação em situações de emergência (catástrofe).
O Eixo Prioritário 11 "Melhorar o
Acesso a Cuidados de Saúde de Qualidade" compreende quatro Medidas:
"Rede de Referenciação Hospitalar",
"Tecnologias de Informação e Comu-
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nicação", "Certificação e Garantia da
Qualidade" e "Formação de Apoio a
Projectos de Modernização da Saúde".
A Medida "Rede de Referenciação
Hospitalar" (RRH) pretende implementar uma articulação funcional
entre hospitais para satisfazer as necessidades dos doentes, sobretudo
coordenar a prestação de cuidados
entre hospitais, melhorar a comunicação entre hospitais e outras unidades de saúde com carácter multifacetado (prestação de cuidados, treino e
formação e protocolos de actuação),
garantir a continuidade dos cuidados
adequados e com qualidade. Assim,
através desta acção complementar e
de apoio pretende-se minimizar a duplicação e a sub-utilização de equipamentos e instalações nas áreas da
urgência , do ambulatório, meios
complementares de diagnóstico e terapêutica e internamento, de acordo
com os recursos humanos e materiais existentes, permitindo o trânsito
de doentes de forma planeada entre
hospitais. Nesta medida está envolvido o investimento para adaptação,
remodelação de instalações e equipamentos, bem como as redes informáticas internas tendo em vista caracteriza r as redes de referenciação
nas seguintes áreas: cardiologia,
imunoalergologia, infecciologia, materno-infantil, nefrologia, neurologia,
oncologia, reumatologia, saúde mental , transplantes, traumatologia/ortopedia, urgência e emergência .
Na medida "Tecnologias de Informação e Comunicação" pretende-se
que os serviços de saúde sejam dotados dos meios necessários à utilização generalizada das novas tecnologias de informação e comunicação
com relevo na prática clínica, nos dados epid em iológicos e gestão de
utentes e de meios, possibilitando a
troca de dados intra e inter instituições, designadamente entre cuidados de saúde primários e hospitalares. Relativamente à Medida "Certificação e Garantia de Qualidade", esta
tem como objectivo "melhorar a qualidade e o acesso aos cuidados de
saúde prestados pelas instituições do
Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente Hospitais e Centros de Saú-
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de". A Certificação/Acreditação e a
Melhoria Contínua da Qualidade são
os "dois eixos complementares de
actuação da medida". No que respeita à certificação e acreditação dos
serviços de saúde e dos laboratórios
são contempladas as acções necessárias à qualificação (desde diagnóstico da situação, definição de padrões, processos de certificação,
etc.) bem como investimentos na
adaptação de instalações e equipamentos. Pretende-se também financiar projectos de estudo e identificação de problemas e "estabelecimento de processos de melhoria da qualidade nos serviços de saúde e financiamento de um programa de aval iação, revisão e melhoria organ izac ional dos hospitais e centros de saúde
e de satisfação dos utentes e profissionais do sector, contemplando
também a criação de infra-estruturas
de formação com carácter nacional.
As acções a financiar no âmbito da
medida "Formação de Apoio a Projectos de Modernização da Saúde",
contemplam programas de desenvolvimento de competências de gestão
particularmente para quadros dirigentes/adm inistradores dos serviços
de saúde, formação associada a projectos inovadores, formação a reorganização da rede de saúde pública e
de referenciação hospitalar, formação em tecnologias de informação e
comunicação na saúde, e programas
de formação relativos à implementação do Sistema Naciona l de Qua lidade na Saúde. De notar que no âmbito
do III QCA a Formação Permanente
dos Profissionais de Saúde, (formação permanente não associada a projectos financiados pelo Programa
Saúde XXI e a formação pedagógica
de formadores) está integrada no
programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Socia l Intervenção Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento Social.

O sector privado e
o Saúde XXI
O Eixo Prioritário III Promover Novas
Parcerias e Novos Actores na Saúde,

possui uma medida única "Criação e
Adaptação de Unidades de Prestação
de Cuidados de Saúde". Esta medida
pretende promover a criação ou desenvolvi mento de pequenas empresas privadas e do sector socia l (IPSS)
(até 50 traba lhadores) que possam
actuar complementarmente ao Serviço Nacional de Saúde. Esta medida
visa "reforçar parcerias na prestação
de cu idados de saúde em áreas carenciadas, bem como promover ganhos em saúde, designadamente pela redução de assimetria e desigualdade", contemplando entre outros a
criação de pequenas unidades empresariais para prestação de cuidados continuados, no domicilio ou
noutras situações de apoio prolongado . Trata-se, de alguma forma, tentar
que o sector privado e social possam
cobrir áreas de actuação deficientemente cobertas pelo SNS.
Enquánto que as medidas previstas nos Eixos Prioritários I e 11 e respectivos financiamentos têm como
beneficiários finais, na general idade,
entidades públicas (com excepção da
medida Informação, Promoção e Defesa da Saúde Pública que contempla também Institu ições Particulares
de Interesse Público e entid ades privadas sem fins lucrativos) chama-se
a atenção que na medida "Criação e
Adaptação de Unidades de Prestação
de Cuidados de Saúde" podem ser
destinatários finais entidades privadas (empresas e sociedades cooperativas prestadoras de cuidados de
saúde até 50 traba lhadores) para
além das IPSS.
Os montantes máximos de apoio
podem variar entre 100 mil euros
(22 .282.000$00) e 500 mil euros
(100.241.000$00), neste último
caso quando se tratem de "projectos
de unidades de tratamento para toxicodependentes e nos de reconversão
de instalações hospitalares para unidades de internamento e residências
de estadia média e prolongada". Os
projectos que podem ser visados
nesta medida são genericamente os
que digam respe ito à criação, desenvolvimento e adaptação de unidades
de cu idados de saúde no domicilio,
un idades especializadas de apoio aos
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cuidados continuados, paliativos e
term inais, unidades de cu idados de
saúde em internamento e em residenciais de estadia média e prolongada, unidades de tratamento de toxicodependentes, unidades de saúde
familiares e unidades de meios complementares de diagnóstico e terapêutica . No caso das IPSS podem ser
apoiadas outras iniciativas como
"adaptação de unidades prestadoras
de cuidados de sa úde e adaptação
de instalações hospitalares inactivadas ou obsoletas para prestação de
cuidados em internamento de estadia média e prolongada e de apoio a
situações de dependência (saúde
mental, doentes crónicos e terminais).
O âmbito geográfico de aplicações
da presente medida foi revisto na primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da Saúde XXI. Assim a
presente medida passa a aplicar-se a
todo o território nacional, tendo sido
retirado do texto inicial do programa,
por intervenção do representante da
Associação Nacional dos Municípios
Portugueses, a referênc ia a que
" ... Grande Li sboa e Grande Porto e
no município de Coimbra as actividades a apoiar são significativamente
restringidas através do regulamento
a publicar" .
Recomenda-se a consulta do Complemento de Programação do Programa Operaciona l Saúde - Saúde XXI,
cujo texto se encontra disponível em
cada uma das Secções Regionais da
Ordem dos Médicos. Aí encontra-se
de forma mais desenvolvida e pormenorizada a descrição das diversas
medidas, seus objectivos, tipologia
dos projectos, condições gerais de
acesso e critérios de selecção, destinatários fina is e planos de fin anciamento.
João Paulo Almeida e Sousa
Representante da O.M. na
Comissão de Acompanhamento do
Saúde XXI
'Fonte: Complemento de
Programação. Programa
Operacional Saúde - Saúde XXI
(Ministério da Saúde)
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50 mil profissionais liberais
do Norte em associação
São cerca de 50 mil profissionais que estão
representados no Fórum Norte das· Profissões Liberais.
Um espaço de debate para as questões éticas,
deontológicas, profissionais e culturais.
Fórum Norte das Profissões
Liberais reúne representantes eleitos das Secções ou
Conselhos Regionais, no norte do país, das diversas ordens profissionais (Ordem dos Advogados,
Ordem dos Arquitectos, Ordem dos
Biólogos, Ordem dos Engenheiros,
Ordem dos Farmacêuticos, Ordem
dos Médicos Dentistas, Ordem dos
Médicos Veterinários e Câmara dos
Solicitadores), de resto, representadas no Conselho Nacional das Profissões Liberais.
Nasce da consciência da profissão
liberal e sua dignificação, da especi -

O

ficidade nortenha do seu desempenho e da necessidade de uma plataforma, sem qualquer identidade administrativa ou contornos burocráticos, que permita uma efectiva e expedita concertação na promoção dos
valores comuns, numa vertente interna, social e pública.
É um espaço livre de conotações
político-partidárias que privilegia o
debate, nomeadamente das questões
de éticas e deontológicas, profissionais e cu lturais.
Abre-se, igualmente, campo à conjunta colaboração com as mais diversas entidades, desde as autárquicas,

as empresariais e laborais, até às
mais ligadas à solidariedade social e
expressão cu ltural e à comun icação
socia l.
Sem quaisquer intuitos regionalistas
mas antes de eventual "nacionalização" das questões que, no âmbito da
profissão liberal, são próprias desta
região, também se dá eco a milhares
de cidadãos que, diariamente, privam
com os respectivos profissionais .
O Fórum Norte das Profissões Liberais representa cerca de 50 mil
profissionais, veicula diversas opiniões e constitui-se numa mais-alia
no desenvolvimento do país.

Representante da OM integra comissões
de acompanhamento de unidades
públicas de saúde
Ministério da Saúde aprovou a
integração de um representante da OMnas comissões de Fis-

O

calização e Acompanhamento do
Hospital de S. Sebastião e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

A Administração Regional de Saúde do Norte já tem con hecimento
desta decisão.
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Recertificação*
Portugueses não aceitam os boards utilizados nalguns
países. O sistema português não vai adoptar a
atribuição de créditos, de acordo com a opinião
do Dr. Miguel Leão.
ão sei se por acaso ou não,
o tema da recertificação
está inserido num painel
de educação médica contínua. De qualquer começo desde já
por afirmar que prefiro o termo desenvolvimento profissional permanente ao de educação médica contínua e que, mesmo aceitando o seu
significado semelhante, não só não
considero a recertificação como o corolário da educação médica contínua, como entendo o desenvolvimento profissional permanente como uma
alternativa, completa e absoluta, ao
mecanismo da recertificação.
Tratarei apenas da recertificação
quanto à sua definição, origem, justificação, metodologia e implicações.
Entende-se por recertificação um
processo de avaliação de um conjunto de capacidades técnico-científicas de um médico que pretenda
manter a validade de qualificações
especia lizadas previamente adquiridas e certificadas. A recertificação
tem origem no sistema de saúde
americano e no sistema de valores
da sociedade americana.
Formalmente, a necessidade de
recertificação dos médicos encontra
a sua justificação na obrigação ética
de cada médico em participar, activamente, ao longo da respectiva vida profissional , na sua educação
médica contínua e no seu desenvolvimento profissional permanente e
na convicção segundo a qual a recertificação contribu i para a melhoria
da qualidade dos serviços de saúde
prestados aos doentes e aumenta a
confiança destes naqueles serviços.
Dando por justamente adquirida a
necessidade de actua li zação perma -
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nente dos médicos, com vista à
prestação dos melhores cuidados de
saúde ao seu alcance, importa destacar que a problemática da recerti ficação está inserida em outros movimentos com matriz ideológica semelhante como sejam a regulação
da actividade médica pela aplicação
de protocolos e formulários por pa tologias ,, pela medicina baseada na
evidência e pelo, não traduzível, conceito de "managed care" .
O processo de recertificação geralmente aplicado nos Estados Unidos é, nominalmente, voluntári o,
embora o seu não cumprimento implique a perda do estatuto de
"board certified". A sua aplicação é
feita em 22 dos 24 Boards do American Board of Medical Specia lities e
cons iste na avaliação de conhec imentos e de desempenho. A ava liação de conhecimentos é realizada
sob a forma de testes de escolha
múltipla. Em 11 dos Boards são
ainda requeridas 50 horas/ano de
educação médica contínua nos três
anos anteriores à recertificação . O
desempenho é avaliado indirectamente através de visitas aos locais
de exercício profissional, cartas de
recomendação dos responsáveis dos
serviços e hospitais, frequência de
programas de educação médica e
ava liação independente pelos respectivos pares e outros profissionais
de saúde. O processo de recertificação tem custos interessantes. A
realização dos testes de escolha
múltipla custa aos interessados entre 500 e 1300 dólares e uma visita ao local de exercício profissional
cerca de 1O 500 dólares. Há cerca
de dois anos foram elim inados os
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métodos de avaliação do desempenho clínico devido ao seu enorme
custo e ao número de candidatos à
recertificação. Se a este panorama
acrescentarmos outros dados relativos ao funcionamento do sistema e
do mercado da saúde americanos, veremos que a bondade do argumento ético para a necessidade de
recertificação começa a ser posta em
causa.
Na verdade, o sistema de saúde
americano é cond icionado, como se
sabe, pelas características do sistema judicial que permite aos advogados um pagamento directamente
proporcional ao valor das indemnizações obtidas para os respectivos
clientes; ou seja, o litígio médico-doente é uma forma de sobrevivência dos advogados americanos e
constitui um excelente pretexto político e financeiro para a promoção de
conceitos ideológicos que só tangencialmente envolvem a ética médica e a qualidade do exercício da
medicina. Por outro lado, dada a
natureza altamente competitiva do
mercado da saúde, têm proliferado
as empresas que usam o número de
"board certified specia/ists" como
indicador de qualidade dos serviços
que prestam e, pelo mesmo motivo,
a recertificação tem sido usada pelas organizações de consumidores
como critério para estabelecer uma
escala de qua lidade dos melhores
hospitais e dos melhores planos de
saúde . Por isso, a recertificação dos
médicos é, muitas vezes , exigida
apenas com a finalidade de diminuir
os prémios dos seguros de saúde ou
como cond ição de admissão de
doentes em vários hospitais.
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Em simultâneo, têm vindo a proliferar os designados "certifying
boards" criados por sociedades
científicas e empresas ligadas ao
sector da saúde que adoptaram, para efeitos de recertificação, designações exactamente iguais às reconhecidas pelo American Board of
Medical Specialities. Estas empresas exigem aos médicos com que
celebram contratos a realização de
exames periódicos, que são custeados pelos próprios médicos e constituem condição indispensável a manutenção do vínculo laboral.
O facto de grande parte das actividades de formação médica contínua dependerem de iniciativas da
indústria farmacêutica e de estarem
a proliferar programas de educação
médica contínua destinados a ensinar aos médicos as formas mais expeditas de obterem aprovação nas
provas de recertificação, faz como
que o sistema se autoalimente, e
transforme a recertificação, não
apenas numa obrigação ética, mas
sobretudo numa verdadeira indústria, em que os objectivos lucrativos
se sobrepõem a quaisquer outros. É,
portanto, à luz do funcionamento do
sistema de saúde americano, que a
recertificação deve ser discutida. E
discutir seriamente a recertificação
significa amputar da mesma um
conjunto de hipocrisias.
Assim, importa clarificar que a
educação médica contínua baseada
em critérios pretensamente objectivos e quantitativos (créditos) implica
a recertificação. E esta, em nome da
honestidade dos princípios, não pode
deixar de implicar, para os especialistas não recertificados , a suspensão
de toda e qualquer actividade profissional, seja esta desenvolvida como
assalariado do sector público ou pri vado ou como profissional liberal.
Qualquer outra solução, evidentemente contrária às anunciadas intenções da recertificação, constituiria
uma monumental hipocrisia já que
seria impossível conceber-se que um
médico impedido de usar um título
de especialização pudesse continuar
a exercer medicina ao abrigo do estatuto de médico não diferenciado.

Importa ainda salientar que não é
aceitável que a questão da recertificação se restrinja ao exercício da
actividade médica. Na verdade, mesmo para quem gosta de copiar experiências estranhas, seria inaceitável
não exigir a recertificação de qualquer membro de outro grupo profissional, designadamente de outros
profissionais de saúde, como, por
exemplo, técnicos paramédicos ou
enfermeiros, tal como acontece nos
EUA. Ao defender esta tese, tenho
evidentemente em conta a experiên cia portuguesa e as conhecidas rei vindicações daqueles profissionais

Perante a
inexistência de
qualquer evidência
do valor benéfico
da recertificação,
a OM procedeu,
em 1999 e sob
proposta do CRN,
à suspensão do
processo, ainda
que experimental,
de atribuição de
créditos
ao pretenderem assumir um estatuto de autonomia profissional, convictos de que a sua actividade é independente, auto-suficiente e não
sujeita à hierarquia técnica dos
médicos .
Postas estas duas questão essen ciais, há que desmistificar a recertificação como uma necessidade imperiosa e útil à luz da tradição cul tural europeia e portuguesa .
Aceitemos então, por um momen to, a necessidade da recertificação
como forma de melhorar o desempenho dos médicos e, em consequência, aumentar a confiança dos
utilizadores no sistema de saúde e
nos seus profissionais. Se assim fosse seria de esperar que os médicos

recertificados tivessem a percepção
da melhoria dos seus níveis de desempenho, que as acusa ções de
negligência atingissem menos os
médicos recertificados por comparação com os não recertificados e que
a percepção dos doentes quanto à
qualidade dos serviços prestados
dependesse do cumprimento de elevados padrões técnico-profissionais.
Vejamos o que nos mostram alguns
trabalhos publicados nesta área
usando a alguns exemplos dos Estados Unidos da América.
No caso dos doentes vários trabalhos têm vindo a demonstrar uma
completa ausência de correlação
entre a percepção daqueles quanto
à qualidade dos serviços prestados
pelos médicos e o cumprimento de
padrões de excelência técnica. No
caso da ressuscitação cardio-respi ratória, os resultados da mesma são
exactamente iguais, seja aquela realizada por médicos submetidos a
program'as de educação médica
contínua baseados em créditos/hora, ou por médicos inseridos em serviços com actividade habitual no
âmbito da ressuscitação .
No caso da recertificação pelo
American Board of Internal Medicine, os resultados da recertificação
são correlacionáveis com o resulta do das classificação do exame de
acesso ao American Board of Internal Medicine, com a classificação
do exame de acesso a sub-especiali dades e com o local de exercício
profissional, não havendo correlação com a frequência de programas
de educação médica contínua baseadas em créditos/hora, realizados
após a certificação inicial. Os médicos que obtiveram a recertificação
pelo American Board of Urology pretenderam a recertificação para obterem uma posição académica ou de
chefia mais elevada, para obterem
um título susceptível de ser utilizado em demandas judiciais e para aumentarem os respectivos vencimentos. O número de acusações
de negligência contra urologistas
recertificados e não recertificados é
exactamente igual (dois processos
por ano).
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Desenvolvimento profissional

Estes dados, escolhidos ao acaso,
visam demonstrar que, mesmo no
contexto americano, a recertificação
não tem consequências positivas ao
nível do desempenho profissional ou
da sua apreciação inter ou extra pares. A experiência americana pode
mesmo assum ir conotações anedóticas quando transposta para o Japão, onde todos os cirurgiões que
frequentem a reunião anua l da Sociedade Japonesa de Cirurgia são
automaticamente recertificados ou
quando se pretende recertificar bianualmente, através de um programa
de educação médica contínua de 7
horas, a capac id ade para medir a
tensão arterial, como já foi proposto
num artigo publicado no Canadian
Jounal of Cardiology.
A análise do processo de recertificação à luz da realidade americana
permite extrair algumas conc lu sões
facilmente extrapoláveis para a real idade portuguesa, porventura acrescid as de circunstâncias agravantes,
e que me permito referir em 15 sintéticos pontos:
1 - Não obstante o acréscimo de litígios médico-legais, a organização judicial portuguesa não constitui de per si um motivo para in troduzir a recertificação, baseada ou não em créditos, como método para inverter aquela tendência.
2 - Os indicadores disponíveis, ainda que escassos, apontam para que cerca de 80 a 90%
dos doentes têm confiança no
respectivo médico, desmentindo a eventual necessidade de
proceder à recertificação dos
médicos como forma de assegu rar a re lação de confiança médico-doente.
3 - A organização do sistema de saúde português, baseada em servi ços e em carreiras médicas, assegura genericamente, o desen volvimento profi ssional contínuo
dos médicos.
4- A inaplicabilidade prática de mecanismos de avaliação do de-

sempenho clínico no âmbito da
recertificação e a ausência de
qualquer evidência demonstrativa da melhoria da qualidade dos
serviços prestados pelos méd icos recertificados implica um
processo de recertificação baseado em modelos puramente teóricos sem relevância para a vertente essenc ial da actividade
médica, ou seja, a vertente clín ica e assistencial.
5- A recertificação é, reconhecidamente, um processo que decorre
da convicção de que o médico
individualmente é incapaz de seleccionar os métodos e os meios
de desenvolvimento profissional
que considera adequados à sua
formação médica contínua e às
necessidades dos seus doentes.
Ass im sendo, a recertificação,
para se.r eficaz e coerente, deve
ser inevitavelmente obrigatória e
implicar penalizações para os
médicos não recertificados .
6 -A adopção de mecanismos de
recertificação (por definição individuais) implicaria a proibição
do exercício de qua lquer actividade médica, ou, em alternativa,
a proibição parcial do exercício
de determinados actos pelos médicos não recertificados. Esta alternativa pressupõe a definição
prévia de acto médico especializado, e, em consequência, a
segmentarização do exercício da
medicina.
7- Uma alternativa a esta situação
seria ainda mais chocante e poderia consistir em permitir a continuidade do exercício da actividade médica ainda que obrigando o médico a reduzir o preço
dos actos por ele praticados, no
caso de este exercer activid ade
liberal, ou tipificando uma redução de vencimento, para o caso
dos médicos assalariados. Esta
solução demonstraria que a recertificação implicaria, não a
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos doentes, mas
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sim a redução dos respectivos
preços.
8 - O facto da recertificação ser um
mecanismo de requalificação individual permitiria desresponsabilizar quaisquer outras entidades, (designadamente empregadores públicos ou privados) com
obrigações na cria ção de condições para o acesso à educação
médica contínua. A natureza individual do processo de recertificação e a sua primeira justificação (a necessidade de aumentar a competência individual dos
médicos e de aumentar a satisfação dos cid adãos) esconde, voluntária ou involuntariamente, a
responsabilidade das organizações de saúde nos fracassos do
sistema. Em rigor, a existência
de recertificação implicaria iludir
os deveres das entidades com
tutela administrativa sobre a actividade médica, elas sim muitas
vezes responsáveis pela criação
de limitações ao acesso aos diversos instrumentos de educação
médica, pela imposição de protocolos de diagnóstico e terapêutica baseados no ba ixo custo ou
pela imposição de orçamentos
fundamentados no jargão custo-benefício . Estes problemas assumem particu lar relevância no sistema de saúde português desde
há vários anos condicionado por
uma evidente falta de rec ursos.
9- Ainda com particular acuidade
no caso português qualquer mecanismo de recertificação ficaria
dependente das iniciativas da indústria farmacêutica, cons iderando a absoluta demissão do
Estado em proporcionar a cada
médico os in strumentos indi spensáveis à formação médica
contínua.
1O - Na ausência de instrumentos
individuais que permitam a cada médico usufru ir, de forma
consistente, de programas e
iniciativas de formação médica
contínua, a existência de uma

~ste

IJiu

cultura médica profundamente
hierarquizada, no contexto de
uma sociedade civil fraca, estimularia facilmente o reforço de
grupos de pressão e de fazedores de opinião, capazes de manipular o acesso à recertificação e de reduzir, porventura ao
mínimo, a capacidade de iniciativa individual dos especialistas mais novos, dos especialistas menos inseridos em actividades médicas colegiais (como os especialistas em Medicina Geral e Familiar) ou dos especialistas mais afastados dos
centros de pressão.
11 -A recertificação implica o reconhecimento do princípio da reciprocidade e da igualdade, ao
menos no espaço da União Europeia. De outro modo, a recertificação significaria invalidar,
na prática, o princípio do reconhecimento automático dos títulos médicos, objecto de uma
directiva comunitária . Na verdade, e a menos que se conteste a validade da equivalência
de títu los e da livre circu la ção
de médicos especialistas, nada
impediria um especial ista holandês não sujeito ao processo
de recertificação na Holanda de
requerer a equivalência do respectivo título de especialista
num país da União Europeia
que não tivesse adoptado a recertificação, e, posteriormente
vir a requerer a equ ivalência do
respectivo título no seu país de
origem.
12- A evidente incapacidade de
aplicar universalmente na União
Europeia a Carta de Visitas da
UEMS para verificação e atribuição de idoneidades aos serviços com a finalidade de harmonizar as condições de formação durante o internato complementar, bem como a ausência
de consenso para a criação dos
Boards Europeus das diversas
especialidades, são provas adicionais da evidente inoperacionalidade da criação de modelos

de recertificação baseados no
princípio da reciprocidade.
13 - A recertificação implica ainda
problemas metodológicos. Na
verdade, a competênc ia de um
médico resulta de um conjunto
de atitudes, aptidões e conhecimentos que não são avaliáveis através de um teste de escolha múltipla. Este apenas
avalia a competência teórica
num dado momento, não discriminando outras competências fundamentais ao exercício
da actividade clínica . Por outro
lado, o principal meio disponível para a recertificação, a acumulação de pontos ou créditos,
não demonstra ter qualquer
significado para a qualidade intrínseca ou para a percepção
dos resultados da actividade
médica, ?endo óbvio que a participação em cursos, conferências ou congressos ou publicação de múltiplos artigos científicos não constitui uma garantia de controlo ou de melhoria
da qualidade.
14- Tal como acontece nos EUA, o
processo de recertificação, baseado na frequência de cursos
e congressos e na realização de
múltiplos exames, envolveria
um consumo inestimável de recursos e a criação de uma verdadeira indústria, destinada a
satisfazer consumos criados artificialmente, e, frequentemente, dependente de empresas
farmacêuticas.
15- Neste contexto, afigura-se como artificial e artificiosa a tentativa de criação de mecanismos de creditação equivalentes
entre a UEMS e AMA, que parecem apenas pretender o alargamento do espaço de intervenção comercial das indústrias americanas ou de multinacionais com actividades conexas com a saúde.
De acordo com estas conclusões,
e perante a inexistência de qualquer

evidência demonstrativa do valor
benéfico da recertificação quanto à
qualidade do exercício da actividade
clínica, tomo como avisada e oportuna a decisão da Ordem dos Médicos em proceder, em 1999 e sob
proposta do CRN, à suspensão do
processo, ainda que experimental,
de atribuição de créditos.
Neste aspecto, como em muitos
outros relacionados com a formação
médica em que Portugal foi percursor, antecipamos aquilo que começa a ser uma atitude cada vez mais
crítica e reservada de vários países
europeus em relação à recertificação e à atribuição de colecções de
pontos ou de créditos. É que, como
todos sabemos, a essência da actividade médica decorre muitas vezes
de mecanismos intuitivos, mas que
a prática médica vem confirmando
secularmente como bons, que permitem a todos os cidadãos, incluindo os médicos, saber a quem preferem recorrer quando pretendem tratar a mãe :

·-

Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
'Conferência proferida no V
Congresso Nacional de Educação
Médica, realizado no Porto, em 20
e 21 de Outubro de 2000

Atribuição de
créditos não
é reconhecida
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
deliberou há alguns meses
suspender a atribuição de créditos. Consequentemente, a Ordem
dos Médicos não reconhece nem
avaliza qualquer sistema de atribuição de créditos, quer sejam
atribuídos por organizações médicas nacionais, quer internacionais.
Nesse sentido, a atribuição de
créditos pelo European Board of
Urology (EBU) não é recon hecida
pela Ordem .

O
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Atestados sob suspeita
Durante o processo de candidatura ao ensino superior, um grupo
de alunos faltou às provas globais por alegados motivos de
saúde. O facto de 720 estudantes terem apresentado atestados
médicos levou o Ministério da Educação a questionar a sua
autenticidade. A Ordem dos Médicos está a analisar o caso.

o

pais, os estudantes do ensino
secundário e suas famílias, os
médicos e os órgãos de comunicação social têm sido pratagonistas de acontecimentos relacionados com a alegada emissão de atestados de complacência a alunos do ensino secundário.
Para esclarecimento da opinião pública o CRN da OM informa que:

constantes do Estatuto Disciplinar
dos Médicos e demais disposições
legais e regu lamentares aplicáveis.
Até à obtenção de quaisquer conclusões, estes processos encontram-se
em segredo de justiça aplicando-se
aos médicos inquiridos o princípio
geral do direito que considera inocente quálquer arguido até que seja
provada a respectiva culpabil idade.

a) Tendo em conta as disposições do
Estatuto Disciplinar dos Médicos, o
Presidente da OM, por inerência Presidente do Conselho Nacional de
Disciplina, remeteu para o Conselho
Disciplinar da SRN da OM um conjunto de atestados emitidos no território de acção disciplinar desta Secção e cuja legalidade foi presumivelmente posta em causa pelo Ministério da Educação. Deliberou o COR do
Norte instruir os processos de inquérito usando como critério que a cada
processo corresponda o conjunto de
atestados emitidos por cada médico
ao mesmo doente. Assim correm os
seus termos em fase de instrução
549 processos, referentes a 720
atestados, envolvendo 175 médicos.
b) Sublinha-se a este propósito que o
CRN desconhece se existem ou não
outros atestados médicos, emitidos
nos territórios de ·acção disciplinar
das Secções Regionais do Centro e
do Sul e cuja legalidade também se
tenha afigurado duvidosa ao Ministério da Educação.
c) No caso dos atestados remetidos a
esta Secção Regional estão a correr,
como é hábito na Ordem dos Médicos, os competentes processos disciplinares que obedecem às regras

No contexto deste processo foram
ou reproduzidas pelos órgãos de comunicação social, um conjunto de afirmações que o CRN não pode deixar de comentar. Assim :
a) O CRN da Ordem começa por desafiar qualquer entidade pública ou privada, singular ou colectiva, a provar
qualquer caso em que a OM não tenha sancionado qualquer dos seus
membros quando deu por provada a
emissão de atestados de complacência.
b) O CRN permite-se enunciar os princípios a que deve obedecer a emissão
de um atestado médico:
- o médico só deve tomar decisões
ditadas pela sua ciência e consciência, comportando-se sempre
com correcção;
- dos atestados ou certificados médicas deve constar que foram em itidos a pedido do interessado ou
seu representante legal, a existência de doença, a data do seu início, os impedimentos e o tempo
provável de incapacidade que determina;
- para prorrogação do prazo de incapacidade deve proceder-se à
emissão de novo atestado;
- o atestado ou certificado não deve
especificar o mal que o doente sopro~uzidas

36 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - OUTUBRO/ DEZEMBRO 2000

fre, salvo por solicitação expressa
deste, devendo o médico dele fazer constar o condicionalismo previsto;
- é considerada falta deontológica o
facto de o médico emitir atestados
de complacência ou relatórios tendenciosos sobre o estado de saúde de qualquer pessoa.
c) O CRN sublinha ainda, que face aos
princí~ios atrás enunciados, que não
é da competência da Ordem dos Médicas avaliar ou qualificar os fins a
que se destinam os atestados médicos. Esta matéria, que não envolve
os princípios éticos da relação médico-doente nem a capacidade técnico-científica dos médicos, é da competência exclusiva do Estado e dos
governos a quem compete definir, no
plano legislativo, os procedimentos e
atitudes legalmente justificáveis mediante a apresentação de um atestado médico.
O CRN da OM encerra em definitivo,
com a emissão desta nota de imprensa,
qualquer outro tipo de comentário sobre
este assunto, que se encontra, como se
disse, em segredo de justiça. Importa
contudo salientar que seja qual for o
desfecho dos processos em curso, o
CRN da OM não aceitará qualquer tentativa de ingerência de qualquer entidade ou poder que pretenda cercear a exclusiva competência e a liberdade dos
médicos para atestar o estado de saúde
ou doença de qualquer pessoa, nos termos em que o Código Deontológico
exactamente prevê.
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
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FÓRUM
Serviços

Urgências na época festiva
O exercício da Ortopedia nos serviços de Urgência devem ser
assegurados, no mínimo, por dois ortopedistas, de acordo com
o parecer do Colégio da especialidade.

omissão Directiva do Colégio de Ortopedi a entende
que os serviços dessa espeialidade devem orga nizar
as su as equipas de Urgência de
acordo com os obj ectivos a cumprir,
'
recordando que as equipas devem
ter no mínimo a presen ça de dois
ortopedistas, de forma a assegurar a
realizaçã o de cirurgia na Urgência .
Em caso algum devem as intervenções ser realiza das unica mente por

um Ortopedista auxiliado por um
Instrumentista .
Por outro lado, o ajudante deverá
ter capacidade para substituir o ciru rgião e termin ar a intervenção no
impedimento súbito do ci rurgião.
Face a estas recomendações devem os serviços lutar para que lhes
sejam atribuídas as valências míni ma s para o Servi ço de Urgência.
Caso não sej a implementado um
esquema deste tipo não deverão os

ortopedistas assegurar a reali zação
de intervenções cirúrgicas em Serviço de Urgência , podendo ser respon sabiliza dos e incriminados pelo
não cumprimento de regras mín imas de uma boa prática clínica .
Dr. José de Mesquita Montes
O Presidente da Direcção do
Colégio de Ortopedia

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAM ENTO · De nominação da e spe cialidade farma cê uti ca · OM EZOLAN. Composição qualitativa e quantitativa · Cada cápsula contém 20
mg de Omeprozol. Forma farmacêutica - Cápsula s. Informaçõe s clíni ca s· Indicações terapêutica s- Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofogile de reRuxo, sindroma Zollinger-EIIison. Posolo-

gia e modo d e administração - O omeprazol deve ser administrado de manhã an tes da primeira refeição. Salvo o utras recome ndações as doses são as seg uintes: Úlcera duodenal- A dose usua l
recomendado é de uma cápsula de OMEZOLAN por dia. No ma ior parte dos doe ntes obteve-se umo rápido melhoria da dor em 24·48 horas, enquanto qu e a cica trização do úlcera se consegue
às duas semanas de tra tamento. No caso de úlceras não completamente cicatrizadas o trata mento deve prolongar-se por outras duas semanas. Em doentes com úlcera refractá ria a ou tros tratamentos fo i possível obter-se a cicatrização com 40 mg de Omeprozol (2 cápsulas ) nu ma toma ún ica d iária, durante 4 semana s. Úlcera gástrico- A dose usua l recome ndada é de uma cáps ula de
OMEZOLAN por dia. A duração do tratamento para a maioria dos doe ntes é de 4 se ma na s. Só em ca so de úl cera incompletamente cicatrizada será necessário o pro lo ngamento do tratame nto a té
6-8 semanas. Em doe ntes com úlcera gástrica refractária a o utros tratamentos obteve-se a resolução co m 40 mg de Omeprozol (2 cá psulas) durante 8 se manas. Esofagife de refluxo- A dose inicial
recomendada é de uma cápsula de O MEZOLAN por dia durante 4 semanas. Em doentes com esofogite por refluxo refractário a o utros tratamentos recomendo-se a dose de 40 mg de OMEZOLAN
(2 cápsulas) uma vez ao d ia durante 8 se manas. Nas fo rm as recorre ntes de esofagite, pode se r adequado fa zer manutenção com 20 mg por di a du ran te períodos ma is prolongados.
Sindroma de Zollinger-EIIison ·A dose usual recomendada é de três cápsulas de OM EZOLAN uma vez ao dia. A dose deve ser adaptada individualmente tendo como base a resposta e continuar
o trotamen to o te mpo necessá rio. Em mais de 90% dos doe ntes que re sponde m mal a outros trotamentos co nseguiram-se óptimos resultados com doses de 20 mg a 120 mg ( 1 a 6 cá psulas) por dia.
Doses su periores a 80 mg devem dividir-se em duas tomas diários. Nestes doentes chega ram o utilizar-se doses de 360 mg ( 18 cápsulas/dia) . Contra-indicaçõ es · Hiperse nsibilidade ao Omepr..
zol. Adve rtê ncias e precau ções especiais d e utiliza ção - Antes de iniciar o tra tamento com omepro zol deve excluir-se a existência de tum or gástrico malig no. Em doentes submetidos o lera pê~
ca co nco mitante com diozepam, fenitoíno e vorfarino, recomenda-se a sua monolorizo ção a fim de red uzir as doses destes fárma cos se necessário. Inte racçõ es me dicame ntosas e outras - O Orneprazo! pode prolo ngar o tempo de eliminação das fá rmacos metabolizados por oxidação hepática, como a fe nitoína, a varforina e o diazepom. Particula rme nte, nos doentes tra tados com fenitoína
e varfarina recomenda-se a sua monitorização, quand o da administração simultânea do Omeprazol, o fim de reduzir os doses daqueles fármacos se necessá rio. Não fo ram encontradas interacções com o teofi lino nem com o proprano lol, se ndo no entanto de admitir a sua existência com o utros fárma cos igualmente metabolizados a través do sistema enzimático do citoc romo P450. Não se
encon traram interacções entre o Omeprozol e os onti.ácidos ad ministrad os em simultâneo. Utili zaçã o e m ca so d e gravidez e d e lactação - Ainda qu e os ensaios laboratoriais em anima is não
mostrem qua isquer riscos para a mãe e para as crias, du rante o gravidez e lactação, e não lenham sido enco ntrados índi ces de teratogenicidade ou toxicidade fetal, não se recomendo o seu uso
durante a gravidez e lactação, a nã o se r que o médico o ache absoluta mente necessá rio. Efeitos sobre a capacidade d e condução e utilização d e máquinas- A uti lização do O meprozol não
interfe re com a capacidade de co ndu ção ou utilização de máquinas. Efe itos indesejáve is- O Omeprozol é bem tolerado. Observaram-se casos de diarreia, obstipa ção, dores abdomina is, naúseas, vómitos, cefal eias, ve rtig ens, erupções cutâneas, urticária e por vezes prurido isolado. Fo ram registados casos raros de confusão menta l reve rsível, associado ou não a agitação e alucinações, em
especial nos doentes idosos ou com insuficiência hepática . Foram ainda observados casos isolados de: elevações reversíveis dos transa minases, altera ções hemato lógicas (leucope nia, neutropenia e
raramente pancitopenia e anemia hemolítica). Sobredosagem- Não se conhecem casos de sobredosagem. As doses únicos ora is chegaram até 160 mg, tend o sido bem tolerados. No entanto, em
coso d e tal eve ntualidade, deve proceder-se à lavagem gástrico, vigilância do doente e instituição de medidos si ntomáticas de suporte. Propriedades farmacológicas- Propriedad es d e farmacodinam ia ·O Omeprazol é um inibidor da enzima H+/K+ · ATPase- bomba de protões- na célula pa ri etal. Assim, o O meprazo l actua no etapa final da produção da secreção ácido, inibindCKJ
independentemente do estímulo. Uma dose única de 20 mg por via oral provoco uma inibição do secreção ácida de 65% ao fim de 4 a 6 horas e mantendo-se em 25% após 2 4 horas. Esta inibição
aumento progessiva mente atingindo um "ploteou" ao fim de 4 doses. O Omeprazol é destruído em meio ácido, motivo pelo qual é administrado sob re o fo rma de g rânu los com revestimento
entérico. Propriedad e s farmacocin éticas - O pico plasmático é atingido ao fim de 2 o 4 ho ras após administração o ral. A semi·vida plasmático está com preendida entre 30 e 60 min.; a biodisponibi lidade do omeprazol é de cerca de 65% e a ligação às proteinas plasmáticas é de 9 5%. O omeprozol é eliminado após metaboliza ção he pático. Os principais metobolitos identificados foram
hidroxiomeprazo l e o derivado sulfona, nenhum deles com capacidad e de inibição da secreção ácida. Cerco de 80% dos metabolitos são eliminados no urino, e os outros 20% sã o excretados na s
fezes após excreção biliar. Informaçõ e s farmacê uticas · Lista d e excipie ntes - lactose an idro; lourilsulfato de sódio; fosfa to de sódio di básico di-hidratado; hidroxipropilcelulose, Metil-hidroxipropilce lulose; kalato de metil-hidraxipropilcelulose; ko lato de di eti lo; água purificada; álcool etnico 96%; aceto na e núcleos neutros (sacarose, amido de milho e g lucose). Incompatibilidades- Não são
conhecidas. Prazo d e validade - 3 anos. Precauçõ e s particulare s d e conservação - Conservar o frasco bem fec hado a temperatura infe rior o 25° C.
Natureza e conte údo do re cipie nte - Frascos de vi dro de côr âmba r d e 30 e 50 c.c., co m tampa de a lumínio dourado, sistema pilfer-proof, co m dessecodor incluído, contendo cá psulas
de gelatina duro de câr bronco opaco /a zul. Instruçõ es d e utili za ção e d e manipula ção - Uma vez abe rto o frasco, consumir o prod uto no p razo má ximo de 1 mês. Núme ros d e Auto·
ri z aç ã o d e introdu ção no mercado (número(si de registo do medicamento ) · 97 175 12 ·frasco co m 14 cápsulas- 97 17520. frasco com 28 cápsu las. Data da p rime ira autori za ção
d e introdução no me rcado · 14-08-89. Data da revisão (parcial) do texto . Julho 1997
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FÓRUM
Defesa da Honra

Médicos acusados

de displicência
Na sequência de uma entrevista polémica, o Presidente do
Conselho de Administração do centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia foi punido com pena disciplinar de suspensão aplicada.
a sua edição de 15 de Janeiro de 2000, o Jornal de
Noticias publicou uma entrevista ao Dr. António Joaquim de Sousa e Silva, Presidente
do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia. Nessa entrevista, aquele médico, referindo-se aos médicos que trabalham no Hospital de Vila Nova de
Gaia, afirmou: "Há médicos que passam a vida aqui e outros que vêm
cheios de pressa para irem para o
consu Itório privado" . E acrescentou:
"Claro que a displicência não é exclusiva da classe médica".
Através de oficio do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, datado de 28 de Janeiro de
2000, foi aquele médico notificado
para identificar os médicos a que se
referia nas declarações citadas, ou,
caso as não tivesse produzido, para
as desmentir através de publicidade
paga.

N

O médico não respondeu ao ofício.
Por outro lado, ao não identificar
os médicos visados nas suas declarações, o Dr. António Joaquim de Sousa e Si lva foi "incorrecto e deslea l"
para com os colegas do Hospital de
Vila Nova de Gaia . Finalmente, ao
afirmar que "a displicência não é exclusiva da classe médica" o arguido
ofendeu o prestígio da OM.
Em consequência, foi instaurado
ao Dr. António Joaquim de Sousa e
Silva um processo disciplinar, não
tendo o arguido apresentado qualquer defesa, encontrando-se integralmente provados os factos que consubstanciam um comportamento violador dos seus deveres deontológicos, nomeadamente os constantes
dos artigos 13°, alínea e), 95° e 107°
do Código Deontológico da OM .
Em face do exposto, foi aplicada
ao Dr. António Joaquim de Sousa e
Si lva a pena disciplinar de advertência. Por outro lado, através de ofícios

do Conselho Disciplinar, que lhe foram enviados em 20 de Março, 18
de Abril e 19 de Maio de 2000, foi o
arguido instado a pronunciar-se sobre o teor da entrevista.
O arguido não respondeu a nenhum
dos ofícios, tanto do Conselho Regional como do Conselho Disciplinar, encontrando-se integralmente provados
os factos que consubstanciam um
comportamento, por parte do arguido,
violaddr dos seus deveres deontológicos, nomeadamente o constante do artigo 130°, alínea d), do Código Deontológico da OM .
O Dr. António Joaquim de Sousa e
Silva foi punido com a pena disciplinar
de 8 dias de suspensão. Para efeitos
do cumprimento da pena disciplinar
de suspensão, o médico foi notificado
em 25 de Agosto de 2000 para, no
prazo máximo de 10 dias, entregar a
respectiva cédu la profissional na Secretaria da OM para iniciar o cumprimento da pena.

Cumprimento de pena disciplinar
1.0 Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos comunica
que o Dr. António Joaquim Sousa
e Silva, médico, a exercer funções
de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia, procedeu
no dia 7 de Setembro, à entrega
da sua cédula profissional na Sede da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, dando,
assim, início ao cumprimento da
pena disciplinar de suspensão.

2.0 Conselho Regional congratula-se com o acatamento da decisão
do Conselho Disciplinar Regional
por parte daquele médico, comprovando-se, assim, a razão e a
legalidade da mesma.
3.0 Conselho Regional desvaloriza,
obviamente, as declarações públicas daquele médico, nas quais
este anunciava não ir acatar a decisão do Conselho Disciplinar Regional, porque as interpreta não
só como uma manifestação emo-

cional mas também como consequência do desconhecimento dos
Estatutos e Códigos da Ordem
dos Médicos.
4. O Conselho Regional regista, finalmente, que fica demonstrado que a
Ordem dos Médicos exerce a sua acção disciplinar sobre todos os médicos, com isenção e rigor, independentemente das funções profissionais, administrativas ou académicas
que estes exerçam.
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CRN contesta
director hospitalar
Resumo das corocteris~cas do medicamento
!.DENOMINAÇÃO DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Debridot • 200. 2. DENOMINAÇÃO
DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA: Cada comprimido contém 200 mg de maleato de
trimebutina. 3. FORMA FARMACÊUTICA EVIA DE ADMINISTRAÇÃO: Comprimidos para
administração oral 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tracto
Digestivo Superior: · ReAuxo gaslro·esofágico: regurgitações, erulações, 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 lrimebutina. 4.4
ADVERTÊNCIAS EPRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Apenas as que são referidas à
gravidez e à lactação. 4.5. INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS EOUTRAS: Não foram
descritas. 4.6. UTILIZAÇÃO EM CASO DE GRAVIDEZ ELACTAÇÃO: Gravidez no animal, a
trimebutina não leve efeito teratogénico. O seu efeito da mulher grávida não está estabelecido,
motivo pelo qual não é aconselhado o seu uso durante os primeiros três meses de gravidez. lactação: Debridat • é excretado em pequenas quantidades (0,04%) no leite materno, motivo
pelo qual deve evitar-se o seu uso durante o aleitamento. 4.1. EFEITOS SOBRE ACAPACIDADE

Nas pertubações
funcionais digestivas ...

... a Acção Completa!!

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 efeitos indesejáveis, sendo em
número e em natureza similares aos observados nos doentes medicados com placebo. Foram
descritos raros casos de reacções cutâneas e sonolência. Outros efeitos mínimos têm sido
referidos, tais como: cefaleias, secura de boca, diarreia, epigaslralgias, 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 coso de
sobredosagem devem tomar-se as medidas de urgência habituais utilizadas em qualquer caso
de intoxicação medicamentosa. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.0. CLASSIFICAÇÃO
TERAPÊUTICA: III V(F.N.H.M.), A03A A 05 (ATC) 5.1. PROPRIEDADES
FARMACODINÃMICAS: A trimebutina é o primeiro agonisla encefalinérgico periférico, com
actividade moduladora da motricidade digestiva. Este efeito modulador está melhor
documentado no intestino delgado e no cólon. A trimebutina estimula (induz a fase III do
complexo motor migrante) ou inibe a motilidade intestinal. O seu mecanismo de acção é
dependente da sua ligação aos receptores opióides endógenos. 5.2. PROPRIEDADES
FARMACOCINÉTICAS: Após administração oral, a absorção gaslrintestinal é rápida e quase
lotal (94%). Opico plasmático é atingido ao fim de 1 hora após a administração. Aligação às
proteínas plasmáticas é pequena(< a 5%). Atrimebutina atinge concentrações elevados no tubo
digestivo. Ametabolização do produto é na sua maioria feita no fígado par hidrólise ou Ndemetilação. O principal metabolito circulante é a N-mono-desmetil·trimebutina, o qual possui
também actividade farmacológica, particularmente ao nível do cólon. A excreção de
metabolitos livres ou conjugados é feita essencialmente par via urinária. 6. INFORMAÇÕES
FARMACÊUTICAS: 6.1. LISTA DEEXCIPIENTES: lactose (0,043g), manitol, amido de trigo,
sacarose (0,025g), palietilenoglicol 6000, gelatina em pó e eslearato de magnésio. Data da
última revisão: Janeiro 1998.

Em declarações ao jornal Público o
Director do Hospital de Famalicão desafiou os estatutos do exercício profissional. Em resposta, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos exige um desmentido formal.

a

Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos tomou conhecimento, de um
conjunto de afirmações que são imputadas ao Director do Hospital de
S. João de Deus, em Famalicão,
designadamente que "para os partos normais não é necessária a presença de médicos".
Visto que este Conselho Regional
não concebe que um médico possa
ter produzido afirmações semelhantes, solicitamos ao Director do Hospital que nos informe se pretende
desmentir aquela notícia por iniciativa própria ou se pretende que seja
a OM a.fazê-lo.
Contudo, e para evitar qualquer
confusão, lembro que qualquer médico que viesse, directa ou indirectamente, mesmo no exercício de
funções hierarquicamente constituídas, a cometer a vigilância de grávidas e respectivos trabalhos de partos a profissionais não médicos, incorreria em infracção deontológica
e, em consequência, em procedimento disciplinar.
Assim, informo ainda que todos
os médicos têm não só o direito, como também o dever, de se recusarem, nos termos das disposições legais aplicáveis na Administração
Pública, a praticar actos que considerem violar a ética e a deontologia profissionais ou a excelência da
qualidade do exercício profissional;
perante estas circunstâncias têm
também o direito, e o dever, de comunicar essa recusa à OM.
Na convicção de que a notícia
veiculada pode constituir motivo de
preocupação e perplexidade para os
médicos do Hospital de Famalicão,
o Conselho Regional do Norte da
OM já deu conhecimento da sua posição a todos os médicos do referido Hospital.
Dr. Miguel Leão

'

•

Carta aberta ao CNE
Exmo. Senhor
Pres idente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Méd icos

Acabo neste momento de receber
uma carta da Secção Regiona l do
Norte da Ordem dos Médicos, assinada pe lo Presidente do Colégio de
Cirurgia Geral, da qual junto fotocópia e que leva a dirigir-me a V.Exa
no sentido de esclarecer algumas dúvidas que se me colocaram :
1 -Tem o CNE conhecimento da carta enviada aos membros insc ritos
no Co légio?
2 - Em caso afirmativo, qual a razão
por a carta não ser enviada através do CNE que, penso eu, é o
executivo das propostas dos Colégios após ratificação por aquele
Órgão?
3 - Em caso de desconhecimento,
qua l é a atitude que o CNE vai tomar perante esta situação?
4 - Em relação ao teor da carta, gostaria de manifestar a min ha opinião na qua lidade de inscrito no
Co légio de Cirurgia Gera l e no Colégio de Angiologia e Cirurgia
Vascular e defensor intransigente
da Carreira Médica Hospita lar.
5 - Os Colégios de Especial idade são
o garante da qualificação técnica
para o exercício de uma área de
especialidade, sendo várias as hi póteses de inscrição nos referidos
Colégios.
Assim sendo, pergunta a minha
curiosidade, qual o motivo da indignação subjacente na carta do
Presidente do Colégio de Cirurgia
Geral, pelo facto de ter havido
um Concurso Público para determinado tipo de Cirurgia e ter sido
pedido o reconhecimento da qualificação técnica?
6- Tanto quanto eu sei, os concursos
abertos no programa acesso obedeceu, nas várias patologias , ao

mesmo princípio e de que são
exemplos:
- próteses da anca - Ortopedia;
-próstatas- Uro logia;
- hérnias e vesículas - Cirurgia
Geral.
7 - Eu, na qualidade de médico inscrito no Co légio de Cirurgia Geral,
ter-me-ia insurgido se houvesse
Cirurgiões Vasculares ou Urologistas a concorrer ao programa
acesso para hérn ias e vesículas.
E há, com certeza, mu itos Cirurgiões Vasculares e Urologistas
que as operariam com sucesso.
Mas se houvesse uma comp licação, onde estava o reconhecimento técnico da competência
que deve ser fornecido pe lo Co légio da Especial idade?
8 - Que ro informar o Senhor Presidente do CNE, que no Hospital
da Universidade de Coimbra, onde exercia as funções de Director
do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascu lar (por opção na Carreira Médica por esta especialid ade, com a prestação de provas
púb li cas em Concurso de Carreira), todos os ped idos de consu lta
de patologia do foro vascular (incluindo, obviamente, as varizes),
eram encaminhados para a consu lta de Angiologia e Cirurgia
Vascular pe los Cirurgiões Gera is
que faziam a triagem admin istrativa das credencia is de consu lta
que apenas tinham como referência "Consu lta de Cirurgia".
9 - É evidente, que reconheço qualidade a muitos Cirurgiões Gerais,
nomeadamente aqueles que tratavam a patologia vascular antes
da criação da especia li dade de
Angiologia e Cirurgia Vascular,
para operarem varizes. Também
reconheço qua lidade de muitos
Cirurgiões Vasculares e Urologistas que tiveram prática de Cirurgia Geral , para operarem hérnias

e vesículas mas, na defesa do rigor da qualificação técnica atribuída pela Ordem dos Médicos,
não posso deixar de concordar
com a posição assumida pela Ad ministração Regional de Saúde
do Centro.
10- A posição assumida pelo Colégio de Cirurgia Geral parece-me
precipitada e incongruente já
que não vem acompanhada da
proposta de terminar com a
prática da cirurgia arterial por
alguns Cirurgiões Gerais ou,
mais grave ainda, pela venda
de gato por lebre em alguns
Hospitais Distritais e mesmo
Centrais que têm consu ltas de
Cirurgia Vascular e até escala de urgência, sem possuírem
médicos qual ificados para o seu
exercício .
11 - Não quero perceber que a atitu de tomada tenha apenas a ver
com o facto de se ter tratado de
um problema na área da medi cina privada pois, a restrição
actua lmente aconselhada , não
fala em excusa ao tratamento
de varizes no sector privado .. .
12 - Pela natura l dificuldade em fazer chegar a minha op inião aos
Médicos a quem este assunto
diz respeito e pela importância
do mesmo, agradecia a publicação da carta na Revista da Ordem dos Médicos.
Alberto Vilar Queirós
Portador da Cédula
Profissional 9226
Membro do Colégio de Angiologia
e Cirurgia Vascular
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SAP chumbado
As instalações do SAP da Lousada obtiveram um
parecer negativo da OM, na sequência de uma visita
para verificação das condições dos serviços existentes.
As conclusões foram as seguintes:
Ponto 1: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS quanto ao acesso limitado, através de escadaria
sem rampa antiderrapante;
Ponto 2: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que os gabinetes para consulta não têm luz directa, arejamento, lavatório, nem isolamento sonoro;
Ponto 3: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que as salas de
O.B.S. não têm aquecimento ou isolamento sonoro, têm chão alcatifado,
e que o acesso à sala de Homens é
através da sala de Mulheres, apenas
isolada por um pequeno biombo;
Ponto 4: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que o quarto de
banho para os profissionais não tem
condições mínimas e está situada
junto ao quarto de banho público;
Ponto 5: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que este não
tem refeitório nem qualquer outro espaço adequado que possa ser utilizado para essa finalidade e que a única
banca existente é a que está localizada na sala de tratamentos;

Ponto 6: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que a zona de
repouso dos funcionários administrativos e dos enfermeiros, se loca liza
no corredor de acesso ao "quarto do
médico". Além da cama aí existente,
com a finalidade de funcionar como
quarto do enfermeiro, há também
um recanto que pretende ser uma
cozinha (mesa c/ disco eléctrico e alguma louça ) e ainda prateleiras nas
paredes que transformam ainda este
espaço em . arrecadação, ou seja,
"três em um": quarto, cozinha e arrecadação;
Ponto 7: Confirma-se o relato dos
médicos daquele CS que a partir das
24h é uma auxiliar de apoio e vigilância que tem as fun ções de porteiro
e de funcionário administrativo e que
o espaço que lhe é destinado para repouso é no vestíbulo do quarto de
médico, num sofá aí existente;
Ponto 8: No geral, considera-se que
as condições deste SAP não são adequadas às funções que lá se desempenham, mesmo numa situação provisória de curta duração e sobretudo
quando essa curta duração se transforma em longa duração.

Um risco
para a

saúde
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
tem vindo a tomar conhecimento que em vários estabelecimentos de saúde os médicos internos gerais são solicitados a
praticar actos médicos não tutelados. Este facto constitui uma
flagrante violação das disposições legais que regulamentam o
internato geral. Estas, são absolutamente claras quando determinam que os médicos internos
gerais (sejam eles do primeiro ou
do segundo ano) só podem praticar actos médicos mediante tutela de médico habilitado para o
exercício autónomo da medicina.
Assim, os médicos do internato geral têm o direito e o dever de
não praticar quaisquer actos não
tutelados, entre os quais se
destacam quaisquer prescrições
terapêuticas, a prescrição de
meios de diagnóstico que comportem risco para os doentes, a
assinatura de quaisquer altas de
doentes que recorrem aos serviços de urgência ou o acompanhamento de doentes em circulação entre instituições de saúde.

O

Práticas ntal identificadas
inda que informalmente chegou ao conhecimento do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos que, em alguns
serviços de urgência, existem médicos que, de forma sistemática, entregam as suas vinhetas de identificação a médicos internos gerais que
só estão autorizados a praticar medicina tutelada.

A

Independentemente do que possa
pensar-se sobre as vinhetas de
identificação, os factos referidos
constituem um acto de irresponsabilidade profissional, ética e deontologicamente condenável.
Assim, o Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, recomenda a aos directores clínicos dos
hospitais que, como superiores hie-
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rárquicos de todos os médicos que
prestam serviço na instituição que dirigem, tomem as medidas adequadas
à resolução deste assunto e que informem os interessados que, a co firmarem-se as informações acima referidas, este Conselho solicitará ao Conselho Disciplinar Regional a instauração dos necessários inquéritos para
eventual procedimento disciplinar.

FÓRUM
Parecer

Consumo e posse de
drogas l:!m análise
A Ordem dos Médicos toma posição em relação ao ante-projecto
apresentado pelos médicos Carlos Alberto Pereira, Bernardo
Teixeira Coelho, Arnaldo Droux, Carlos Vasconcelos e
António Pecegueiro.
1. A Ordem dos Médicos não pode,
nem deve aceitar o papel que os
Médicos serão chamados a desempenhar se integrarem a comissão prevista no artigo 7° e se assumirem a atitude prevista no artigo 4°, n° 3.
2. A Ordem dos Médicos não pode
aceitar a constituição, os poderes
e as competências atribuídos à
Comissão prevista no artigo 7°.
3. Não se vislumbra a eficác ia de
aplicação deste ante-projecto,
acrescendo o facto de eventualmente poder entrar em conflito
com legislação paralela já existente.
Artigos 4°, 5° e 7° do "ante-projecto de descriminalização do consumo,
da aquisição para consumo e da posse para consu mo de drogas" enviado
pela Presidência do Conselho de Ministros, em 20 de março de 2000

Artigo 4°
Tratamento espontâneo

segredo profissiona l, não sendo
obrigados a depor em processo ou
a prestar informações sobre a natureza e evolu ção do processo terapêutico .
3. Qualquer médico pode assinalar
aos serviços de saúde do Estado
os casos de abuso de plantas,
substâncias estupefacientes ou
psicotrópicas que constate no
exercício da sua actividade profissiona l, quando entenda que se
justificam medidas de tratamento
ou assistência no interesse do paciente, dos seus fami liares ou da
comunidade, para as quais não
disponha de meios.

Artigo 5°
Competência para o
processamento, aplicação
e execução
1. O processamento das Contra-Ordenações e a aplicação das respectivas sanções compete a uma
comissão funcionando junto dos
núcleos distritais do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT) .

1. Não é apl icável o disposto neste
diploma quando o consumidor ou,
tratando-se de menor, interdito ou
inabilitado, o seu representante legal solicite a assistência de serviços de saúde públicos ou privados.

2. A execução das coimas e das sanções alternativas e acessórias compete ao núcleo distrital do IPDT.

2. No caso previsto no número anterior há garantia de sigilo, estando
os méd icos, técnicos e restante
pessoal de saúde que assistam o
consumidor sujeitos ao dever de

3. Nos distritos de maior concentração de processos poderá ser constituída mais do que uma comissão
por portaria do membro do Governo
responsável pela coordenação da
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política da droga e da toxicodependência.
4. Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira o processo de
contra-ordenação, a aplicação das
sanções e a respectiva execução caberá a entidade a determinar por decreto regulamentar regiona l.

Artigo 7°
Composição e nomeação
da Comissão
1. A Com issão prevista no número 1
do artigo 5° é composta por três
pessoas, uma das qua is presidirá,
nomeadas por despacho do membro do Governo responsável pela
coordenação da política da droga
e da toxicodependência .
2. Um dos membros da comissão será um jurista designado pelo Ministro da Justiça, cabendo ao
IPDT e ao Serviço de Prevenção e
Tratamento da Toxicodependência
(SPTT) a designação dos restantes, os quais são preferencia lmente escolh idos entre médicos, psicólogos, sociólogos ou assistentes
socia is.
3. A organização, o regime de funcionamento e o estatuto dos membros da comissão são definidos
por portaria do membro do Governo responsável pela coordenação
da política da droga e da toxicodependência .

FÓRUM
Legislação

Diplomas publicados
em Setembro
Legislação publicada em
Setembro de 2000
la Série
Decreto-lei n° 205/2000, de 1 de Setembro de 2000:
Altera o Decreto-lei n° 118/92, de 25
de Junho, que estabelece o regime de
comparticipação do Estado no preço
dos medicamentos.
Decreto-lei n° 206/2000, de 1 de Setembro de 2000:
Regula o regime excepcional de aquisição e dispensa de medicamentos nos
estabelecimentos e serviços de saúde,
revogando o Decreto-lei n° 29/97 , de
23 de Setembro.
Decreto-lei n° 212/2000, de 2 de Setembro de 2000:
Estabelece o regime específico aplicável a alimentos dietéticas destinados a
fins medicinais específicos que como
tal são apresentados ao consumidor e
transpõe para a ordem jurídica interna
a Directiva n° 1999/21/CE, da Comissão, de 25 de Março.
Decreto-lei n° 213/2000, de 2 de Setembro de 2000:
Estabelece, nos termos do previsto n°
2 do Decreto-lei n° 501/99 , de 19 de
Novembro, o regime de recrutamento
e selecção de pessoal da carreira dos
técnicos superiores de saúde.
Decreto-lei n° 214/2000, de 2 de Setembro de 2000:
Adita substâncias psicotrópicas às tabelas anexas ao Decreto-lei n°15/93,
de 22 de Janeiro.
Decreto Regulamentar Regional n°
20/2000/A, de 4 de Setembro:
Altera o quadro de pessoal do Hospital
da Horta .

Portaria n° 713/2000, de 5 de Setembro:
Define o regime de preços dos medicamentos para uso humano não sujeitos
a receita médica.
Portaria n° 721!2000, de 5 de Setembro:
Define as normas reguladoras da aplicação dos métodos de selecção, na
utilização e respectivos factores de
ponderação, nos concursos de ingresso e de acesso na carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica.
Decreto Regulamentar Regional n°
22/2000/A, de 6 de Setembro:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.
Decreto Regulamentar Regional n°
23/2000/A, de 6 de Setembro:
Aprova as alterações aos quadros de
pessoal dos centros de saúde de Vila
do Porto, Nordeste, Ponta Delgada ,
Povoação, Ribeira Grande, Vila Franca
do Campo, Angra do Heroísmo, Praia
da Vitória, Santa Cruz da Graciosa , Calheta, Velas, Lajes do Pico, Mdalena
do Pico, São Roque do Pico, Horta e
Santa Cruz das Flores,relativamente
ao pessoal médico de Clínica Geral.

trabalho, incluindo os trabalhadores
agrícolas e do serviço doméstico.
Decreto-lei n° 240/2000, de 26 de
Setembro:
Altera o Decreto-lei n° 492/99, de 17 de
Novembro, que aprova o regime jurídico
do licenciamento e fiscalização das unidades de saúde privadas que desenvolvem actividades de radiodiagnóstico, de
radioterapia e de medicina nuclear.
Decreto-lei n° 241/2000, de 26 de
Setembro:
Altera o Decreto-lei n° 505/99, de 20
de Novembro, que aprova o regime jurídico de licenciamento das unidades
privadas de diálise.
Decreto-lei n° 242/2000, de 26 de
Setembro:
Altera o Decreto-lei n° 72/91, de 8 de
Fevereiro, que regula a autorização de
introdução no mercado, o fabrico, a
comercialização e a comparticipação
de medicamentos de uso humano.
Portaria n° 898/2000, de 28 de Setembro:
Aprova o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS).

11a Série

Portaria n° 745/2000, de 12 de Setembro:
Aprova o plano de estudos do curso de
formação militar complementar da licenciatura em Medicina (CFMCLM) da
Escola Naval (EN).

Despacho n° 18 335/2000, da Direcção Geral da Saúde, de 9 de Setembro:
Aprova o modelo de recursos de equipamento inerentes à ecografia dos centros de diagnóstico pré-natal e dos centros
de diagnóstico e terapêutica pré-natal.

Decreto-lei n° 230/2000, de 23 de
Setembro:
Regulamenta a Lei n° 4/84, de 5 de
Abril , sobre a protecção da maternidade e paternidade, no que se refere à
protecção de trabalhadores abrangidos
pelo regime de contrato individual de

Despacho n° 19554/2000, do Gabinete da Ministra da Saúde, de 29 de
Setembro:
Define os princípios, procedimentos e
regras de acesso dos utentes do SNS,
a fim de assegurar uma maior acessibilidade aos cuidados de saúde.
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FÓRUM
Balanço

Colégio de Estomatologia
Relatório de actividades
da direcção 1997-2000
Durante o último triénio, a Direcção em funções do Colégio de
Estomatologia participou activamente junto das estruturas da
Ordem dos Médicos na continuação da linha de trabalho iniciada
em anteriores mandatos. Agora é tempo de fazer o balanço da
actividade desenvolvida.

· Presidente - João Joaquim Tinoco
Torres Lopes ( S.R. Centro)
Vogais - Alexandre Loff Sérgio, Carlos Cardoso e Carlos Diogo Matos
(S. R. Sul); José António Azevedo, José Manuel Barbas de Amarai e Rui
Costa e Sousa (S.R. Norte); Manuel
Liberato e Norberto Malho (S.R. Centro).

mes de especialidade/titulação
única;
- revisão de trabalhos científicos para a revista "Acta Medica" (ainda
não publicados);
- representação em eventos científicos, sócio profissionais e em publicações cientificas e profissionais.

Os colégios de especialidade são
órgãos consultivos do Concelho Nacional Executivo e de outras estruturas da Ordem dos Médicos. Têm (devem ter) uma importante acção na
definição da especialidade, sua educação e ensino, sua avaliação e sua
pratica .
Tentámos que esta Direcção do
Colégio de Estomatologia, tivesse
uma actuação participante junto das
estruturas da Ordem dos Médicos e
através delas nas estruturas profissionais, cientificas, entre outras, assim como junto dos colegas.
·Segue-se a listagem das principais
actividades na vigência desta Direcção, de 1997 a 2000:

11 - Transmissão aos bastonários
(Professores Carlos Ribeiro e Germano de Sousa), em reuniões efectuadas para o efeito da posição da
Direcção do Colégio, em relação a
pontos vários que preocupam os estomatologistas, nomeadamente:
- criação da Ordem dos Médicos
Dentistas;
- acesso a colaboração e implementação do programa Pandia;
- acesso aos Centros de Saúde e
ARS;
- regulamentação das Clínicas e
Consultórios Dentários;
- uso e abuso na utilização do identificativo medico, e do Serviço de
Urgência concedido pelo ACMP a
não médicos (médicos dentistas);
- uso da vinheta no receituário, em
tudo idêntico à dos médicos especialistas, para confusão maior da
população;
- aprovação de ilegais, mediante regulamentação da Assembleia da
República de Janeiro de 1999;
- âmbito alargado na prescrição e

I - Actividades de rotina:
- pareceres vários ao Conselho Nacional Executivo, Conselhos Regionais, Conselhos Disciplinares;
- definição anual das idoneidades
dos Serviços de Estomatologia;
- nomeação anual dos elementos para a constituição dos júris dos exa-

-

-

-

-

pratica de actos médicos como,
por exemplo, emissão de atestados e certificados de óbito para
quem não possui conhecimentos
nem ,capacidade diagnostica em
medicina;
legislação sob o acto médico porquê a referencia particular a actos odontologicos e de medicina
dentária;
introdução no curso de Medicina
de uma disciplina clínica, vocacionada para a saúde oral, a ser ministrada pela Estomatologia, à semelhança do que já ocorre com a
otorrinolaringologia , dermatologia,
oftalmologia, etc;
discriminação pelas companhias
de seguros para actos médicos no
âmbito da nossa especialidade
que não sendo aceite a Estomatologistas o são quando praticados
por outros profissionais;
possibilidade de aproveitar a formação de quatro anos em
Estomatologia para poder ter acesso a Maxila-Facial, ou o seu inverso, mediante legislação a criar, para colmatar o vazio deixado pela
revogação da Portaria 695/95, de
30 de Junho.

III- Reunião com Directores de serviços hospitalares realizada em
Coimbra, a 1 de Abril, para auscultar mais de perto os problemas da

res E
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possíveis

IV - Elaboração e aprovação do programa de internato de Estomatologia, Portaria 238/97, de 4 de Abril
V- Inquérito a todos os membros do
colégio, por forma a ter um mais
profundo conhecimento do Colégio
da especialidade.
VI - Participação no Conselho Ético
e Profissional de Odontologia, do
Ministério da Saúde.
VIl - Participação nas reumoes
anuais da UEMS e Board Europeu
da Especialidade.
VIII - Participação na elaboração da
Regu lamentação das clínicas e Consultórios Dentários a nível da Direcção Geral de Saúde, em comissão
constituída para o efeito.

AstraZeneca é uma das empresas líderes em produtos farmacêuticos. Por isso
não admira que a nossa missão seja a de
desenvolver medicam en tos que salvam
vidas.
Mas a nossa vocação também é a de
assegurar uma melhor qualidade de vida.
Em todas as nossas sete áreas de cuidados de saúde vamos para além da efi-

IX - Participação a nível da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, no levantamento dos problemas dos Centros
de Saúde e suas possíveis soluções.
X - Reunião na Ordem dos Médicos
- regulamentos de Clínicas.
XI - Participação, como médicos especialistas, em auditorias e processos jurídicos por queixas levadas perante a Justiça, por má pratica clínica, quase sempre de não médicos
que saem impunes graças à protecção
que a actual legislação lhes cofere.
Por último, a Direcção do Colégio
manifesta a sua maior apreensão pela desorganização reinante nos cuidados primários da saúde oral, pese
embora todos os esforços desenvolvidos durante este e anteriores mandatos, e .que culminaram apesar da
nossa firme oposição, na aprovação
pela Assembleia da República da Lei

ciência. O nosso permanente objectivo é
criar novos medicamentos com os quais os
doentes possam desfrutar de uma melhor
qualidade de vida, durante e depois do tratamento.
O nosso investimento em pesquisa produziu uma am pla gama de soluções inovadoras. Soluções com menos efei tos
secundários que, consequentemente, pro-

4/99 que lega liza aqueles que continuam a traba lhar impunemente e
sem formação academia.
Entendeu esta Direcção nas ultimas eleições não se recandidatar,
por sentir total ausência de apoio e
colaboração de quase todos os co legas. Mas a ausência registada de listas cand idatas a esta Direcção, facto
que nos preocupa e é sintomático do
alheamento e desinteresse que a
classe está a viver leva-nos agora a
fazê- lo, para uma vez mais tentar
dignificar a especialidade.
Trata-se do fut)Jro da Estomatologia, que todos os membros do Colégio devem defender, pelo que esta
Direcção apela a uma votação significativa no próximo acto eleitoral, e a
uma mais empenhada colaboração
durante o mandato que se segue.

porcionam uma melhor qualidade de vida
aos doentes.
Sendo uma das empresas líderes em
medicamentos o nosso objectivo é simples:
Parar com o sofrimento e encontrar a cura
de todas as doenças que continuam a sacrificar o homem.
Podemos nunca lá chegar. Mas nunca
vamos deixar de tentar. Jamais.

A direcção do Colégio
de Estomatologia

www.astrazeneca.com

Astrazeneca4
JUNTOS, TRABALHAMOS PARA A INOVAÇÃO E VALOR

Consultaria· fiscal
Saiba quais os valores dos abatimentos, deduções à colecta,
benefícios fiscais e taxas relativos ao IRS de 2000 para os
trabalhadores independentes. Ainda as taxas aplicáveis para
o Imposto de Sisa .
IRS
O 3° pagamento por conta deve ser
efectuado até ao próximo dia 20 de
Dezembro, através de guias modelo
41, relativamente à actividade por
conta própria (trabalho independente).

Abatimentos/deduções à
colecta/benefícios
fiscais/taxas
IRS/2000
1. Abatimentos ao rendimento
1.1. Contribuições para a Segurança
Social (mínimo de 535 contos)
1.2. Abatimento aos rendimentos de
pensões - 1.428 contos
1.3. Abatimento de 10% do valor de
aquisição de imóveis para habi-

tação própria ou para arrendamento (renda condicionada),
quando não houver recurso ao
crédito, até ao limite de 305
contos ou de 1.525 contos, no
caso de separado de facto.
1.4. Quotizações sindicais acrescidas
de 50%, com o limite de 1%
dos rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões.
2. Deduções à colecta (Imposto)
2.1. Juros e amortizações/rendas 30% do valor suportado com o
limite de 96,2 contos ou 48,1
contos (separados de facto) .
2.2. Despesas de saúde - 30% dos
montantes com IVA à taxa de
0% e 5%, sem limite 2,5% do
total com IVA à taxa de 17%,
com o limite de 10,2 contos,

sendo obrigatório juntar a receita médica.
2.3. Despesas com educação- 30%
dos respectivos montantes, com
o limite de 103,6 contos, que
será e formação profissional
acrescido de 10,2 contos por
cada dependente quando todos
tenham despesas de educação.
2.4. Encargos com lares - 25% dos
encargos com lares e instituições de apoio à terceira idade
dos ascendentes e colaterais até
ao 3° grau, com o limite de
57,6 contos.
2.5. Prémios de seguros - 25% dos
prémios de seguros pagos com o
limite de 20,4 contos (casados)
ou 10,2 contos (não casados).
2.6. Sujeitos passivos:
Não casados - 36.720$00

1-

fJ
1
re
fJ

E

c

G

50 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- OUTUBRO/ DEZEMBRO

2000

·Rendimento
(contos)
Até
>
>
>
>

Taxa(%)

Parcela a abater

14
15
25
35
40

-$7.300$00
122.200$00
406.200$00
735.250$00

750
750 a 1149
1149 a 2840
2840 a 6581
6581

Tabela 1

Casado:; - 27.959$00 x 2=
55 .900$00
Dependentes - 20.200$00 cada, acrescido de 230$00 (2 dependentes) 870$00 (3 dep.) e
1.270$00 (ma is de 3 dep.) .
Ascendentes - 30 .300$00 cada, desde que vivam em comunhão de habitação com o sujeito
passivo e não aufiram rendimento superior à pensão mínima do regime geral.
2.7. Retenções na fonte e pagamentos. por conta -tota lidade.
3. Benefícios fiscais (deduções à
colecta)
3.1. Entregas para Planos de Poupança Reforma/Educação (PPR/
E): 25% até ao limita de 109,2
contos
3.2. Entregas para Planos Poupança
Habitação (PH): 25% até ao li mite de 107,1 contos
3.3. Planos de Poupança Acções
(PPA's): 7,5% com os limites
de 76,5 contos (casados) e
38,5 contos (não casados)
3.4. Aquisição de Acções (OPV's):
5% até ao li mite de 66,3 contos
(casados) e 33,15 contos (não
casados) ou 7,5% até ao limite
de 100 contos (casados) e 50
contos (não casados) no caso de
trabalhadores da empresa.
Valor sobre que incide a Sisa
(contos)
Até 11.400
> 11.400 a 15.620
> 15.620 a 20.820
> 20.820 a 26 .020
> 26.020 a 31.520
> 31.520
Tabela 2
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3.5. Aquisição de computadores e
equipamentos informáticos: 20%
do montante das aquisições com
o limite de 30,6 contos.
3.6. Despesas com aconselhamento
jurídico e patrocínio judiciário:
20% do montante pago com o
lim ite de 25,5 contos.
3. 7. Energias renováveis: 20% das
quantias despendidas até ao limite de 25,5 contos.
3.8. Contas Poupança -Condomínio:
25% do montante suportado até
1% do valor matricia l com o limite de 10,2 contos.
4. Taxas aplicáveis (ver tabela 1)
Aos contribuintes casados é aplicável o quociente 2.

SISA
As taxas aplicáveis às transm issões
de prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação são as constantes da tabela 2.
A Consultaria Fisca l funciona
todas as terças e quintas-feiras, das
10 às 13 horas, na Avenida Gago
Couti-nho, 151 , em Lisboa, onde
serão prestados esclarecimentos relativamente a matéria fiscal.
Taxa

Parcela a abater

(%)

o
5
11
18
26
10

-$570.000$00
1.507.200$00
2.964.600$00
5.046.200$00
-$-

CIBER
Web cams

I
I

no
Com a Internet surgiu a
necessidade de enviar
imagens e de fazer
videoconferências. Usando
uma web cam pode falar
com alguém do outro lado
ecrã cara a cara.
Por Elisabete Tavares

xistem profissões que, pelas suas característ icas,
exigem um sacrifício, a vários níveis, sobretudo da vida pessoa l. Os médicos são o melhor exemplo visto que por vezes
passam vários dias sem ir a casa e
estar em contacto com os seus fami liares. A so lução para que se esbata essa distância está já à "mão
de semear". Basta um computadorde secretária ou portátil -com li ga-

E
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ção à Internet e uma web cam . Deste modo, é possível a qualquer pessoa entrar em contacto com outra
através da Internet e não só ouvir a
voz (com recurso a um microfone)
mas também ver o seu rosto. Para
quem tem fil hos pequenos e passa
algum tempo longe deles esta so lução é muito positiva.
Mas esta é apenas uma das várias formas de como se pode usar
uma câmara para PC. Uma web

Uma web cam pode ta mbém ser muito
útil para realizar videoconferências e levar
a cabo reuniões de negócios on-line
tão à venda nos habituais estabelecimentos de venda de equipamento
electrónico e de informática , lojas e
centros comerciais ori-line e hipermercados. Antes de adquirir uma
web cam deve tomar nota das especificidades do seu computador
para escolher a que melhor de
adapta ao seu PC. Normalmente, para instalar uma web
cam, existem alguns requisitos mínimos a ter em conta,
como possuir um processador
de 200 Mhz (ou superior e
tecnologia MMX são recomen dados), 16MB deRAM, um leitor de CD-ROM, 50MB de espaço livre em disco, Windows 95 ou
98, uma placa de som compatível
com Windows, altifalantes (necessários para a recepção de áudio)
e microfone (necessário para a
emissão de áudio). Mas estes requi sitos podem variar de câmara para
câmara, por isso há que escolher
com atenção.
para realizar videoconferências e levar a cabo reuniões de
negócios on-line. Pode ainda
servir para comunicar com outros
colegas e trocar impressões sobre
determinados casos ou assuntos recorrendo a mostra de fotografias de pacientes, por exemplo - , radiografias, ecografias, entre outros documentos clínicos.
Mas pondo o trabalho de parte, as
web cams podem ser aplicadas a fins
de diversão e lazer. São uma ajuda
preciosa para quem pretende construir uma página pessoa l na Internet
e para apresentações de vídeo. Também servem para enviar
e-mails
contendo um pequeno filme de vídeo
ou para criar um arquivo de imagens
no computador. De resto, tudo depende da criatividade do utilizador.
Existe no mercado uma enorme
variedade de câmaras para PC. Es-

Oferta variad a
de equipamento
Quanto às marcas são muitas, tão
variadas quando os preços. O custo
de uma web cam pode ir de 12 000
escudos a 32 000 escudos. Os preços variam consoante a qualidade
de imagem de vídeo pretendida e do
fim a que a web cam se destina . Se
for para uso mais modesto concentrado em envio de fotos basta a Logitech Quickcar:n Express (cujo preço ronda os 12 000 escudos) a par
da web cam da Aiptek, que permite
envio de 30 trames por segundo a
uma resolução de 640x480 (o preço ronda os 18 000 escudos) ou em
alternativa a Camara Azona com características semelhantes (com o
preço a rondar os 17 000 escudos).
A maioria das câmaras são ligadas
ao PC através de uma porta USB.

Para um uso mais exigente pode optar pela Creative WebCam III (interface USB) com captura de vídeo de
30 trames por segundo a uma resolução de 352x288 e de 15 trames
por segundo na resolução de
640x480 (preço: 20 000 escudos).
Outra opção é a Intel Create&Share
Câmara (interface USB) que permite
videoconferência a 30 trames por
segundo na resolução de 320x2400
além de envio de fotos (o preço ronda os 25 000 escudos). Uma outra
câmara da Logitech é a QuickCam
com 167 milhões de cores e uma
velocidade de captura de imagens
em videoconferência de 30 trames
por segundo na resolução de
640x480 (o preço está à volta dos
32 000 escudos). A Mustek também dispõe de um modelo do mercado. Trata-se da Mustek Webcam
300, uma câmara a cores com uma
velocidade de captura de imagens
entre 12 e 30 trames por segundo.
Existe ainda a Creative Webcam Go
Plus, uma máquina que pode ser
desligada do computador e usada
como máquina fotográfica digital
normal. Possui focalização fixa e
sensor de luz e uma memória de
8Mb e captura mais de 150 ima gens com resolução VGA. Vem
equipada com um microfone incorporado que dá para adicionar voz.
Desconecta da dá para fazer pequenas anotações e juntá-las às fotografias. O preço ronda os 32 000
escudos.
Mas estas são apenas algumas
das que pode encontrar no mercado. Todas as semanas surgem novos modelos com diferentes funções
ao gosto de todo o género de utilizadores . Os preços são à medida
de todas as carteiras. Muitas vezes
a escolha acaba por ficar dependente do design e da cor da câmara,
afinal é um critério tão importante
como outro qualquer .. .
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INTERNET
Correio electrónico

.Nos dias de hoje, ter uma caixa de
correio electrónica é indispensável.
Mas o ideal é ter um endereço que
possa consultar a partir de qualquer
computador, em qualquer parte do
mundo, sem encargos.
Por Elisabete Tavares

Endereço pessoal
ão ter uma caixa de correio
postal tradicional é impensável. Desde que o homem
comunica que ter um endereço se tornou um hábito. A morada
acaba por corresponder a uma identidade, a uma vida. É na caixa de
correio que todos recebem as boas e
as más notícias, os postais de Natal
e de aniversário, as contas para pagar e o IRS. E todos sabemos como é
complicado sempre que se muda de
casa ou se vai de férias. As cartas entopem a caixa do correio, as encomendas são devolvidas e as contas
extraviam-se.
Com o advento da Internet surgiu
uma nova forma de caixa do correio.
Ter um endereço electrónico tornou-se indispensável. Ter um e-ma il é
muito útil e possuir uma morada digital no cartão de visita transmite
uma imagem de modernidade, de
adaptação aos desafios da tecnologia.
O facto é que ter um e-mai l como
xxx@mail.pt, traz muitas vantagens.
As "cartas" chegam segundos depois
de terem sido enviadas e não precisam de selo, papel, envelope ou de
uma ida aos Correios. Permite a recepção de avisos de que uma carta oficial
ou uma factura está a caminho e em
breve teremos a factura electrónica . O
e-mail também pode ser útil para
quem gosta de desligar o telemóvel,
mas está sempre contactável.
Há quem pense que a ca ixa de correio electrónica é mais um mal da so-

N

ciedade moderna. Os patrões
não gostam porque defendem
que a maioria
dos empregados
dá outros usos
ao e-mail, como
enviar anedotas
aos colegas o dia
inteiro ou "conversar" com amigos durante o horário de expediente. A verdade é

P!=II!ZI•I:CIIImmm•••••••••••llll

l!J__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ .

que o e-mail é considerada por muitos como uma ferramenta de comunicação no trabalho indispensável.
Não interrompe reuniões, é um meio
de comunicação discreto e pode receber e enviar documentos facilmente.

Como ter um
e-mail pessoal
Lidar com uma caixa de correio electrónico não é complicado e nem requer conhecimentos especiais de informática. Basta alguma paciência
no início mas o processo é simples.
Para ter um e-mai l no computador
de casa precisa de estar ligado a um
fornecedor de acesso à Internet- Internet Service Provider (ISP) . Existem
muitos no mercado como o Netc, o
Clix, a Telepac, a Teleweb, a Oni, a
Eunet, a Esoterica, entre outros. Encontra os pacotes de adesão nas lo-
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jas de informática, em alguns hipermercados e nas lojas de cada um dos
operadores.
Depois, ao ligar-se a um ISP fica
com um endereço como xxx@netc.pt.
Contudo existem outras alternativas. Se tem acesso a um computador
ligado à Internet, seja no trabalho, na
universidade, numa biblioteca ou cibercafé, pode registar um endereço
electrónico. Além de não ter de possuir um computador, não tem de se
registar num ISP, e pode aceder à
sua ca ixa do correio onde existir um
computador ligado à rede.
Existem vários locais na Web onde
pode criar o seu próprio endereço
electrónico sem ter de pagar nada. A
maioria são estrangeiros mas há alguns portugueses. O mais conhecido
é o mail.pt (www.mail.pt) . Foi criado
com a ideia de aumentar o número
de portugueses com caixa de correio

digital. O registo é simples e poder
aceder à caixa sempre que quiser, a
partir de qualquer computador. Mas
o mail.pt tem um contra: por vezes é
de difícil acesso.
Depois, existe ainda o Portugalmail (www.portugalmail.pt), que é o
mais recente fornecedor de e-ma il
gratuito em língua portuguesa. O esquema de adesão é o mesmo do
mail.pt. Basta preencher uma ficha
com os seus dados e escolher uma
password pessoal.
Mas o mais famoso servidor de
e-ma il é o hotmail (www.hotmail.
com). É o maior do mundo e oferece
aos utilizadores diversos servi ços.
Permite a elaboração de uma agenda
de contactos e ainda enviar documentos de uma forma simples. Recentemente o Hotmail foi alvo de um
ataque pirata. Os "hackers" roubaram dados pessoais de alguns clientes
o que deixou os utilizadores nevosos.
Outro servidor de endereços electrónicos conhecidos é o Yahoo (mail.
yahoo.com) . Tem a vantagem de estar ligado a um famoso motor de
busca , o Yahoo!, e é muito utilizado
a nível mundial. Também permite ao
uti lizador aceder a uma série de serviços úteis.
Pode ainda registar-se no emailadresses (www.emailadresses.com).
Aqui pode descobrir qual o endereço
electrón ico que melhor de adapta ao
seu caso pessoal. Além disso, possui
uma lista (The Huge List) de mais de
500 servidores de correio electrónico
de todo o mundo, organizados por
ordem alfabéti ca. Esta lista é um
ponto de passagem obrigatório, pois
contém informações e detalhes sobre
as vantagens e atributos de cada um
dos servidores mencionados. Lá encontra ainda a opinião dos utilizadores de cada um que passam a sua
experiência em determinado servidor
de correio electrónico.
Sempre que tiver alguma dúvida é
só clicar em Frequent Asqued Questions (FAQ's) que tem resposta para
as perguntas mais frequentes dos
utilizadores em relação a certos aspectos do serviço.
Depois de escolher um servidor de
e-mail e se registar como util izador já

pode corresponder-se via Internet
com todos os am igos e parceiros de
traba lho. Pode escolher um endereço
com o seu nome (j orgema nuel@
yahoo .com, por exemplo) ou então
optar por um mais anónimo (homemaranha@hotmail.com). Se quiser
pode possuir mais do que uma ca ixa
de corre io electrónico e assim dividir
os seus endereços na rede : para
questões de trabalho usa um endereço e para assuntos pessoais utiliza
outro. O número de ca ixas de correio
electrónicas que pode ter é infinito.

Fazer a manutenção do
e-mail é indispensável
Depois de possu ir um e-mai l pode
receber informações úteis do seu
banco ou da Direcção Geral dos Impostos. Para isso basta que comunique as esta ~ e outras entidades o seu
endereço digital.
É preciso fazer a manutenção das
suas caixas de correio digitais: apagar as mensagens e a guardar apenas as mais importantes e, claro, verifi car as ca ixas de e-mai l frequentemente, porque algumas deixam de
existir se ficar alguns meses sem visitar o seu e-mail.
Para guardar os endereços electrónicos de todos os seus contactos
existem nos próprios servidores de
e-mail agendas virtuais que pode preencher de forma a rapidamente enco ntrar um endereço electrónico de
um conhecido. Sempre que navegar
na Internet também vai encontrar sites onde pode deixar o seu contacto
electrónico para receber notícias sobre um assunto que gosta . Nos cen tros comerc iais virtu ais, por exemplo, se deixar o seu endereço electrónico pode receber as informações sobre promoções ·especiais de artigos à
venda nas loj as do shopping. Cu idado para não dar o seu endereço de
e-mail para receber anúncios publicitários, se não o desejar, pois pode começar a ficar com a caixa de correio
digital congestionada com excesso
de publicidade. de resto, existem já
diyersas soluções para evitar este género de incómodos, mas este assunto fica para outro artigo.

Um domingo
cultural

C

om o regresso da chuva e do
frio aproveite os fins-de-semana para uma visita ao Centro
Cultural de Belém. O espaço é só
por si um motivo forte para a visita.
Belém é uma zona também muito
agradável. No CCB, decorrem sempre eventos interessantes. O destaque vai para o Museu do Design . Os
objectos expostos dão uma visão do
que foi feito em matéria de design,
desde os anos 30 do sécu lo XX até
aos nossos dias. Lá estão presentes
os designers mais conhecidos. Aos
Domingos, às 17 horas, há visitas
guiadas à exposição.
Outra exposição a não perder é a
de Desen hos de Mestres Europeus
nas Colecções Portuguesas, trata-se
de uma exposição que reúne pela
primeira vez 128 desenhos de grande qualidade, alguns desconhecidos,
efectuados entre os séculos XV e
XVII I por algumas das personalidades artísticas mais significativas da
história da pintura ocidental. O visita nte acaba por ter um contacto com
obras das principais escolas europeias - italiana, francesa, flamenga,
alemã e portuguesa. A exposição
conta com trabalhos de artistas como Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Rafael, Nicolas Poussin, Antoine
Watteau, Polidora da Caravaggio,
Francisco de Holanda, Vieira Portuense e Domingos Sequeira. O horário do Centro de Exposições é da
11 às 20 horas, sendo que a última
entrada é às 19:45.
Saindo das exposições, há ainda
muito para ver no CCB. Livrarias, lojas de discos, de doces, vinhos e tabaco, entre outras. Na loja do CCB
encontra ainda objectos diferentes
criados por designers de renome. E
claro, não deixe de tomar um café
numa das esplanadas com vista sobre o Tejo.
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MOTORES
Peugeot 607

O lançamento do Peugeot 607 representa a
continuação da tradição da marca no segmento
dos grande turismo. Com pormenores de autêntica
montra tecnológica, prima pela elegância e pela
modernidade. Por José Roda
mercado automóvel internacional tem sido marcado por
uma tendência irredutível de
concentração, ameaçando
mesmo algumas marcas, a ponto de
estas estarem hoje com destino incerto. Aconteceu com a Daewoo e com a
Rover, a primeira a fechar, literalmente, as suas portas e a segunda a fragmentar o negócio entre todo-o-terreno
- que a megalítica Ford absorveu - e
ligeiros de passageiros- estes ainda à
procura de comprador. O grupo Peugeot-Citrben, especialmente nestes
cenários de "compra e venda", tem
conseguido manter-se à tona de água,
insistindo em afirmar-se como independente e auto-suficiente, a menos
de parcerias pontuais estabelecidas
para produções e modelos específicos, em particular com a Fiat, Ford e
Renault. Alianças estão, para já, ex-

O

cluídas da lista de prioridades de gestão do grupo, cuja competência está
acima de qualquer suspeita. De facto,
em 1999 a PSA vendeu cerca de 2,6
milhões de unidades, o que representou, em relação ao ano anterior, um
acréscimo de 10,4% e conta fechar o
ano 2000 acima dos 2,7 milhões de
veículos vendidos.
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Apostar nos topo de ga ma
O lançamento do Peugeot 607 representa a continuação da tradição da
marca no segmento dos grande turismo. Com pormenores de autêntica
montra tecnológica, vem reforçar a intenção de manter uma clientela de
banda larga- do mais pequeno utilitário ao mais elevado padrão de conforto - bem satisfeita e fiel.
A sensação que se tem ao aproximar-se de um 607 é que se está perante um carro alemão e é justamente
com a Audi, Mercedes e BMW que a
Peugeot pretende bater-se no difícil
palco dos familiares topo de gama.
Contudo, uma análise mais detalhada
e uma inspecção mais cuidada às linhas do novo automóvel revela a marca da tradição e a agressividade tranquila do "leão" . O 607 é o resu ltado
da aplicação profunda da criatividade
do Centro de Estilo da Peugeot, argumentando esta que se trata de um
produto "mais modelado do que desenhado". Distingue-se imediatamente
dos outros carros graças ao capot aerodinâmico, design de linhas elegantes e dinâmicas, carroçaria e janelas
bem proporcionadas e um design especial dos faróis traseiros, que "entram" nos guarda-lamas, prolongando
para as laterais do carro.
Entrar no 607 é um experiência .
Apesar de evitar o supérfluo, não deixa de se notar elegância, aliada à modernidade. A luz entra quase por todas as fronteiras do habitáculo, graças
a janelas de grande amplitude.

Engenharia orientada
para a segurança

ra e agradável. A aderência ao piso
também sai reforçada, através de uma
suspensão do tipo McPherson traseira
e dianteira, com triângulos duplos. O
controlo dinâmico de estabilidade
(ESP) auxilia, ainda, no sentido de um
melhor controlo de trajectória .
São três os motores à escolha no
607: V6 a gasolina de 3,0 litros, 220
cv, distribuição e admissão variáveis;
motor a gasolina de 2,2 litros, 160
cv, quatro válvulas por cil indro, dois
veios de equilíbrio; e motor a gasóleo
2,2 litros, 136 cv, incorporando a tecnologia "common rai l" HDI - injecção
directa de alta pressão-, filtro de partículas - que garante redução de mais
de 95% da emissão de partículas de
gasóleo -, veios de equilíbro e turbocompressor de geometria variável.
Não estão, pelo menos por enquanto,
versões V8 gasolina nem V6 gasóleo,
o que, num modelo de topo de gama,
não deixa de ser lamentável.
O programa de estabi lidade electrónica (ESP) é uma das grandes inovações da Peugeot, integradas na família 607. Trata-se de um sistema baseado num sensor que ana lisa constantemente as informações sobre o
ângulo dos pneus e rotação do volante, detectando e corrigindo, automaticamente, qualquer alteração na direcção. Resulta numa garantia de segurança, para cada estilo de condução.
Qualquer travagem de emergência leva a que o sistema aumente a pressão
de travagem, garantindo a distância
de travagem mais curta possível. É,
ainda, impedido o bloqueio das rodas,
no caso de uma travagem brusca.
O novo 607 está equipado com airbags frontais e laterais, além de dois

airbags laterais de cortina que insuflam ao longo das janelas, em caso de
impacto lateral, protegendo as cabeças dos passageiros da frente e de trás.
Mesmo a mais pequena perda de
pressão nos pneus pode ter consequências graves. Por isso, o 607 vem
equipado com um detector de deficiência de pressão nos pneus. Através
de um indicador e de um sinal sonoro
de aviso, o condutor é alertado para
dois tipos de problema : pneu com
pouca pressão, se a pressão baixar
mais de 0,3 bar; e pneu vazio, se houver alterações rápidas de pressão.
Quer isto dizer que o sistema detecta
um pneu vazio, mesmo antes de o
condutor se aperceber disso.

Espaços amplos e
cli matizados
O habitáculo do 607 inclui diversos
compartimentos de arrumação, destinados a facil itar a vida dos passageiros, tais como, por exemplo, a prateleira traseira , que pode comportar um
kit de primeiros socorros. A bagageira,
com uma capacidade máxima de 601
litros, é a maior da categoria.
O 607 vem equipado de série com
ar condicionado automático com regulação e distribuição da temperatura, em separado, à esquerda e à direita. Assim, o condutor e o passageiro
da frente podem regular, não só a
temperatura desejada do seu lado,
mas também a distribuição do fluxo
de ar. Além do sistema de refrigeração
no porta-luvas e do pára-brisas reflector, o ar condicionado do 607 proporciona-lhe o conforto de uma temperatura ideal no interior do veículo.

Quer esteja a conduzir em grandes espaços abertos, quer esteja a fazer as
curvas mais apertadas, o comportamento do 607 em estrada é sempre
mais do que satisfatório em qualquer
situação, num carro que foi concebido, do ponto de vista da engenharia ,
para se agarrar à estrada . A direcção
é assistida e, no V6 gasolina, é variável com a velocidade. De grande precisão a altas velocidades e de fácil
manobra em cidade, este sistema de
direcção oferece uma condução segu-
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MESAS
Gastronomia argentina

Directamente
das pampas
Saborear sem perigos um naco de carne assado
com mestria por um parrilheiro com todos os
pergaminhos. O Las Brasitas, em Lisboa, abre as
portas de par em par, para uma experiência
diferente. Por Fernando Melo

ançar um restaurante no qual
o prato forte é a carne grelhada, é projecto possível ape- .
nas com matéria-prima da
melhor e mais fiável proveniência. A
carne argentina, com reputação elevada no mundo inteiro, tanto pelo sabor como pela originalidade dos seus
cortes, tem um intérprete recente e
fiel em Lisboa. Fica no moderno
complexo do Páteo Bagatella, na R.
Artilharia 1, e dá pelo sugestivo nome de "Las Brasitas". Os fornos de
brasas estão à vista de todos, no fundo envidraçado da sala e, logo à entrada, existe um assador rotativo onde, lentamente, giram alguns bacorinhos e peças de cabrito, aguardando
o desbaste lento e aturado dos seus
lombos e outras peças. O ambiente é
acolhedor, apesar de a sala estar,
normalmente, bem povoada, ninguém se podendo queixar de frio
nem silêncio sepulcral. Toda a moldura é acolhedora , mesmo no ângulo que apanha o exterior, no bonito
cenário do condomínio exclusivo do
Páteo Bagatella. As garrafas expostas não iludem quem entra, porque a
carta de vinhos apresenta extensão e
preços bem dimensionados, tanto na
variedade como no ecletismo, como
mais adiante se verá.

L

Na hora de comer
Ao Las Brasitas vai quem gosta de
boa carne. Quem se quiser refugiar

no menos calórico peixe, come "salmão rosado na parrilla" (1950$), nada mais, que a especialidade da casa
é mesmo para se vender. Pa ra quem
quer mesmo austeridade no perímetro abdominal, ainda tem o "franguinho Las Brasitas" (1450$), uma espécie de átrio tímido de entrada para
um universo carnívoro. E é nesse
mundo de carne que mesmo o português epicurista se perde em deambulações e primeiras experiências,
tal o ineditismo de alguns dos cortes
oferecidos na gulosa carta.
Ainda assim, faça bem as contas
ao seu potencial como gourmet, porque talvez valha a pena ir uma primeira vez "picar" uns petiscos e deixar para segundas núpcias o mergulho no vermelho. Nos primeiros, destaca-se, por exemplo, o "presunto
Pata Negra" (1990$), o "lombo ibérico de bolota" (1500$), a "morcela
argentina" (550$), a "salsicha fresca
parrillera" (550$), a "morcela de arroz'' (900$), os "rins de vaca"
(950$) e as "mollejas de coração"
(1400$). Não deixe de provar o
"queijo provoleta grelhado" (1050$).
Se a sua opção for entrar no "sério", partilhe uma ou duas entradas
com alguém mas não abuse, que o
que vem a seguir é prova de resistência, mesmo que acompanhada dos
bons prazeres da mesa. Nas carnes
Las Brasitas, as opções são diversas.
Tem o "vacio" (1950$), um corte
que é feito na barriga da vaca - não
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vai· quem gosta

se trata da vazia ; "secreto de vaca"
(1950$), uma zona junto ao osso
que raramente é utilizada em Portugal; "tira de assado" (1950$); "matambre" ( 1950$), uma espécie de
aba enrolada; "picanha" (2250$)
que, graças aos brasileiros, já dispensa apresentações; "colita de quadril" (2250$); "coração de quadril"
(2250$), uma verdadeira guloseima,
de cheia e sumarenta que é esta carne; "bife de chouriço" (2600$);
"olho de bife" (2600$); "medalhão
de lombo" (2900$); "vazia especial
em prato refratário" (2950$), uma
experiência; e o "t-bone" (3450$),
um clássico a revisitar no Las Brasitas. Existem ainda umas espetadas,
mais ou menos ricas e três variantes
de porco preto, os "medalhões"
(1900$), o "secreto" (1900$) e as
"plumas" ( 1900$).
Todas as carnes são orientadas pelo parrilheiro argentino que o Las Brasitas contratou para olhar pelas brasas, calores e temperos. Seja qual for

a escolha, será difícil que a carne não
venha no ponto pedido e, acima de
tudo, que não exceda as expectativas.

Sobremesas, caso se
aplique .. .
Depois de uma experiência de arromba e de um estômago a fazer cálculos de resistência para as duas horas
de trabalho que tem pela frente, poderá existir ainda espaço para um
doce. A criatividade e a novidade desempenham, nesta altura e infelizmente, papel bem inferior ao das
iguarias carnudas. Existe na carta:
"crepe de doce de leite" (750$); "banana flambé com doce de leite"
(750$) ; "leite creme queimado"
(650$), algo incaracterístico, o provado estava mesmo deslaçado;
"mousse de maracujá" (700$), com
desequilíbrio para o lado das natas,
resultando pouco concentrada na fruta que, supostamente, anima a iguaria; "suspiro com gelado e molho de

framboesa" (750$); e "flan de manga" (750$).

.. . mas o vinho é que
não fa lha
José Mendes não é escanção, mas
faz as vezes com a mestria que o empirismo de anos e sítios confere a
qualquer profissional concentrado. É
a ele que se deve a boa e equilibrada
carta de vinhos. A explicação é simples, nas suas palavras: "fui percebendo, em todos os sítios por onde
fui passando, qual era o gosto dos
consumidores portugueses, bem como da diversidade dos seus critérios,
em dias ou momentos diferidos". Na
carta, bem apresentada, só se lamenta, como é frequente em Portugal mesmo nos destinos gourmands,
a omissão do ano de colheita em praticamente todos os néctares. A corri gir, sem dúvida e, também, sem
grande esforço, pois o principal está
feito, que é ter os vinhos na cave .. .

Na referida carta, há um pouco de
tudo, mas nota-se a verdade do que
afirma José Mendes, a julgar pela hegemonia alentejana, tanto nos tintos
como nos brancos. É verdade que o
Alentejo conquistou os corações dos
consumidores portugueses. Também
é verdade que foi das regiões vitivinícolas que mais esforço pôs no impulsionamento da sua imagem e qualidade dos seus produtos. Há mesmo
individualidades bem conhecidas
que afirmam ser o vinho alentejano o
único que lhes interessa . A escolha
de José Mendes varre um espectro
largo, encontrando-se vinhos-fantasia, como o "Pera Manca branco"
(5350$), "Tapada de Coelheiras tinto" (8000$), "Cortes de Cima tinto"
(6400$), "Marquês de Borba
Reserva tinto 97", "Mouchão tinto"
(7850$), "Tapada do Chaves tinto"
(8100$) e "Cartu xa tinto 95"
(7650$), tudo dentro do Alentejo.
Mas, mesmo assim, são mais de
meia ' dúzia os vinhos abaixo dos
2500$. Nas Beiras, destaque inevitável para o "Quinta Foz de Arouce
tinto" (7350$) e, no Douro, merecem atenção o "Portal da Vinha"
(1850$), o "Adega Cooperativa de
Valpaços tinto 40° aniversário"
(2950$), o "Va llado tinto" (2950$)
e o "Barca Velha tinto 91"
(22000$), num dos preços mais
acessíveis de toda a restauração portuguesa. No Ribatejo e Estremadura,
"Falcoaria tinto" (3050$), "Quinta
das Cerejeiras tinto" (4900$) . Destaque ainda para o inefável "Pegos Claros tinto 93" (4650$), este a representar as Terras do Sado.
Las Brasitas é uma aposta séria e
a visitar antes da ampliação do espaço para o dobro, previsto para breve.
Não vá o desafio da quantidade levar
para caminhos diferentes este destino que já conquistou os lisboetas.
Las Brasitas
Páteo Bagatella
R. Artilharia 1, 51 , Loja L
1250-038 Lisboa
Tel: 21 386 26 70
Fax: 21 386 26 74
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VINHOS
Viagem no tempo

Vamos falar
de Porto
O Bar do Binho, em Sintra, dinamiza como
nenhuma outra casa os apaixonados e interessados
pelo vinho do Porto. Paulo Cruz e Teresa Gomes
continuam, incansáveis, a surpreender.
Por Fernando Melo

ão há português que não
saiba o que é o vinho do
Porto, mas são ainda escassos os que o entendem,
ou procuram entender, em profundidade. São por isso sempre bem acolhidas as iniciativas dos que vão,
aqui e ali, mostrando novas ideias e
formas de partilhar e aprofundar os
conhecimentos de vinho do Porto.
Neste campo, Paulo Cruz leva vantagem de gerações, ele próprio descendente de uma família que dedicou a sua vida ao negócio do Porto.
Não é preciso recuar muito no tempo, para relembrar os dias em que
os portugueses nem sequer procuravam os vinhos do Porto de melhor
qualidade, ou melhor, não tinham a
preocupação de comprá-los. Cinco
anos bastam para ver como todo o
panorama mudou. De facto, tem-se
como certo que o mercado interno já
é interessante para os produtores
daquele tipo de vinho, aproximando-se aos que até há pouco absorviam
a quase totalidade dos portos de
maior categoria, chamados "vintage" . O ponto de viragem deu-se
quando os portugueses assistiram à
eleição de dois vintages como os
melhores vinhos do mundo pela revista norte-americana Wine Spectator. Afinal, o vinho do Porto não servia só para beber como aperitivo, ou
para oferecer como presente quando
não se encontrava uma ideia melhor. Se o mundo inteiro o aclamava,

N

tinha de ter algum valor, tinha de se
experimentar. Os portugueses provaram e gostaram. São inúmeros os
que olham para uma garrafa de vintage COrT)O um activo financeiro. Especula-se como nunca em Portugal,
em circunstância alguma , sobre algum tipo de mercadoria de venda ao
público, se especulou. Veja-se o caso da Quinta do Naval que, após ter
visto os seus vintages 97 Naval e
Naval Nacional receber 100 pontos
do conceituado jornalista americano
Robert Parker Jr., duplicou os seus
preços, à frente dos clientes que tinha no balcão. Saliente-se, a propósito, o comportamento correcto de
muitas outras casas produtoras de
vinho do Porto, mesmo perante uma
procura galopante, evitando contribuir para o escândalo de Portugal
ser o país de todo o mundo que
apresenta os preços mais elevados
para os vinhos do Porto.

Encontro em Sintra
Negociar num ambiente de fortes e
sistemáticas flutuações só é possível num mercado culto e informado.
Foi justamente essa a preocupação
de Paulo Cruz, ao promover, há
pouco mais de um mês, um encontro em Sintra, em jeito de curso, para um grupo reduzido mas fortemente galvanizado pelas coisas do vinho
do Porto. A organização estava impecável, categoria de que Teresa
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Gomes não abdica nunca. Os conhecimentos de Paulo Cruz estavam
bem sistematizados, tendo começado por expor, inevitavelmente, as
perspectivas históricas, com o incontornável Marquês de Pombal como referência, uma vez que foi por
sua pressão e negociação que em
1756 se faz a demarcação da região
do Douro, assumindo efeitos definitivos em 1761.
Seguiu-se uma viagem curta pelas
três subregiões do Douro que, da
costa atlântica para o interior, são o
Baixo Cargo, o Cima Cargo e o Dou-

ro Superior. No primeiro casó, apesar de, como referiu Paulo Cruz,
"não produzir o melhor Porto", há
alguns produtores importantes a explorar vinhedos e a produzir vinhos
com boa qualidade. Os problemas
climáticos enfrentados pelo Baixo
Cargo, em particular a elevada pluviosidade, levam a que na maturação a fruta resulte com pouca concentração. Como resultado disso, os
vinhos do Porto saem mais ligeiros.
Aliás, é daí que vem o "vinagrinho",
ou "vinho fino" do Douro. O proprietário do Bar do Binho não quis, con-

tudo, deixar de fazer um contraponto com um vinho generoso do Douro
de 1963, com uma particularidade,
em relação ao que é costume: ao
longo dos seus 37 anos de vida,
nunca foi acrescentado com qualquer outro vinho; foi sempre envelhecendo no mesmo casco. Quem
conhece Paulo Cruz, conta sempre
com surpresas deste tipo, mas o vinho estava glorioso. Cristalino no copo, cor caramelo e uma glicerina muito elegante, ao escorrer pelos bordos
do copo. No nariz, mostrava malva e
avelãs e na boca, sentia-se um bom

tostado e caramelo, num final longo
de figos secos e passas de uva. Este
foi o primeiro "choque" do dia, por
se mostrar com tão grande equilíbrio
e tão acentuada consistência.
O golpe estava dado, mas a explicação das regiões não parou por isso. Foi apresentado o Cima Cargo,
"o coração do vinho do Porto", como
se lhe referiu Paulo Cruz. De facto,
nesta zona, em torno do Pinhão, a
paisagem muda radicalmente, aparecendo os famosos e hipnotizantes
terraços, criados por mão misteriosa
em vales escarpados. A composição
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VINHOS
Viagem no tempo

m os responsáveis pela organização do encontro de Sintra

dos solos é aí marcadamente xistosa. Por fim, o Douro Superior, com
os seus cerca de 11 O mil hectares,
foi apresentado como uma zona de
grande potencial e "de onde vamos
ver sair grandes vinhos, dentro de
alguns anos". Para tal contribuirá o
facto de se tratar de uma zona mais
quente do que o Cima Corgo, contribuindo para uma maior concentração das uvas. A plantação das vinhas e respectiva orientação é também diferente, encontrando-se com
mais frequência plantação ao alto.
Entre outras vantagens práticas,
conta-se a possibilidade de mecanização quase total.

Sensações surrealistas
Pau lo Cruz puxou da sua varinha de
condão e deu a provar três vinhos
antes do almoço, com características notáveis, embora com assinaturas diferentes. Um deles era um vinho do Porto branco - saliente-se
que na idade média era o branco
que se bebia - Barros Dry Old White
Port. Limpo no aspecto, ocre claro
na cor, com nuances de âmbar.
Mostrava um aroma de casca seca
de laranja e toques florais de grande
subtileza. No final , um extracto seco
muito elegante, com madeira bem
integrada. Tratava-se, seguramente,
de um vinho muito velho, talvez em
torno dos 70 anos, embora mostrasse, como que separadamente, sinais

de frescura e juventude. Indício de
enriquecimento, ao longo do seu estágio, com néctares de mais tenra
idade .
O vinho seguinte vinha do Grupo
Symingto'h, um dos grandes do Douro. Uma boca espectacular, de trutas brancas e cogume los bravos, autêntico sabor a terra, quando no nariz se sentia açúcar queimado. No
ataque de boca, pronunciadamente
doce, mas sem perder frescura, o
que denunciava alguma acidez fixa.
Persistência superior a 30 segundos.
O último néctar provado antes do
almoço servido no Hotel Lawrence
assumiu proporções de escândalo, a
todos obrigando a vergar perante a
provecta idade de 150 anos. Mas
tratava-se de um vinho cheio, aroma
de pinhões, melaço e flores, mais
parecendo um ramo de flores do que
uma bebida alcoólica. Muito glicérico no copo e na boca e um final infinito, prolongando-se através de mutações e excitações no palato.
Apesar de hoje se cu ltivar e valorizar particularmente o vintage, carnudo, vermelho e carregado de vibração e corpo, quando se prova um
vinho do Porto com a categoria dos
que se provaram, é inevitável a dúvida sobre qual dos dois modelos
corresponde mais ao verdadeiro espírito do Porto. Assim como é inevitável imaginar a riqueza imensa que
ainda hoje repousa, tranquila, nos
seculares balseiros abrigados nas
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milhares de adegas que ornam o
Douro e seus afluentes. Talvez um
dia se perceba o destino mais correcto. Mas provar vinhos onde a vitalidade e a idade se fundem numa
só característica, de forma tão desconcertante, só conduz à redução da
condição própria. Provar é aprender
e, perante néctares desta dimensão,
a única atitude possível é a da rendição. Provar um Porto em prova cega
- quando não se sabe o que se está
a provar - não é senão um hino ao
que de belo o homem pode realizar
e, portanto, a exacerbação da humildade perante a obra humana.
Nesses instantes, perante aqueles
copos aparentemente indiferenciadas, é quem prova que é o mais pequeno de todos.

Os Vintages de 98
O ano de 1997 foi ano de vintage
clássico, ou seja, o Instituto do Vinho do Porto declarou essa colheita
como , obedecendo aos mais elevados padrões, convidando os produ tores a apresentar os seus vinhos,
no sentido de lhes atribuir a classificação suprema. Como é normal, o
ano seguinte não podia ter as mesmas características, desde a fruta
até ao clima. Mesmo assim, foram
lançados alguns vinhos com características quase clássicas.
Paulo Cruz e Teresa Gomes montaram uma prova cega e não comentada com sete vintages 98, de que
se dá conta a seguir. Por se terem distribuído claramente em dos
grupos, os "muito bons" (A) e os
"bons" (B), atribui-se apenas essa
classificação.
(A+) Taylor's Quinta de Vargellas
Porto Vintage 98 - Cor extraordinariamente carregada, totalmente opaco. Muitos frutos vermelhos, com toques de frutos vermelhos e alcatrão.
Grande complexidade, com muito
do material ainda por "desenterrar".
Aroma no fundo que se diria de rebuçado lambido. Final longo, com
um crescendo agradável, sempre
com notas de fruta escura muito
madura e compota de cereja.

(A+) Symington Quinta da Senhora
da Ribeira Porto Vintage 98- Provado pela terceira vez , sempre com notas consistentes , a denunciar um vinho de grande gabarito. Granada carregado na cor, o aroma mostra-se fechado ainda , adivinhando-se-lhe complexidade, surgindo alguma fruta vermelha, em particular morangos. A
entrada de boca mostra alguma
agressividade no lado da acidez, mas
o conjunto está bem integrado, prolongando-se num crescendo de compota
fresca e marmelada, sem esconder alguma adstringência. Este vinho tem
tudo para ser um clássico, é claramente para guardar, e será interessante observar o que vai acontecer nesta
quinta ao longo dos próximos anos.
(A) Graham's Quinta dos Malvedos
Porto Vintage 98 - Vermelho vivo e

aberto, aromas complexos, inspirando amoras e violetas. Na boca, o
ataque é de uma grande suavidade,
prolongando-se essa sensação numa
persistência constante que, no final,
deixa chocolate de leite e castanhas
cozidas. Um vinho fácil de beber,
ma s que vai envelhecer mais cinco
anos sem perder as suas características principais.
(A) Churchill Quinta da Água Alta
Porto Vintage 98 - Cor vermelha
muito profunda. No nariz revela notas de fruta escura confitada, misturando-se, em complexidade, com
aromas florais intensos, tornando-o
muito curioso. Na boca mostra-se
algo vinoso, mas interessante, com
toques acentuados de especiarias,
em particular pimenta e canela. Ligeiramente herbáceo no final.

{A-) Naval Quinta do Silvai Porto
Vintage 98 - Granada vivo no copo, aroma com foco muito nítido
de violetas, frutos secos, e rebuçado. Na boca, a entrada é algo agressiva, mas bem triangulada. O final é áspero, mas não denuncia
senão que se trata de um vinho a
guardar.
(8) Warre's Quinta da Cavadinha
Porto Vintage 98- Cor rosado e granada, aroma de violetas e cassis. Na
boca, sente-se groselhas, mas algo
agressivo em demasia .
(B) Fonseca Guimaraens Porto Vintage 98 - Cor escura espessa, aroma de groselhas. Na boca, há um
toque metálico, tornando todo o
conjunto menos interessante do que
seria de esperar.

O que dizem os rótulos
leitura de uma garrafa de vinho do Porto pode constituir
um desafio de difícil superação se não se tiver a informação
correcta. Os tintos podem ter ou
não data de colheita, o que os diferencia à partida. Assim:

A

Vinhos do Porto
sem data de colheita
São vinhos de lote, ou seja, misturas de diversos vinhos, segundo critérios que os produtores detêm. É o
estágio em madeira que lhes confere o "bouquet'' e a harmonia, bem
como as diversas manipulações de
que é alvo. Quando é engarrafado,
está pronto a ser consumido e pode
ser encontrado nas seguintes categorias:
Ruby - Encorpado e frutado, apresenta uma coloração semelhante
à da pedra preciosa que lhe dá o
nome.
Vintage Character - Lotação de vinhos do Porto de qualidade superior, com idades entre três e quatro
anos. Apresenta complexidade con-

siderável, corpo pronunciado e aromas intensos de fruta.
Tawny - Uma vez mais, uma designação que provém da cor do vinho. O tom acastanhado deve-se
ao envelhecimento em cascos de
carvalho. Sem mais indicações no
rótulo, trata-se de um vinho com
cerca de três anos.
Tawny com indicação de idade "10 anos", "20 anos", "30 anos" e
"mais de 40 anos", são designações que podem surgir num rótulo.
Denunciam a idade aproximada do
vinho e são, normalmente, sinónimo de refinamento, complexidade
aromática e persistência.

Vinhos do Porto com data
de 'colheita
Após um estágio em casco que se
pode considerar curto, estes vinhos
efectuam a maior parte do seu envelhecimento em garrafa, quando
se consegue resistir a bebê-los.
Vintage - A grande preciosidade do
vinho do Porto e o seu maior emblema de qualidade, complexida-

de e longevidade. Esta designação
corresponde ao que de melhor o
Douro produz. O seu contacto com
a madeira resume-se a cerca de
dois anos, após o que é engarrafado, envelhecendo lentamente. Além
da data de colheita, o rótulo deve
indicar o ano de engarrafamento.
Incluem-se nesta categoria os "Vintage de Quinta", produtos obtidos
a partir de uvas provenientes apenas da propriedade que lhes dá
nome.
LBV (l ate Bottled Vintage) - Permanece em madeira entre quatro e
seis anos, ficando mais atreitos a
oxidação que os Vintage, e portanto mais fáceis e indicados para beber ainda jovens. Pode existir ainda
a designação "LBV Clássico" no rótulo, indicando que o vinho não foi
estabilizado a frio.
Colheita - Vinhos provenientes de
uma colheita apenas, obrigatoriamente indicada no rótulo. Envelhecem em madeira- nunca menos de
sete anos- e são engarrafados apenas quando vão ser lançados no
mercado.
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AGENDA
Escolhas

Por Manuel Halpern

Exposições
Desenhos de mestres europeus
Desenhos de Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Dürer, Poussin, Watteau, Francisco de Holanda, Vieira
Portuense, entre outros grandes artistas europeus, podem ser vistos no
Centro Cultural de Belém. A exposição
Desenhos de Mestres Europeus nas
Colecções Portuguesas reúne 128
obras, executadas entre os séculos XV
e XVIII. Esta exposição, comissariada
por Nicolas Turner, estará também no
Museu Soares dos Reis, no Porto, em
2001.
CCB, até 7 de Janeiro
Colectiva numa ode à vida
Quando se reúnem as obras de alguns
dos mestres da pintura e da escultura
em Portugal, o resultado só pode ser
surpreendente. Viver com arte é o convite da Ditec-Espaço Arte que abriu as
portas para revelar as melhores peças
do seu acervo numa Exposição Colectiva onde se encontram nomes como
Bual, José de Guimarães, Noronha da
Costa, Júlio Resende, Lima de Freitas,
Gargaleiro, João Cutileiro e muitos
mais. A galeria fica na calçada Marquês de Abrantes, 58-60 (Santos-o-Velho), em Lisboa.
Ditec, até 31 de Janeiro

·única condição para fazer parte deste
grupo é gostar de poesia . De resto, lê
quem quer o que quer. Todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, no
Monte do Estori I.
Bar do Restaurante a Maré (Monte do
Estoril), todas as quintas-feiras, às
21:00

Portugal. Um musical pouco ortodoxo,
além de Catherine Deneuve, David
Morse, Peter Stormare e Joel Grey,
conta com a cantora islandesa Bjork. A
banda sonora é também da autoria de
Bjork.

Cinema

Jorge Palma
Enquanto o novo álbum de originais,
provavelmente chamado ... E está-se
tudo a passar, não é editado, os apreciadores de Jorge Palma podem recordar as suas velhas canções numa colectânea. Dá-me lume (Universal) reúne o melhor dos álbuns Bairro do Amor
e Só. Recorde-se que há 11 anos que
Jorge Palma não edita nenhum álbum
de originais.

Dinossauro
A Disney volta a surpreender. Dinossauro é o que de melhor a tecnologia
tem para oferecer. Realizado por Eric
Leighton e Ralph Zondag, a película
mantida em segredo durante muito
tempo, combina imagens reais com a
recriação digital dos animais e das paisagens. Ameaçado de extinção, um
grupo de dinossauros procura o vale
paradisíaco que permitirá a sobrevivência da espécie.
O regresso de Zemeckis
O conceituado realizador americano
Robert Zemeckis, autor de filmes como
Quem Tramou Roger Rabbit, Forrest
Gump e Contacto, está de regresso. A
Verdade Escondida é um filme de suspense, com um elenco de luxo: Harrisson Ford e Michelle Pfeiffer nos principais papéis.

Discos

Woody Guthrie
É uma das mais importantes figuras da
cena musical americana dos anos 40 e
50. Juntamente com Bob Seger, Woody Guthrie criou o conceito de folk urbano. Dotado escritor dé canções, influenciou de forma clara compositores
como Bob Dylan, Leonard Cohen ou,
até mesmo, Elvis. Presley. Durante a
sua carreira gravou centenas de canções, 104 das quais estão reunidas
nesta ca ixa de quatro CD's, com o título genérico The Asch Recordings Vol.
1-4, editada pela Smithsonian.

Música
Livros
Silence 4
A banda de Leiria apresenta-se no Coliseu dos Recreios de Lisboa para dois
grandes concertos. O álbum Only pain
is real, editado em Junho e que já alcançou um duplo disco de platina por
vendas superiores a 80 mil cópias,
chega agora à capital depois de uma
digressão pelo país. Os dois espectáculos vão ser gravados pela RTP e transmitidos no próximo ano.
Coliseu de Usboa, 19 e 20 de Dezembro

Harry Potter
Harry Potter é um autêntico fenómeno
da literatura infanta-juvenil. J. K. Rowling, a sua criadora, atingiu os tops de
vendas um pouco por todo o mundo. E
Portugal não é excepção. Depois de A
Pedra Filosofal, A Câmara dos Segredos e O Prisioneiro de Azkabam, chega Cálice de Fogo . Um novo best-seller do herói infantil que mais adultos
amam.

Poesia
Quintas Poéticas
Fernando Pessoa, António Gedeão,
Carlos Drumond de Andrade, Vinícius
de Morais, são apenas alguns dos poetas propostos nas Quintas Poéticas. A

Dancer in the Dark
Um dos filmes mais controversos e
mais falados dos últimos tempos, que
ganhou a Palma de Ouro, em Cannes, Dancer in the Dark, do dinamarquês Lars Von Trier, já estreou em
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K4 Quadrado Azul
A famosa narrativa de José de Almada
Negreiros, K4 Quadrado Azul, é reeditada em edição crítica , pela Assírio &
Alvim Uma oportunidade para ler a
obra de Almada numa forma mais próxima de como ele a escreveu.

